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'n Deel van hierdie grarrimatika liet re~ds drie
jaar _gelede onder die naam van G-rammatikll; •uari
.c.tic Afrikaanse Taaleksamen die Jig gesien. Soos
die naam aandui, is hierdie dee! opgestel rriet qie
doe! om 1 n leidraad te gee aan leeriinge in hulle
voorbereiding vir die Afrikaanse-Taaleksamens
wat deur die Saamwerk-Unie van. Natafse Vt:reniginge uitgeskrywe is.· Behalwe die Taalboek
van dr. D. F. Malherbe was hierdie grammatikadeel, onvolledig as <lit was, tog nog die eerste
Afrikaanse grammatika wat verskyn het; en die
· goeie ontvangs wat die oorspronklike pamfletji"e
geniet het, het ons. daartoe aangemoedig om· dit
aan te vu! en te verbeter en nou in die vorm van
'n volledige grammatika uit te gee. Met die hersien en aanvul van hierdie boekie het ons· gebruik
van die volgende boeke gemaak : Afrikaanse
·Taalboek, d~ur dr. D. F. Malherbe; Grammar O.f
Afrikaans, deur Botha en Burger; Nederlands!?
Spraakkunst, deur Koenen-; en Prak ties Hollandse Spraakkunst, deur Van Ryn.
Hierdie boek bevat geen oefeninge nie, maar
''n aparte oefeningboek-Oefeninge en Taahcierk
-is in aparte boekvorm deur die opstellers van
hierdie grammatika uitgegee. Ongetwyfeld sal sb
'n stel oefeninge die leerling tot veel meer nut
strek as ehkele oefening-e in 'n grammatika bevat.
Dit <lien as 'n beter toets van sy kennis; en s~ 'n
boekie kan ook in verband met ander grammatikas
gebruik word.
Hierdie grammatika is oorspronklik geskrywe
met die doe! om in 'n groat behoefte te voorsiendie behoefte aan 'n grammatika of spraakkuns-

reels wat die Afrikaan~e leerling wat rondtastend
in die donker was, in die studie van sv eie taal
tot sekerheid en Jig kon bring.
Dai: hierdie
behoefte nog bestaan, blyk uit die feit dat onlangs
soveel Afrikaanse grammatikas in die· lewe gekom
het; en ons stuur hierdie boekie die wereld in op
hoop dat in elementere sowel as hoer onderwys
<lit vir leerling en onderwyser tot nut mag wees.
Ons poging was om die spraakkunsreels in die
eenvoudigste taal moontlik uiteen te sit, 5odat selfs
'n kind dit maklik kan begryp; en waar hierdie
boekie te kort skiet of aangevul of verbeter kan
word, sal ons bly wees om wenke daartoe van die
publiek te ontvang.
Dat 'n derde uitgawe van die Grammatika nodig
is in minder as twee maande na diP. ver8kyning'
van die tw'ede druk, het ons verwagtinge ver te
bowe gegaan en getuig van die byval wat dit
geniet. Ons voel bly en geeerd dat ons ook so
'n ietsie kon bygedra het tot bevordering van die
Afrikaanse taal, en dit is met genoee dat ons die
·derde, veel verbeterde en verder uitgewerkte uitgawe die wereld instuur.
· 'n 'Aanhangsel word bygevoeg, waarin ons ons
sienswyse verduidelik waar dit met die van sekere
·'krietisie nie ooreenkom nie.
Ons bedank ook alle betrokke kollegas vir hul
vriendelike 'en welwillende aan- en opmerkinkies.
·Ons stel dit hoog op prys.

M. JANSEN.
C. M. BOOYSEN.
Pietermaritzburg,
April, 1922.
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AFRIKAANSE SPELLINQ·.
Dit is absoluut noodsaaklik in 'n· boek · soos
hierdie, w:at spesiaal vir .skoolgebruik be9oeL is,
<lat die' een en antler gese word omtrent onp
spelling'.
.Daar ons. ons nog .in .die do'rgangsperiode Dev~pd, sal ·dit nie .onvaripas wee·s om 'a.an te toon
waar Aftikaanse· spelling van die N ederlan'dse
verskil nie.

AFRIKAAN(SE 1 LETTERTEKENS.
·In Afrikaans het -ons die ·volgende KLINKERS :
·a, e, e, e, i, ·'i, o, 8, u u, eu, ie, oe. Dit lyk 'n
·bietjie snaaks dat ons die laaste drie klinkers
rioem, daar hulle deur twee klinker-rettertekens
geskryf word; maar as ons noukeurig oplet, saj
dit duidelik wees dat die twee letters maar een
~lank bevat.
Voorbeelde: dag, vet, se,. de, pik, wie (meerv.
van wig), pot; sore, put, ruens, neus, diep, boek.
Opm. (i).-Die kappie(e)-klinkers is alma! lank
en staan altyd aan die ·end van 'n lettergreep;
of as hulle in 'n geslote letfergreep (een wat op
'n medeklinker eindig) kom, dan is dit alleen in
sulke gevalle waar, as. die v,:oord :verbuig word,
hul dan .aan ·die end--vaii 'n o.pe lettergreep ·\een
wat op 'n klinker eindig) sal kom, b.v. ee (e-e)
Perel (Pe-rel); sker' (ske;;.re) ;· (l7Ier---(15le-ren'ile);
maar perd; kombers; · sonder die kappie, ·hoewd
di'e e die e-klank het, orrrdat die e in di"e gevalie
nooit aan die end v1in 'n ope lettergreep kan· kom
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nie. Dit is onnodig om die kappie en die deelteken tangs mekaar in dieselfde woord te gebruik,
b.v. s8e i.p.v. s8e; ee _i.p.v. Je.
Opm. (ii).-Apart van die bo-aangegewe ldinkers kan ae oak nog as sodanig beskou word;
want in sommige gevalle waar die g tussen die
a en die e weggeval het, het die ae 'n suiwer
a-klank geword, wat nog !anger is ns die aa. Die
fonetiese skrif van swaar en swaer is sva · r en
sva : r respektieflik. (Die twee titteltjies na die
a van swaer dui aan dat die a !anger is as die. a
met net een titteltjie daaragter.) Soms -\vord die
ae nie net as een klinker uitgespreek nie 1 maar
die neiging is ten gunste van die een-klinkei-uitspraak. (Sien Aanhangsel I.)
Opm. (iii).-Waar die g van die Nederlandse
woord weggeval het tussen 'n beklemde klinker
of twee-klank en 'n swak-beklemde e wat gevolg
word deur twee medeklinkers in dieselfde lettergreep in die onverboe vorm van die woord, kry
ons 'n verder sametrekking :-age word aa:
ege word ee; oge word oo: euge word eu,
b.v. afdraand,. geleentheid, ree11t (reen), gereeld,
moondheid, ondeund, e.a.
Maar voeis ('L!Oel),
leuens (leuen).
TwEEKLANKE

:-ai, aai, eeu, ei, y, oei, ooi (8i),

oi, ou, ui, au.

Voorbeelde: baie, maai, leeu, l\!Iei, hy, groei,
nooi (n8i), toiings, goud, lui, Augustus.
Opm. (i).-Vreemde woorde word so ver moontlik verafrikaans, en dus word au nou ou, b.v.
auteur i'.o.v. auteur,· auto i.p.v. auto. Maar eiename behou die au, b.v. Augustus, Aust-ralie.
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(Dit geld _oak vir antler- Afrikaanse woorde met
'n a.u, b.v. pou, blou, nou.)
Opm. (ii).-Die vreemde a.i.-k)ank word nou c
.geskryf, b.v. a.f faire word a.ff ere; so oqk milit~re
en populere i.p.v. milita.ire en populaire. ·
. Opm. (iii).-y f(n ei.-Die Ndl. ij war~ nou y
(sander <lie titteltjies) geskrywe.
Daar is geen
vaste reels yir die ge_bruik van hierdie twee'klanke
nie. Alleen die volgende kan ons
, aandui : Y

word altyd gebruik : -

(aL in agtervoegsels van woorde as brouery,
bakkery, gelopery;

(b) in die uitgang -ryk, b.v.

bosry~, talry~;

(c) in die woord gelyk en samestellinge daarvan, b.v. ongelyk, tegelyk, vergelyk, ens.;

(d) in w.w. wat die y-klank het en wat die Jang
e het in hulle sterk verl. deelw., b.v. skryf (geskrewe), kry (gekree), stry (gestrede).
EI word gebruik in die agtervoegsels -heid en
-teit, b.v. waarheid, trotsheid, uniwersiteil, stommiteit.

Ons handhaaf die Nederlandse gebruik van die
twee tweeklanke, behalwe waar die y-klank nie vol
is nie, soos in woorde soos belangrik, dergelik,
ens.
Le~ op die on_derskeid tuss~n die volg~nde woordpare,· wat p-resies dieselfde uitspraak het, maar

AFRIKAANSE SPELLl:\G.

,IO

waar 'Il' verskil in spelling · "n verskil in b'etekenis
uitbrinti : r.
. ,
Bei,..-Vrug (moerbei):
By.-Insek (perdeby) Df,
V oorsetsel.
· ··
Berei.-Klaarmaak.
Bery.--Op iets ry.
Bleik.--Dowwer kle)lr kry.
Blyk.;--i.· Teken.
ii. Duidelik woi·d.
Eis.-Vorde'r.
Ys.-Hardf! water.
Feit.-Daadsaak.
~Eng.
fact).

Fyt.-Seerplek in vinger.
J,ei.-i. Neem, bestuur, reel.
li. Waarop kinders
'
skryf.
Ly .;--Verd uur.
Mei.-Maand.
My.-Pers. voornw.
Peil:-i. Diepte meet.
ii. "Bonder perk of
peil."
Pyl.-i. Skietgoed (pyl en
boog):
ii. Reguit gaan na 'n
plek.
Rei.-Koor.

Ry.-i. In 'n ·rv ~taan.
ii .. Perdry'. .
Reier .-'n Soort voel.
Ry~r.-Iemand \vat ry:
Re1k.-In woorde soos be.reik.
;Ryk.-Bemiddeld,
welaf;.
· gebied.
Reis.-Van plek na plek
gaan ..
Rys.-i. 'n Soort voedsel.
ii. Op,g;aan. ·
,
Steil.-Swaat opdraand.
Styl.-Skryf.... of bo'Utrim'-t.
V eiL-Op . vimdiesie ' vcr·
koop.
Vyl.-'n Stuk ger!!edskap.
Vlei.-V allei. Heuning 'OID
mond smeer.
Vly.-Voeg of skik.
Wei.-i. We·iveld vir skape.
ii. In: uitwei oor iets.
\Vy.-lnseen:'
'n Gebou,
.ook' tyd, b'estoo. ·
:Wyer.-Verg.. 't1·ap van·
wyd.
Weier._:_Nie toestaan nie.

Drn MEDEKLINKERS, of Hewer medekliri-ke.r-klanke, is: b, (c), d, f, g, h, j, k, I, m, n, p, r,
s, ·t, v,, w, (z)', tj, dj, sf, gh' en hg.
Yoorbeelde vah.1aa?te yyf.: _(tj)_'tjek,., __(pj) 1.z.o.fid.-;
fie., (sj) sjef, (gh) ghoen, (rig) fang.
' > .... ;
.Op_ru 1 ,(.i),7.:Die ,#.,. e.n _dj J1'(t, foo~(i~~ pre~ies, ~die·
s~l(d_y ·k~aak,- .e.t~: ~µ~ Q~:k·J:tt~rt~k~.,, Dfo glJ,. is,
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die Engelse g· (in "go"); die Afrikaanse g is 'n
spirant. Dikwels as 'n g na 'n r of l in Afrikaans
kom, gevolg deur 'n· swak-0ek!ernde e, het <lit die
gh-uitspraak, maar word tog' g geskryf, b.v.
burger, berge, erger, wilgerboom, gevolge.
Opm. (ii).-In Afillrnans het ons vandag geen
en 09~ elders,
waar <lit nie gehoor wol"d ni'e, b.v.' leeu, vrou,
~rs; .maar. huwelik, e:wig . ...
w aan die end y51_n 'n wqord,,

.. Die uw wotd uu,. b.v. gehuiid .(verboe rratuu·rlik
gehu-de), opnuut:

• Dpm .. (iii).:--In die woord Zoeloe woi:d die $.,.
!dank wel duidelik gehoor i daarom kan. di~ met
'n z gesk.ryf word. Ook word 'die z en c nog
\langerref ·"in·· eiename, - b:v~· Pietermaritzburg,
Zticharla, Gdetzee.,: · ·

I2
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KLAN KE.
Kort en Lank-oak Uitspraak.
Klinkers stel kort, lang of halflang klanke vonr.
Tweeklanke druk klanke van verskillende lengtes uit. Let op die onderskeid in l~ngte tusscn
die tweeklanke van die volgende woorde : goud,
Uon; .rio?t, bi.Jr; feit, Mei: 'voering, opvoering. In
die meeste gewille is tweeklanke lank of halflank.

Die kap:piekli'nkers is ool< almal en altyd lank,
b.v. ruens, wte, sore, wereld. (Sien Kappfo:.
klinkers, op bis. 27 .)
Die antler klinkers--a, e, i, o, u-·kan wees:A kart,
B swak- of halfsterk-beklemd,
C lank.
A.-Kort klanke staan alleen in beklemtoonde,
geslote lettergrepe en word deur 'n enkel klinker
voorgestel, soos mat, stem, rit, lot, put.
B.-Swak-beklemtoonde klanke kom in swakbeklemtoonde lettergrepe voor, is altvd kort en
word deur 'n enkel klink~r in 'n ope of 'n geslote
lettergreep voorgestel.
Kapok, geloop, rivier,
publiek, maklik, maklike.
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Opm. (i).-Die swak klinkers kom meestal in.
ope lettergrepe voor, maar hulle is· maklik te
emderskei van die lang klinkers deur hulle dowwe
klank. Die uitspraak gee ook dadelik· te kenne of
'n klinker lank, kort of swak is-want die lang en
kort klanke dra 'altyd die hoofklem weg. Vergelyk gesel (lank) en gesel (swak).
Die swak-beklemde i kom meestal voor in die
uitgange -(Z)ik, -is, -ig en -ing, b.v. waarlik,
vonnis, stadig, doring.
Die swak-beklemde e kom die rneeste voor, en
wel in die volgende gevalle : (a) In swak-beklemde lettergrepe. (soos bowegemeld), b.v. generaal,. geskiedenis, kokkewiet,
bobbejaan.
(b) In die voorvoegsels be-, ge-, ver-, b.v. begin,
geleer, veral.
(c) In alle agtervoegsels, b.v. beginsel, hoenders, beitel.
(d) Op die end van 'n woord, h.v. liefde, lewe,
se, ore.
(e) Voor -lik : (i) as dit deur b, d, of ~e· voorafgegaan is,
b.v. huwelik, skadelik, hebhelik;
(ii) as dit deur ft, gt, ht, pt, st voorafgegaan
is, b.v. skriftelik, egtPlik, bedektelik,
amptelik, feestelik.
Die meervouds-e is cius a1tyd swak, asook g~
woonlik die klinkers in agtervoegsels : geskiedenis, herder, ens. Hierdie gevalle is egter alrhal

1·4
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gevalle waa;r die__ klinker in 'n swak-beklemde
lettergreep s:ta(:lh.
Die i ,is die enigste uitsonderiHg, want daar kom wel 'n lang i voor in swak/
beklemde lettergrepe.
[S.ien Cj Opm. (i).]
C.-Lang 'klanke kom beide in geslote en inope lettergrepe voor en word as volg voorgestel : (a) _In g~slote lettergrepe deur dubbel kli-nkers,
soos maan, steen, ·loot, uur..
(b) In ope lettergrepe deur enkel klinkers, soos
vader, ste-ne, so-me-r, bu-re. (U itsonderinge, sien
Opm. iii, bls. 15.)
, Opm. (i).-Die klinker i word nooit verdubbel
nie. Waar <lit lank is, het <lit dieselfde !dank as
ie ~n word dus voorgestel deur ·i of ie, soos sipr..es,
ambisieus, wie·l, notiesie, tietel, tragies.
In beklemde lettergrepe en op die end van 'n
woord, al het laasgenoemde clan nie die hoofklem
nie, word die lang i deur ie voorg.estel, soos
s,e,diesie; bietjie, simpatiek, vandiesie.

Hieronder val natuuriik al die verkleinwoorde,
b.v. hoedjie, bossie.

·in swak en halfsterh lettergrepe word die lang
i deur i voorgestel, soos indiwidu, likwidasie,
muni;sipalit~it, situasie, tradision-eel (tradiesie).
Die Zang i in 'n swak- of halfsterk:-beklemde
lettergreep kry ons meestal aan "die end van 'n
ope lettergreep, wat gevolg word deur een wat met
'rt kl.i~.ker b,eg~rt,, b.v. bi-o-skoop, di·iiet, di-a-deem,
l~~-dt-e1'., ll'fh: oi-st•eus.

KLANKE.

Hierdie reels geld natuurlik net vir die lang l
_waar dit ·die uitspraak van ie bet. Die kort i in
geslote lettergtepe, asook die swak i, lewer geen
moeilikheid op nie. Vergelyk : rit (kart)
riet (lank)
blik (kort)
republiek (lank)
rivier (kort err swak) sipres (lank en swak)
Die swak-bekl~de i word. ook ma~lik ge~ep:
<~an sy dowwe klank, soos stadige, makltke. (Sien
Algemene Spelreels, blss. 17 en 18.)
Die kort i (pit), die swak i (sipres) .en die siiJak<'.
e (pitte) bet almal feitlik presies dieselfde klank-;J
eq word .dus ook in fonetiese skrif met dieself pe
letterteken geskrywe·, b.v. gewillige = (x;:i.v~l;)x;:i) •...
.
'
Opm. (ii).-'n Kort klinker kom nooit in 'n ·ope·.
lettergreep voor nie, behalwe in 'n paar verkleinwoorde, SOOS potjie, latjie. (Sien Opm .. iiib.)
Opm. (iii).-As uitsondering op Zang klanke (b)
di en die volgende : (a) Die lang e op die end van 'n woord word·
deur ee voorgestel om dit van die swak-bekleinae·
<! ·{e onderskei',· SOOS gee,, see, senuw·ee,. skaduwee,
twee.
l
Alle samestellinge en afleidinge van sulke
woorde behou die dubbel e as die twede deel lialfsterk geaksentueer word; maar een e val weg as
die twede dee! swak geaksentueer word, b.v: see'-·
siekte, twede.
(b) W.<?orde·"'.~t ?P -d e.n -t of 'n klink.~r ~itg?.~ry:
en dus hulle verklemw:oorde vorm met·-7ie. of -t1ie1•
veroorsaa.k · dat in die verdeling van lettergr'epe
daar (i) 'n kort klinker, en (ii) 'n dubbd. kHnker. 1
aan die end van 'n ope lettergreep kom'. Die' uit:_
spraak van sulkc woorde trek die d en t met die

KLANI<E.

jie saam en Jaat dus 'n koit, bek·lemtoonde en 'n
dubbel klinker ope, soos po-tjie (potjie), .poo-t1ie
(poobjie) 1 see-:tjie. Daar die klinkers in sulke verkleinwoorde elk 'n lang ldank, feitlik die klank
van 'n tweeklank aanneem, word hierdie spelling
per se geregverdig. , Die klinkers in sulke verkleinwoorde word as volg uitgespreek : a
aa
e
i
o
oo
oe

word
word
word
word
word
word
word

ai, b.v. katjie. word as' kai-tjie uitgespreek.
aai, b.v. paadjie word as paai-djie uitgespreek.
e, b.v. gebe1ljie word as gebe-djie uitgespreek.
i,
b.v. ritjie word as ri-tjie uitgespreek. ·
oi, b.v. lotjie word as loi-tfie uitgespreek.
ooi, b. v .. lootjie word as loo,1-tjie uitgespreek.
oei, b.v. hoedefie word as hoci-dfie uitgespreek.

~Die

bo-aangegewe woorde is die verkleinwoorde
kat, pad, gebed, rit, lot, loot en

re'spektfo~ik' van

hoed.)
Dis onwenslik om in hierdie gevalle die woorde
volgens uitspraak te spel, anders word die· verband i:ussen die oorspronklike woorde en die verkleinwoorde verloor, b.v. lwitjie sou moeilik as die
verkleinwoord van kat erken word, en net so met
die antler woorde.
·
N.B.-Die jongste uitgawe van die ,,\VoordeJys" wil egter dat, in die verdeling van woorde
in lettergrepe, tussen die tj en dj afgekap sal word
(pot-=jie). Dit doen geweld ·aan een van die belangrikste reels rn verband met die verdeling van
woorde in lettergrepc, nl. verdeel volgens uitspraak. Dit is mos oak onmoontlik om 'n enkel
r'nedeklinker in twee te verdeel. So 'n verdeling
is derbalw.e 'n dooie iets. 'n Taal is geen dooie
ding nle. Ons kan ons dus ·daarmee 'nie vereenselwig nie en laat dit aan die oordeel van elke
gnderwyser(es) oor.
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HOOPSTUK III.

ALGEMENE SP.ELI?EeL.S.
A.-KUNKERS.

(rl Skryf 'n woord naasteby soos I;y uitgespreek
word en gebruik geen onnodige letters nit;.
(2) Skryf nooit 'n dubbel a, e, i, o,
lettergreep .nie, behalwe : -

1.i

in 'n ope

(a) 'n Dubbel e (ee) op die end van 'n woord,
b.v. vee, dominee.
Die Iang e aan die end van pie woord word
ge-1kryf; maar wanneer sulke woorde verbuig word, volg hulle die bo-aangegewe reel, mits
die verbuigif)gsvorm 'n· ~wak-beklemde klinl}er
bevat, b .V. see WQrd. see j twee, twede j maar in
samestellinge. eh v~rklejnwoordjies .wat halfstE'.rk
geaksentueer word, word die twee e,s behou, b.v.
teepot,. tTeetjies ..
dubb~l

(b) Dubbel klinkers· in verkleinwoorde, soos
pootjie, ens. (Sien Lert:tergrepe, Opm.
(i), bis. 35.)

(3) Die klinkers ie, oe, eu en alle tweeklanke
kan in geslote sowel as ope lettergrepe gebruik
word, b.v. boek, boe-ke; leeus, leeu; ens.
(4) ·i en ie.~Skryf ie :-.
(a) Op die end van 'n woord,
· kanaTie, Julie.

b.v.

Unie,
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(b) In sterk- en halfsterk-beklemde lettergrepe, b.v. posiesie, opienie, famielie,
mielies, kiewiet.,
(c) Ii; die uitgang -ies(e), b.v. Indiese, Rus-

siese.

(d) In die uitgang -iek, b.v. simpatiek, identiek, republiek.
Skryf. i,..h9ewel .dit fo uitgespr.eek .word, in alle
let}e,rgrepe;._ b.v, fa~ri_ka.nt (v~r~e1yk falinek), tnnnillus, ·Afrikaans, idioom, stfner.
(Sien. Lettergrepe, Opm. ii.)
~wak-15e~leqi?e

Gebruik i vir alle kori en s;,a·k i~klanke, b.v~'
sifr. dik.,
7

(5) 'n Kort beklemde klinker kom nooit aan die
end ,van 'n ope lettergreep nie, behalwe ill" sekerc
verkleinwoorde (sien vorige hoofstuk, C, Opm.
i.ii b.), en word .altyd enkel in 'n geslote lettergreep geskrywe. Daarom moet ons in die verhl!iging van woorde dikwels 'n medeklinke~ verdpbbel om.die kort klanke te behou, b.v. knikker;
pot.word· in <lie meervoud pot-te.
(6) Dikwels kry ons in Afrikaanse woorde met
d, voorafgegaan deur 'n Jang klinker of tweeklank• en gevolg deur 'n swak-beklemde klinker,
'n eienaardige verskynsel as die woorde verbuig
word.:. die d v.erander in i of .val weg, b.v. gQea,
goeie; dood, aooie j koud, koue; bad, baaie;
gebod; "getio_oie.
'11"

N .B.-In die laasgenoemctir tw.~e \\>'.Oorde Y\rander die kort klinkervan' die enkefvotid in n
laiig\'k!igitei· irl:o:die;rnreernoud~dus. hou die reel
tog steek,
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B .-1\lEDEKLINKERS.

(r) 'n Medeklinker word verdubbel wanneer dit
op 'n kort beklemde klinker volg: mak, mak~er
,(vergely,k met maak, maker); stof, stowwe; lG;t,
latte.

· (2r vVanneer die voorafgaande klinker daarenteen wel kort is, maar nie die hoofaksent dra nie,
dan word . die medeklinker ·nie ".erdubbel nie',
m.a.'Y. geen verdubbeling na alle swak-beklemde
klinkers nie, b.v. ,heerlik, heerliker; middel, middele; vinnig, vinniger.
·
·
Die uitsondering op hierdie reel is die swakbeklemde -is, waarvan <;lie medeklinker wel in die
meervoud verdubbel wpr<;, b.v. sehretari,s, ~ekr.e
tarisse; notaris, notarisse., ""(Sien fyleerv., his. 4L)
(3) 'n Medeklinker ""°rd nooit ~p die end 'van
'n woord, dubbel.geskrywe nie, b.v •. stof, wil, stad.
MEDEKLINKERS.-UITSPRAAK EN GEBRUIK.

Die B.-Die b op die encj:

~•An

'n woord w.ord

p ·uitgespi:_ee~ en word alleen 9P. die end van 'n.
woord behoil waar .in die meervoud die b-klank
gehoor. word,:·~;v. :,.ib, ri-bbe;,;skub, skubbe.
Die D.-Dle· d op die end 'van 'n woord word
as t uitgespreek; Dit word egter alleen op die
end behou '.waar die d in. die meervoud gehoor
word, b.v. lz,and, hande; strand, stranP,e (vergelyk
rant, rante, vroeer rand). uitsondering: hout,
meerv. houde of houte .
.. Soms. val dit'.·d, in dje meerv. weg,---of dit ver~
·aijd~f Jn -·~n ~~, ·. b'.y .. ~aa, papie: gebod; _gebooie ;:·
'tyd,· tye, ·"(Sien § 6, ··bts~ 18:)

Let op die verskil tussen die volgende woordpare. (Net die t en die d aan die end
van woord bet dieselfde uitspraak.)
Dwang of gebrek.
Bond·.
Verbond (verbond sluit).
Nood.
i. Musieknoot. ii. Aantekening.
Bont.
Veelkleurig (rooibont).
Noot.
Geld.'
Baud.
Liggaamsdeel.
Pond.
~
·~·Boo\,brng.
Bout.
lets om in te skroewe.
Pont.
Eed.
Plegtige bevestiging.
Bestuursliggaam of advies.
Raad.
Eet.
Om kos te neem.
Raat.
Middel.
End (ent). Einde.
Rand.
Kant.
Ent.
W.w. (borne of mense ent).
Hant.
Koppie of heuwel.
Gemoed.
Karakter. (Sy gemoed skiet ham
Oor~aak of toespraak.
Rede.
Gemoet.
Een tegemoet loop.
[vol.)
Splete.
Rete.
Geskied.
Gebeur.
·
'n Staf.
Roed(e).
Geskiet.
Verl. deelw. van skiet
S'wartsel.
Roet.
Graad.
l\faat of hoogte. (B.A.-gr.)
·w.w. (heen en. weer beweeg).
Skud. •
Graat.
Vis- of heumnggraat.
Kraal vir rondlooµ-beeste, skerm,
Skut...
Hard.
Teenoorgestelde van sag.
r wildskut~
Swaarde .. Wapens.
Hart. .
Liggaamsdeel.
Gewig (swaartek~ag).
Swaarte.
Kruid.
Gewas of plant.
Man van Sweditn.
Swe<!d.
Kruit.
Skietgoed.
Vog
uit
liggaam
wanneer
warm.
Sweet.
Lende.
Onderdeel van die rug.
Deel van gebit.
Tand.
Lente.
Jaargety.
Tant Maria.
Tant.
Ope land buite dorp.
I~inde.
'n Soort boom.
Veld.
Linte.
l\Ieerv. van lint.
Materiaal.
Velt.
Lid.
Van 'n vereni~ing.
Versmaad. Verag.
Lit.
Gewri~.
Versma.at. Voetmaat in poosie.
Kos gee.
Yoed.
Load.
~aten~al (loodp;y:J?).
..
Li ggaamsdeel..
Loot.
I. V a.n n boom.
u. Loot31es trek. Voet.
Luid.
Hard (met luide ~tern).
Wand.
Muur.
J,nit.
Mnsiekinstrument.
Want.
Omdat (voegwoord).
Moed. ·
Dapperheid.
Weddenslrnp aangaan.
Wed.
Moet.
Hulpw.w. van verpligting.
Wet.
Voorsluif vn.n' Staat.
Mied.
Hoon graan op land.
Wyd.
Teenoorgestelde van '/lOu.
Miet.
Insek in meel.
Wyt.
Reskuldig (vPT11'1Jt).

t;)
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Die F en v.-Die f en v het presies dieselfdc:
ldank, nl. die /-klank. · Geen vaste reel· vir die
gebruik va'n hierdie medeklinkers kan neergele
word om aan te toon wanneer die f of wanneer
die v gebruik word nie. Ons kan maar net se
dat 'n f geskrywe word; waar dieselfde woord in
Nederlands 'n f het, :~n so ook met.die v. Ook
word die v nooit aan• die end van 'n woord geskryf nie; die f wel, b.v. vader, vrees, fluit, fout,
duif, lof. Vgl. fee, vee; fier, vier.
Die f gaan in verbuiging in ww of w odr°' Na
'n sterk, kart klank verander dit in ww, b'.~~ stof,
stowwe.
' /,
.
' •
:.t
Na 'n Zang klank of 'q q,nder medeklinker verander dit in w, b.v. stoof, stowe; golf, golwe.
(Vir uitsonderinge sien Meervoude.)
Die G.-Die ~ het twee verskillende uitsprake,
nl. (i) spirant, (ii) sag, soos die Engelse gin "go."
(i) Spirant. Die gewone uitspraak van die g
is die spirant of die skerp klank, b .v . .geel, nag,
stadige.

Na 'n Jang beklemtoonde !dank val hierdie
skerp g weg in verbuigingsvorme, b.v. oog, oe,
tuig, tuie; hoog, hoiir; laag, lae.
In die verboe vorme van: byvoeglike naamwoorde op -ig word die spirant g behoti, omdat
dit voorafgegaan is deur 'n swak;-beklemtoonde
klinker, b.v. vlytig, vlytige; ywerig, ywerige.
(ii) Sag. Die sagte g kry ans nag net in 'n
paar woorde waar die g tussen 'n r (soms ook l)
en 'n swak-beklemde' e kom, b.v. burger, ·berge,
er~er, borge, wilgerb0om, gevolge.
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Die· sagte g-klank aan die be~~"in van woorde,
meestal uit die· inboorling-tale ontleen, wor<l nou
gh geskryf (uitspraak g as in Engels "go"), b.v,
ghoen, ghaap, ghwarrie, ghweister (slaan), b.v.
,,Oppas, hy sal jou ghweister."'" Die~ kla'nk kry
ons ook nog in woorde soos anghorra, mangh.o,
dongha, ens.
Opm. (i).-In Natal en in dele van Transvaal
word die g byna algem~en sag uitg~spree~ in die
verboe vorme van woorde op g voorafgegaan .deur
'n lang klank; so word gese hoger, lager, eige.,
oge-vir hoer, laer, ens.
Opm. (ii).-In die verbinding ng vorm, die g
natuurlik saam met die n Mn medeklinker ('n
i1eusklank) -en kan dus nie onder bowegenoemde
reels val nie, b.v. lang, sing, ens.

Vreemde lFoorde.
_ Vreemde woorde· lewer in hulle spelling heelwat
!lloeilikheid op. Ten opsigte van ·vreemde-woorde
moet dus vanself 'n sekere mate van vryhei-d' toegelaat w9rd. Wat vir die een nog vreemd is 1 .kan
vir die and~r reeds Afrikaans klii:k, en omgekeerd. Waar <laar egter enige twyfel bestaan oor
die graad van verafrikaansing van 'n woord, behq_ort die voorkeur aan die Afrikaanse spelling
gegee te word.
Dje neiging om :wporde halJ ·te '(erafr.ilqi.ans--is
af te keur. Waar daar woorde uit ander tale moet
ofltJe·en word om 'n gebrek ·in Afrikaans aarf' te
vu! ·en aldus die taal te· vo1tooi, ~s ·«:Ht wenslik
sulke woorde so gou moontlik volgen's Afrikaanse
spelling in die.taal itr te·burger ...
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In Januarie 1920 bet die ·,,Suid-Afrikaanse Aka-·
demie vir Taal,· Lettere en Kuns" die beginsel
aangeneem dat alle vreemde woorde so ver moontlik op 'n eg Afrikaanse manier gespel moet word.•
Om dit te kan doen moet die volgende ~erande
ringe gevolg word:Vreemde ae word Afr. e-pedagogies.
e ,, )J ee-dominee, komitee.
ph ·,,
,, f-alfabet, fiesies.
(sagte) c
,.,
,, s--s.entr9_al, ~eremgnie.
1
,
c· ' ,,
,, k-konsert, ·kafee.
ch ,,
,, g, k; s, sj, of tj--gaos, kro-'
nies, Sinees, sjokolade,
tjek.
th ,,
,, t-tema, atleet.
gn ,,
,, nj-kompan.iie, konjak.
qu ,,
,, kw-kwartaal.
x
,,
,, ks-eksamen.
z
,,
,, s-soologie.
ai ,,
"
e-affere, militere.
au ,,
,, ou-outeur, ouditeureau ,,
,, o-buro, tabla.
*
v
,,
,, w-enwelop, ewolusie.
(sagte) g
,,
,, s-losies, bagasie.
(sagte) t
,,
,, s-resitasie, stasie.
rh ,,
,, r-ritme, retories.
sh ,,
,, s-sieling.
Vreemde y word of ie (if i. In lettergrepe Wat
die hoofklem het, is dit ie, maar i in die swakgeaksentueerde lettergrepe, b.v. fiesies, fiesika,

fisiologie, sipres, liriek.

* Die v verander in 'n w in lettergrepe wat nie
die hoofklem het nie, as dit tussen m, l, n, of r
en 'n vokaal, of tussen twee vokale staan. Na
antler medeklinkers of aan die begin van die woord
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of in lettergrepe wat wel d.ie.hoof.klem het, al staan
<;lit tuss~n tyvee vqkale of vtussen m,,, l, n, ,of r en
'n :yokfl,ql,,-wqrd <lit ni_e .verand~r nie, b.v. enwe·iQp, q.kjiw,iteit,. ·ewo~usie, _indiwidu, parwenu, pro''fX'i·n_siaal.. <Maar Jnovin,sie, lwnvensie, advokaat,
konvooi, veranda, ens.
,,Dis dieselfde reel wat ans aantref by die verandering van' cg Afrikaanse· woorde soos - lewe,
strewif, · kalwets, maar gra'Vin, slaviri. Die uitsonderinge op 11.ierdie_reel is 'net "n pnar N ederlandse
en Engelse woorde, soos e'llangelie, r,ewolwer."
(Die Hu'isgenoot, ·Nov. £920.)

SKRYFTEKENS.

HOOFSTUK IV.
S K\R Y FTEXE NS.
Behalwe die gewone Ieestekens word in Afrikaans die volgende skryftekens gebruik : (a)
(b)
(c)
(d)

Die
Die
Die
Die

afkappingsteken, of apostroof (').
aeelteken, geskrewe ("' ).
kappie, geskrewe (" ).
koppelteken, geskrewe (-).
AFKAPPINGSTEKEN.

A.-Die afkappingsteken word gebruik : (i) Met die onbepaalde lidwoord 'n in die woord
so'n (vir sulk een) en die uitdrukkinge soos aan
't ploee, aan 't lese.
(ii) In die meervoude van woorde op a en o
w:;it die hoofklem op die laa'ste lettergreep het,
b.v. buro's, hoera's.
(iii) In die meerv. van die letters van die alfabet, b.v. d's, m's. Daar is twee l's in pitte.
(iv) In die meerv. van eiename wat op 'n klinker
eindig, b.v. Naude's, Anna's.
DEELTEKEN.

B.-Die deelteken word gebruik om die begiri
van 'n ·nuwe Jettergreep aan te toon·. Dit word
gebruik meest::i.1 bo die klinkers e en i.
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A.-Bo
word:-

die

e

moet

die

deelteken

gebruik

(I) W anneer adur~ Wegfating- van medeklinkers
die e in verbuiging naas 'n o of 'n ander e kom.
Hier is die deelteken nodig om die tweelettergrepigheid aan te dui, i~ onderskeiding van die
klinkers oe en ee, b.v. voel (vogel)-sonder die
deelteken sou dit :voel wees-, hoe, Teen, ·seen,
bTee, koeel.
Let op die onderskeid tussen die volgende : Asie.-Verkleinwo<>fd van.

aas.
AsiEi.-'n Vasteland.
Geer.--Iemand wat gee.
Geeer.-Verl. deelw. van'eer.
Hoe.-Bywoord. (Roe gaan
dit?)
.
Hoe.-Byv. nw. (Hoge.)
Koel.-Teenoorgestelde van
warm.
Koeel.-W aarmee geskiet
word. (Kogel.)
Leer.-(a) Onderrig ontvang
of gee.
(b) Gel.ooide diervel.
(c) Geloof. ('n Valse
leer.)
(d) Klimwerktuig.
Leer.-(a) Krygsmag.
(b) Verg. Trap van
leeg.
Moer.-Afsaksel of skroefm11er.
Moeer.-Verg. Trap van
moeg.

Persie.-Land in Asie. ;
See.-Gr,oot uitgestrek,theid
soutwater.
See.-(a) Meervoud van ,1.ee.
(b) Oorwinning. (Zcgen.)
Tee.-Om tc drink.
'Iee.-(a) Meervoud van tee.
(b) Ndl.
tegen in
sanwstellinge.
(c) Sat. (Ek is tee
van lekkers.)
Veer.-Bedekmiddel
van
voels.
Veer.-Iemand wat vee.
Voel.-Gewaar word, tas.
Voel.-Dier met vere bedek.
Wee.-Ramp of .onheil:
Wee.-(a) Meervoud
van
wee.
(b) Meervo-ud
·van
weg.
(c) Weeg.
(Sonder
te wik of wee.)

Persie.-Verkleinwoord van

pers.

· Opm. (i).-Irt die ve'rbuiging-e van wborde op
g kom die deelteken die meeste voor, b.v. 'hoiiT;
filoloe, 001'loii, van hoog, filoloog, oorlQg.·
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Opm. (ii) ..:....:.Waar die g wegval tussen 'n a en
'n e, kry ons geen deelteken nie, omdat -die nuwe
!dank dikwels 'n klinker is wat soos 'n lang a
uii:gespreek word, en omdat daar nie kans is vir
verwarring soos in die geval met oe, oe; ee en
eii nie, b.v. hagel, hael; brandmager, brandmaer.
(Sien Aanhangsel r.)
Opm. (iii).-Waar die g weggeval het tussen
twee e's, kry dit soms die deelteken en soms nie.
Die deelteken word gebruik waar ons in die uitspraak ·van die Afrikaanse woord nog duidelik
twe.e lettergrepe hoor, b.v. reiin, -reel. Maar waar
ons nie twee lettergrepe duidelik in die spreektaal
hoor nie, val die deelteken weg, b.v. (tegen), teen;
(wegens), weens. (Sien Opm. iii, bis. 8.)
(2) Wanneer in samestellinge of in verbuiginge
daar 'n opeenhoping van e's in die middel kom,
b.v. drieiinig, meee-~t, geiint, gee'rger_.
(3) In die verbuigingsvorme van woorde ·op
-ieel en -ieer, b.v. finansiiile, kommersiiile,, priiile;
maar finansieel, kommersieel, prieel, (Verg. die
uitspraak van prieel en spieiil.)
(4) Wanneer in vreemde woorde 'n e op 'n o
of i volg ep dit in sulke gevalle 'n nuwe lettergreep aanvang, b .v. poiities, Arabie, In die,
liigiene, SeTwie, GabTiel, piiiteit.
(5), Die deelteken kan gerus ook gebruik word
.op die e van die eind:.Jettergrepe eus en eel as die
·Jettergrepe op 'n Zang maar swak 'i volg, b.v.
ambisiiius, 'kommetsiiiel. Hoe moet die vreemdeling anders- weet <lat dit nie am-bi-sie-us· en kommer~si1!-el is nie, maar wel amhisi-eus en kom·mers1'-eel'?
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B.-Die deelteken word verder bo die i gebruik : (1) In die verlede deelwoorde van werkwoorde
wat met i begin, b.v. geUlustreer, ge"informeer,
ens.
(2) In vreemde woorde wanneer die i op 'n o
volg en 'n nuwe· lettergreep aanvang, b.v. ]ingo"isties, sto~sisme.
Opm. (i).-Dit kan as 'n algemene reel neergele word dat die deelteken gebruik word bo 'n
e of i wanneer hierdie twee klinkers nuwe lettergrepe aanvang en <leur hulle posiesie iu gevaar
staan met een of ander klinker of tweeklank verwar te· word. In enkele gevallc kom die deelteken
bo die a en o voor-alleen in vreemde woorde-,
b.v. Kanaan, Aaron, soologie.
' DIE KAPPIEKLINKERS.

Die kappieklinkers .vorm 'n groep op hulself.
Die kappieklinkers het ontsta~m deur of 'n sametrekking of 'n weglating van letters, gewoonlik
medeklinkers, wat veroorsaak dat klinkers op 'n
ongewone manier in verbinding kom.
Een of
ander teken is dus nodig om aan te toon dat die
klinkers op hierdie manier tesame gebring is en
nie tot een !dank samegesmelt het nie, maar tog
hulle eie klanke en lettergrepe verteenwoordig,
b.v. brue van brugge. Deur die weglating van
medeklinkers, ook, · kom klinkers wat voorheen
in geslote lettergrepe was, nou in ope lettergrepe.
Die kappie (A) word dus bo so'n kl inker gebruik
om aan te toon dat die klinker nog sy eie klank
behou, b.v. sore van zorgen. Die uitspraak van
die. kappieklihker bly dieselfde as voorheen, behalwe dat die klank nou effens verleng is. Die
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!dank van alle kappieklinkers is dus die klank
van -die beklemtoonde kdrt klinkers 'n bietjie
!anger en. breer uitgespreek, b.v. mBre, ·bere,
ruens kom van morgen, Clergen en 7-uggens. Die
medeklinkers, nl. die g's, val in al drie hierdie
woorde weg, en die klinkers o, e, u kom nou in
ope lettergrepe voor. . Word die knppie nie gebruik nie, sou hulle nie te onderskei wees van die
gewone lang klinkers nie. Die kappieteken word
dus gebruik om te kenne te gee <lat hierdie klinkers, hoewel hulle nou in ope lettergrepe staan,
en ook vanself lank geword het, tog meer of min
hulle oorspronklike ldanke behou. Die kappie
word oo_k dan alleen gebruik wanneer sulke
klinkers in ope lettergr-epe staan.
Die kappieklinkers, met hulle eienaardige ldank, is ook ·alma!
lank.
(Deur kappieklinkers word natuurlik bedoel net die klinkers wat die kappie werklik het.)
Die kappie-e (e) kom die mees~e in Afrikaans
voor en het deur sametrekking en verbastering
uit verskillende bronne ontstaan. Dit het feitlik
dieselfde klank as die vreemde ai soos dit in" militaire, parlementaire voorgekom het. Hierdie
ldank kom in beide ope en geslote lettergrepe voor.
Die e-klank ontstaan deur : (r) Sametrekking van die Hollandse kort e; die
Holl. bergen, leggen, hebben, zeggen word in
Afrikaans bere, le, he, se.
(2) Verbastering van die Hollandse lang e; die
Holl. wereld ·en., vleermu.is word in_ Afrikaans
wereld en vlermuis (uitgespreek vlermuis).

'
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(3) Verbastering van die Hollandse aa gevolg
deur 'n 1'; die Holl. •waa1'd, paars, paard; schaar
word in Afrikaarys ui!gespreek whd,. pers, perd,
sker. Dog ploegskaar.
Vil"' elementere onder~ys, veral in -verband met
klanke en uitspraak, sou dit wenslik wees eers alle
e's- met hierdie uitspraa:k, selfs in geslote lettergrepe, met die kappie t_e skrywe totdat die leerlinge, veral as <lit kleintjies is,· die onders,keid
tussen. die kort, kappie- _en Jang klanke goed baasgera~k het.
Die kappie word gebruik bo die Jang ope e, i,
u. Alleen in ope lettergrepe word die kappie- gesk;rywe !'.lm die kappie-klank van die gewone
lang klinkers t~ onderskei, b.v. kerel, mfire, wte,
lnue. In geslote lettergi::epe word die kappie nie
gebruik nie, tensy dit moontlik is !fat die klinker
in die yerboe woord aan die end van 'n lettergreep
Jrnn stnan, b.v. sker, <;he-re, maar flerrie, en vlermuis. So ook perd, kers, kom.bers, ens., hoewel
die e's in hierdi~ gevalle ook die Jang klank van
die kappieklinker het.
6 en

Let ·op die gebruik van die kappie in die volgeride wo9rde : Bere.-(Meerv. van beer) Daar is twee ·bere
in die dieretui.n.

1.

·
2.

Bere."'-(Wegsit) Hy bere die 'b'oek in die kas
~ (Ndl. bergen).
·,
Gele.-(Verboe vorm van geet) Bring my die
gele ·£ssebHef.

'Gelf,-(V~~f. peelw.. van UfDt~ hen .het 'n
· eier gele-.

JI
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Gelee.,-(Geskik of passend) More ·sal ·dit .v.ir
Il/Y; ongeleii )~ee~: ..
3. Kers.-Die, ker.s
kaars).
"

'

""'

--

g~ei ~ig tin

die don.ker· :(Nol.

I"

Kers.-(So011t.:vrug} Die voe! sing in die kersboom.
4. Leer.:-(a) Hy leer . ,sy lesse mooi.
(b) Hy ·klim in die boom met 'n leer
(N di. ·ladder) ..

(c) My skoene is van leer (:Nd!. leder).
(d) H ulltr verkondig 'n valse leer.
Leer.-Die leer' vqn die vyand is nag ver
(Ndl. Leger):
,
Leer .-(Maatvorm) Oom het nag 20 Leers wyn
(N.dl. leggc_r).
Daardie l:ennetjie is 'n ~oeie leer
(Ndl. legger).
5. M6rc.-M6reoggend gaan ek kerk-toe (Ndl.
.. morgen).
More.-('n Soort volk) Die· More is danker
van;, kleur ..

6. · Pers.-(1) _Die ,,Nasionale Pers; Bepk."
(2) Hulle· pers (pars) die sop uit die
., druiwe (Ndl. pe4'sen) .
. (3) _l;>i_e. Mede en . . di.e .P_e~s.e~
Pers::--(Kleur): Sy' het ·'m pers rok aa:n {Nd,t,
paars).
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·7. Se.-(Besittirig) Dit is pa se pyp (Ntll. zijn).
Se.-Jy mag dit ni'e se nie (Ndl. zeggen).
8. Seer.-My tand is bafe seer.

Seer .-(Iemand wat se) Wat 'n waarsPer voorspel, kom nie altyd so uit nie (Ndl.
zegger).

9. Skeer.- Hy skeer horn met 'n skeermes.
Sker.-Ma sny die sis met 'n sker (Ndl.
schaar). Maar ploegskaar.
10.

Soe.-(Tussenwerpsel) Soe, maar dis warm!
Soe.-(Vroulik van bere) Twee van pa se soe
het kleintjres.

I 1.

Vers.-Dis die mooiste versie van die gediggie.

Vers.-My koei het 'n verskalf (Ndl. vaars).
12.

Werd.-(Verl. tyd van word) Hy werd deur
die baas geslaan.
Werd.-(vVaarde) Die perd is
(Ndl. waard).

20

pond werd

13. Wie.-(Vragende voornw.) Wie loop daar?

Wle.-(Meerv. van wig) Die houtkapper :c;Iaan
wie in die hout.
N .B.-Nos: 3, 6, l r en 12 het gewoonlik nie
die kappie nie, ·maar dit sou tog- wenslik wees om
hulre so te skrywe; om 'hulle :van die antler vorme
gemakliker te kan onderskei.
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DIE KOPPEL TEKEN.

D._:_Die koppelteken word in die volgende gevalle gebruik. : -

\(r) In samestellinge wanneer die twee woorde
nog nie heeltemal een begrip uitmaak nie, m.a.w.,
in nuwe samestellinge, b.v. Hertzog-fonds; Unie.Regering.
(2) Wanneer deur samestelling 'n opeenhoping
van klinlrnrs in die middel va:n die verbinding
kom, wat die oog hinder, b.v. see-eend, wa-as
(vgl. 'maas).

(3) In sinne of sinsdele wat deur veelvuldige
gebruik tot 'n eenheid gegroei het, h.v. hruidjierGer-my-nie, wag-'n-bietjie, so-heen-en-weertjies.
(4) In redupli~erende formasies, b.v. gou-gou,
kort-kort, fluit-f luit.

(S) By samegestelde tietels, b.v. k.ommandantgeneraal, assistent-sekretaris.
(6) By samestellinge van selfstandige werkwoorde, b.v. draf-stap, trippel-gang,.
(7) In samegestelde telwoorde, b.v. drie-enveertig, vyf-en-twintig (maar nie met miljoen nie).
Die koppelteken word later weer behandel in
,,Samegeste!de vVoorde.''

B
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HOOFSTUK V.
LETTERGREPE.
'n · Lettergreep is 'n gedeelte van 'n woord.
Daar is twee soorte lettergrepe-ope en geslote.
'n Ope lettergreep eindig op 'n klinker, terwyl
~n, gesloie lettergreep op 'n medeldinker eindig.
Q'm woorde in lettergrepe te verdeel, moet die
volgende reels gevolg word : (a) As daar een medeklinker tussen twee klinkers
kom, kap af voor die medeklinker, b.v. ko-ning,
va-der, e-sel, ta-ren-ta-le.
(b) As- daar twee medeklinkers in 'n woord is,
val die verdeling in die midclel daarvan, b.v.
win-de, stow-we, let-sel, reg-tig;.
(c) By duidelike samestellinge word die afleiding
gevolg. Verdeel sulke woorde eers in hul samegestelde dele en volg dan bowegenoemde reels
in die verder verdeling van elke part, b.v. daar-om,
self-be-wus-syn, stre-wers-ver-e-ni-ging.
(d) Voorvoegsels vorm aparte lettergrepe, b.v.
ver-an-de-ring, be-gin, ge-kwel, her-in,.ne-ring,
darts-vy-and.
(e) Agtervoegsels wat met 'n medeklinker begin,
vorm aparte lettergrepe ; maar :is die agtervoegsel
wat met 'n klinker begin, agteraan 'n woord wat
op 'n medcklinker eindig, kom, word die medc'klinker 'n deel van die agtervoegsel-lettergreep,
b.v. saag-sel, buig-baar, min-der-heid; maar dienaar, e-van-ge-lies, mag-t.ig.

LETTERG~EPE.

35

Halfsterk-beklemde agter\oegsels, soos -aard,
-aardig, agtig is uitsonderinge op hierdie reel,
b.v. wreed-aard, geel-agtig.
(f) Kap af tussen 'n tweeklan.k en 'n klinker,
b.v. ei-e, dooi-e, koei-e.

(g) Die deelteken ( ··) toon .altyd die begin en
die kappie ('') die end van 'n nuwe lettergreep
aan. Verdeel dus voor die deeltekeri, b.v. tre-e,
l'-ii, S er-wi-e, drie-e-nig.
(h) ng, sj, tj en dj word nooit verdeel nie,
b.v. tong-e, wang-e, ma-sjien, broer-tfie . . (Sien
C, iii b, bis. 15.)
(i) Verdeel volgens uitspraak,
pa-tri-ot.

b.v.

A-fri-~a,

Lettergrepe is beklemd of -s•wak-behlemd namate
daar nadruk in die uitspraak op hulle gele woi:d.
In beklemde lettergrepe is die klinkers lank en
kort, maar in swak-beklemtoonde lettergrepe het
die klinkers nie die hoofaksent nie.
Opm. (i).-Die verkleinwoord-agten'.oegsels -pie,
-kie en -tjie vorm altyd aparte lettergrepe, b .v.
a-sem-pie, soom-pie, ket-tin-kie, stoel-tjie, seun·tjie, son-ne-t_jie. Die agtervoegsels -jie en -ie trek
'n vorige medeklinker saam, b.v. win-djie, ho1t-tjie
(wind + jie, hout + jie), nes-sie, se-pie, o-gip.
Die uitspraak maak dit onmoontlik om hie.rdie
Die ie lewer geen
woorde anders te verdeel.
moeilikheid op nie, maar jie veroorsaak 'n uitsondering op die spelreels. Die uitspraak trek duidelik die Jen t met die jie saam-dus in woorde SOOS
potjie, pootjie word die reel in verband met Jang
en kort klanke in ope lettergrepe nie gehandhaaf
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nie, want die verdeling hier is po-tji.e, poo-tjie.
Die klank, egter, van die klinkers in hierdie soort
verkleinwoorde is verskillend van die gewone kort
en lang klanke. Feitlik is die kort o (in potjie)
hier oi, en die Jang oo (pootjie) is ooi. Alleen
woorde op d en t, meestal eenlettergrepige woorde,
volg in hulle verkleinwoorde hierdie reel. (Sien
Klanke C, Opm. iii b, bls. 15.)
HOOFLETTERS.

Die hoofletter word in Afrikaans as volg gebruik : -

(1) Die eerste woord in 'n sin word met 'n hoofletter ·geskrywe, b.v. Gister was hy hier; W aar
gaan jy .heen? As die sin egter met die onbepaalde lidwoord 'n begin, dan neem die eerste_
woord na die 'n die hoofletter, b.v. 'n Mens soit
se hy ken die plek.
Die eerste woord van 'n sin wat na 'n dubbelptint of ttissen aanhalingstekens kom, d.i., as, dit
die direkte woorde van 'n spreker .voorstel, b.v.
Hy roep uit : ,, vVaar is my hoed?"

(2) Alle eiename word met hoofletters gcskrywe.
Hieronder val:·
(a) Name van persone, •volke, plekke en lande,
b.b. Jan Vermaak, Bloemfontein, Parys, Natal,
Europa, Asie, Afrikaner, Engelse, ens.
Alle samestellinge en afleidinge, sowel as adjektiewe van sulke eiename, word ook met die hoofletter geskrywe, b.v . .4frikaanse volk, Natal:;e
vrugte, Europese nasies, H aarlemmerolie.
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(b) Name van godsdienste, partye, operibare
liggame, instellinge, geboue~ ens., b.v. Presbiteriaans, Kato·liek, Nasionale Party, Unionis,
Volksraad, Unie-Geboue, Senaat, Parlemcntshuis,
ens.
(c) Name v2.n die Godheid en samestellinge daarvan, b.v. God, Kristus (of Christus), Heiland.
Opm. (i).-Alle byvoeglike naamw. en voornaamw. gebruik in betrekking tot God kry hoofletters, b.v. Almagtige, Genadige, Hy, Sy, ens.
Opm. (ii).-Die woorde goddelik, godsalig,
kristen, k1·istelik is deur gebruik so algemeen geword dat hulle nie meer met hoofletters geskrywe
word nie.
(d) Name van boeke, tydskrifte en lwerante,
b.v. ,, Te/eurgeste·l," ,,Die Huisgenoot,'' ,,Di'!
Afrikaner,'' ,,Die Volksblad;" Bybel.
(e) Woorde as tietels gebruik, b.v. Weledele
Heer, Kommandant Potgieter, Koning George,
President Krug er.
•
Opm. (i).-Wanneer sulke woorde in hulle algemene sin gebruik _word, dan word daar natuurlik
geen hoofletter gebruik nie, b.v. ,,Daar was geen
komma.ndant aan die hoof van die laer nie ;"
,,Om koning of president te wees is geen maklike
taak nie."
(b) Name van maande en dae, asook feesdae,
en alle afleidings daarvan, b.v. April, November,
Sondag, Dinsdag, Dingaansdag, Uniedag, Meimaand.
(3) Byvoeglike n~amwoorde wat as selfstandige
naamwoorde gebruik word om 'n besonder persoon of persone :::an te dui, b.v. ,,Die Bose het
jou <lit ingefluister." Begrippe wat·verpersoonlik
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word, of enige woord waar 'n skrywer nadruk op
wil le, kan met hoofletters geskrywe word, b.v.
die P.oesie, die Romantiek, ens.
REDEDELE.

Rededele is die soorte waarin die woorde van
'n taal na hulle betekenis of <liens in 'n sin verdeel word.
Verkorting.
Selfs. Nw.
r. Die Selfstandige Naamwoord
2. Die .Lidwovrd
Byv. Nw.
3. Die Byvoeglike Naamwoord
Telw.
4. Die Telwoord ........... .
Voorn.w.
5. Die Voornaamwoord ..... .
W.w.
6. Die W erkuJoord . . . . . . . ..
7. Die Bywoord . . . . . . . . . . ..
Byw.
8. Die Voorsetsel .............. .
Voors.
Voegw.
9. Die Voegwoord .............. .
Tus.werps.
Io. Die Tussenwerpsel . . . . . . . ..
Opm.-'-Ander afkortings wat gehruik word, is :
Enkelvoud
.Enkel.
Meervoud
M~erv.
Selfstandige Naamwoord
Selfs. Nw.
Besitlike, persoonlike en
Bes., pers. en
betreklike voomaamwoorde
bet. v.n.w.
Teenwoordig·
Teenw.
Verlede
Verl.
Deelwoord
J)eelw.
Infinhief
Inf.
Dit wil se
D.w.s.
:···
In plaas van
I.p.v.
Met ander woorde
M.a.w.
Na::imlik
NI.
Vergelyk
Vgl.
By voorbeeld
B.v.·
Onses insiens
O:i.
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HOOFSTUK VI.
DIE SELFSTANDIGE NAAMWOORD.
MEER VO UDE.
'n Selfstandige naamw. is die naam van 'n
mens, dier of ding. Dit is selfstandig omdat <lit
alleen kan staan, 'soos vrou, perd, ta/el.
'n Selfstandige naamw. het 'n enkelvo,ud en 'n
meervoud. Die enke/<voud staan vir ecn ding, soos
perd, terwyl die meervoud twee of meer dinge
beduie, soos vroue, perde.
·
Spesiale name van mense of dinge word eie
selfstandige naamwoorde genoem, en hulle het
gewoonlik geen meervoude nie, soos Pietermaritzburg, Durban, Jan Venter (tensy daar werklik twee
of meer dinge bestaan met dieselfde naam).
Oar die algemeen kan ~n mens praat van die
Jans, die Jakobs, die Venters, ens. Sulke name
neem altyd -s in hul meervoud, behalwe wanneer
die naam alreeds op 'n -s eindig; dan neem dit
-e, soos die Swartse; die Kose. Ons praat- 0ok
van Jan hu.lle, Piet hulle. Maar daar is 'n onderskeid tussen die Jans en Jan. hulle. Die eerste
beteken <lat al' die persone bedoel die naam van
Jan he,t, terwyl die twede beteken Jan en die ander,
wat nie noodsaaklik ook die naam van Jan dra
nie. Dieselfde met pa's en ma's en pa hulle en
ma hif.lle, b.v. Die..pJa's van sulke kinders moet
7.rersigt,ig wees., waar .pa's ,, vaders" beteken,
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terwyl die sin Pa hulle is dorp-toe beteken ,,Pa
en die ander (vriende of broers, ens.) is dorptoe."
·
'n Mens vorm die meervoud van die enkelvoud
deur 'n letter of letter~ agtera;rn die enkelvoud te
voeg. Die meervoudsuitgange is -e, -s, -'s, -ers
of -ere, -ens en -te.

Reel

J.-MEERvouoE oP -E.

Alie woorde van een lettergreep, en ook woorde
van meer as een lettergreep wat die aksent op die
laaste lettergreep het, vorm hulle meervoude deur
-e agter aan die enkelv.oud te voeg, soos : voet
koei
pot
poot
stof
man el
krokodil

voete
koeie
potte·
pate
stowwe
manelle
krokodille

Die spelreels hier is:(1) As 'n woord 'n dubbel klinker voor 'n endip.edeklinker het, val die een .klinker weg in die
meervoud, omdat twee gelyke klinkers nie .aan
die end van 'n ope lettergreep mag kom nie, b.. v..
boom.,. bo-me; s~een, ste-ne.

(2) As die woord op 'n en:kel medeklinker eindig,
voorafgegaan deur 'n enkel kart geaksentueerde
kl~nker, word die end-medeklinker verdubbel, b.v.
pot, pot-te; to·l, fol-le; gesel, gesel-le,; P.en, pen-ne.
(Hier moet die lettergreep geslote bly om die
kart klank van die klinker te behou, derhalwe
word die end-medeklinker verdubbel.)
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Opm. (i).-Die meervoud van woorde soos
monnik en leewrik wat nie die hoofklem op die
laaste deel het nie, neem maar een k in die meervoud: monnike, leeurilw. Woorde op 'n swak ·-s
is uitsonderings op die reel ; in sulke woorde word
die -s verdubbel, b.v. notarisse, sekretarisse, vonnisse.
(3) Eenlettergrepige woorde wat op -ee eindig,
neem net 'n deelteken bo die twede e, b.v. see,
see; wee, 'U:ee; slee, slee; tree, tree; slaapstee,
slaaps'tee. (Dit is om te verhoed oat 'n dubbel
e aan die end van die ope lettergreep sal kom.
(Sien Spelreer' I.)
(4) w oorde van een lettergreep wat op -ie
ein.dig, asook vree!I1de woorde op 'n sterk of halfsterk -ie, vorm hul meervoud ·deur nog 'n .e by te
voeg, maar met 'n deelteken {'-') daarop, b.v. knie,
lwiee; drie, driee; dinasl-ie, dinastiee; elegie, elegiee"; monargie, monargiee; simfonie, simfoniee.
Maar studie, studies; nie, nies; die, dies.
(5) Woorde wat op '""f eindig, verander die f
in die meervoud tot w of WW. As die f na 'n
Jang klank. of tweeklank of na die medeklinkers
l en r kpm, vetander <lit in .w (Spelreel 1 moet
ook nog gevolg word), b.v. stoof, slo-we; druif,
drui-we; golf, gol-we; gerf, ger-we.
L.W.-Na 'nm verander die f nie, b.v. nimfe,
limfe, triomfe. Ook serafs en girafs.
As egter die f op 'n kort klinker volg, moet die
w verduhbel word (Spelreel 2) b.v. stof, stowwe;
mo/, mowwe..
(6) Wborde wat 'n Zang klank het, gevolg deur
'n g, en hulle meervoude met -e vorm, verloor
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die g in die meervoud, soos dag, dae; oog, oii;
vyg, v<ye,· slag,. slae; oorlog, oorloi/; vlieg, vliee.

Let ook op die meervoude van die volgende
woorde : eg
egge of ee
'
brug brugge, brue of bruens
rug
rugge, rugte of ri'.'1ens
steg
stegge of stee
trog
trogge of troe
sag
so~ge of soe
Die dae van die week het ook twee meervoudsvorrrte, b.v. Saterdag, Saterdae en Saterdags;
Vrydag, Vrydae en Vrydags.
Die vorine op -dae is selfs .. n.w.; maar die
vorme op -dags bywoorde. Die woorde kan ni~
in die enkelvoud as bywoorde gebruik word nie,
b.v. Daar is vvf Saterdae in die maand; .Saterdags gaan ons · nie skoal-toe .nie.
In Natal en Noordelike Transvaal .spreek die
rrtense die g wel deeglik uit, derhalwe kan die g
in sulke gevalle nog behou word.
L.W,.~Die speJreels hou goed ook vir woordc;
van meer as' een lettergreep, b.v. lialfaam, halfame; telegram, telegramme;
bedrag, b.edrae.

filosoof, fifosowe;

REeL r.
Die volgend~ woorde neem hul meervoude op
-s, hoewel 'n mens volgens bo-aangegewe reels
'n -e sou verwag het : saals' (sale)
(a) man mans (manne). saal
neefs'
Ieeu I eeus
n eef
oroers
bro er
seun seuns
maat
maats (maters)
oom ooms
pa, ma pa's, ma's
toom tooms
sirs
ribbes (ribbe) sir
rib
U1TsoNoERINGE op
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(b) 'Eenlettergrepige woorde op -Im en -nn neem
-s, daar hulle uitspraak feitlik tweelettergrepig is,
soos skeims, arms, swerms, skerms, uniforms.
~Vgl. ·uniforme as byv. nw.)
·

U itsondering term, terme.
(c) Vir verder uitsonderinge sien Reels IV, V,
VI, en die onreelmatige meervoude .
.(Die meeste woorde van twee of meer lettergrepe vorm ook hulle meervoude op -e ; en
daar -e die gewone meervoudsvorm is, sal ons
hieronder pet die ander .reels gee.
Alie
w9orde wat nie onder die volgende reels val
nie, neem dus -e in die meervoud.)
"

Reel H.-MEERvouDE OP -s. •'
(a) W oorde van twee of me er lettergrepe wat
op -el, -em, -en of -er eindig, neem almal -s iri
die meervoud.
Voorbeelde op -el: winkel
reel
baksel
voel

winkels
reels
baksels
voe ls

l)itsonderinge op hierdie reel is woorde wat die
aksent op die -el het; b.v.. mddel, modelle .. manel,
mane/le. Ook engele, middele, krist.ene.

-em:-en:-er:-

besem besems
kuiken kuikens
leer
leers
emir
Oak

asem asems
reen reens
lei er leiers
emirs

Woorde SOOS ree·l, voel, reen, ens., wat sametrekkinge is van regel, vogel, regen, ens., Yal
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onder hierdie reel, omdat hulle tweelettergrepig
is en nie eenlettergrepig nie. Die deelteken bo
die laaste e is juis daar om dit aan te toon.
(b) Woorde van meer as een lettergreep wat
eindig op -ier, -aal, .-aar, -eur en -aard, neem -s
in die meervoud as hulle PERSONE aandui ; anders
neem hulle -e.
Voorbeelde op. -ier :-winkelieJs, jmyeliers,
.koesiers (persone).
Uitsondering: Arabier, Arabiere.
Maar kwartier, kwartiere; rivier, riviere.
-aal :-generaal, generaals; admiraal, admiraals
(persone).
Maar k.wartaal, kwartale; liniaal, liniale.
-aar :-moordenaars, leuenaars; intekenaar bet
~twee meervoµde : intekenaars of intekenare. Maar
altaar, a.Uare.
Uitsondering: bar bare, basaars, ghitaars.
-eur :-kondukteurs, kolporteurs.
-aard :-luiaards; dronkaards, gierigaards.
Maar standaardiJ.
Uitsondering: Spanjaa.rd, Spaniaarde.
L.W.-Name van persone op -or neem -e in die
meerv., b:v. orq,tore, kuratore, ekaminatore, pro.fessore of professors. Maar motors, alligators.
(c) \Voorde van meer as een lettergreep wat op
-a, -e, -ae, -ee en -ie uitgaan, neem -s in die meer.voud. Maar vreemde woorde op -ee van Grieks
afkomstig neem die deelteken bo die twede e in
die meervouci, b.v. spondee, trogee, trofee; ook
mosk.ee. Vreemde woorde op -ee van Latyn of
'Frans afkomstig neem -s in die meervoud, b.v.
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komitees, dinees, dom.inees,1 kafees, ·diktees. (Uitsondering allee.)
Uitsondering : As die aksent egter op die a
val, neem hulle 's (apostroof-s), soos' hoera,
hoera's.
Voorbeelde op -a :-paddas, goggas, massas,
kwaggas, dalias.
Voorbeelde op -e :-perskes, siektes.
N .B.-Onder hierdie reel val alle adjektiewe
wat as sclfstandige naamwoorde gebruik word,
soos armes, hardes, _1ykes.
Voorbeelde op -ae :-bydraes, bylaes.
Voorbeelde 'op -ee :-skaduwees, weduwees,
senuwees, komitees.
Voorbeelde op -ie :-stasies, nasies, boskasies.
N .B.-Onder hierdie reel val al die verk-leinwoorde, wat dus altyd -s in die meervoud neem,
b.v. boompies, goedjies, tolletjies.

(d) W oorde van net t~vee lettergrepe wat op
-ing eindig, neem alma! -s in die meervoud.
I

Voorbeelde op -ing :-kussings, poedings,
dorings, karrings; maar sering, seringe .· Ook
piesang, piesangs; blatjang, blatjangs j oerangoetang, oerang-oetangs.
Maar die abstrakte selfs. n.w. op -ing van werkwoorde gevorm, bet twee meervoude, b.v. wandeling, wandelings of wandelinge: vergadering,
vergaderings of vergaderinge.

W oorde op -ling neem in die reel -e in die
meervoud; maar ouderlings en sendelings word
dikwels gehoor, b.v. /eerlinge, tweelinge.

MEERVOUDE.

'Eenlettergrepige woorde op -ng .neem -e ih die
(Uitsondering
meervoud, b.v. ding, dinge.
ghoi~gs.)

(e) Vreemde w.oorde op -um neem -s in die
meerv., b.v. museums, albums, linoleums, kworums.
(f) Name van persone in die leer neem gewoonlik -s, maar soms het hul oak 'n meervoud op -e,
b.v. kolonels, kapteins, luitenants, majoors of
majore, o ffisiers of offisiere.

Reel

Jll.-MEERVOUDE OP

-'s (apostroof-s).

(a) W oorde wat op -a eindig en die aksent
op die a het, b.v. hoerd, hoerd's; pa, pa's;,
karbd's; gord's.
(b) Vreemde woorde wat op 'n -o, -u of -i
eindig, neem 'n -'s in die meerv., b.v. merieno's,
jinJ!o's, domino's, buro's, kado's, paraplu's,
• balju's, indiwidu's of indiwidue, impi's, alilii's.
(c) Die meervoude van die letters, b.v .. d's,
k.'s: ,,Daar is twee k's in takke." (Uitsondering
s-e.)
(d) Eiename wat op klinkers eindig, neem oak
die n?ostroof-s in die meerv., b.v. 111Iarie's,
Naudc's.

;vIEERVOUDE,

4i

HOOfSTUK VII.
MEERVOUDE
Reel IV ...,-MEERvounE

(Ve·rno·lg).
QP -ERS EN -ERE.

Daar is 'n klompie woorde wat sander enige
vaste reel hulie meervoude op -ers en -ere vorm.
Dis 'n meervoudsvorm wat v.an Oudnederlands
afkomstig is, en nou het ans 'n paar van ans eie
woorde op die manier 'n meervoud gegee.
(a) op -ers.
kind kinders
kalf
kalwers
goed gvedere of goeters
lam
lammers.
maat maats of maters
!dip klippers of klippe
(Maters = vriende; mate = hoeveelhede.)
(b) op -ere '(meestal woorde op -d).
gemoed gemoedere.
lied . liedere
gelid
geledere
!deed
klere (kledere)
volk
volkere of volke
Reel

V.-MEERvounE ol' -ENs.

Hier kan oak geen vaste reel gegee word nie.
Die woorde met hierdie "meervoudsuitgang is
woorde wat Of nag 'n -s gelas het aan die Hollandse meervoud op -en, Of in hulle Hollandse
vorme in die enkelvoud oorspronklik op -en
geeindig het (met 'n meervoud op -s) en nou in
Afrikaans verkort is alleenlik in die enkelvoud.

MEERVOUDE.

Voorbeelde
bad
bed
genoeg
gevoel
hoed
jong
lewe
mied(t)
nooi(oi)
vark
vrou
wa
wese
rug

:badde, batte, baaie of baddens
l)edde, beddens
genoeens
gevoelens
hoede, hoedens
jongens
lewens
miede, miete, miedens
nooiens, noiens
varke, varkens
vroue, vrouens
(Ndl. wagen) waens
wesens
rugge, rugte, ruens

Reel VJ.-MEERvounE oP -TE.
Woorde wat op -s, -f, -g en -P eindig en wat
afkomstig is van Hollandse woorde met 'n -t of
-cht aan die end, m.a.w. Afrikaanse wocrde wat
die N ederlandse -t aan die end verwerp het en
nou op -s, -f, -g of -P eindig, vorm hulle meervoud op -te.

Voorbeelde : nes (nest), neste
get;s (geest), geeste
bees (beest), becste
gas (gast), gaste
oes (oogst), oeste
kamas (kamast),
kamaste
drif (drift), .drifte,

.driwwe

manuskrip (manuschript),
manuskripte
skrif (schrift), skrifte
geslag (geslacht), ·geslagte
nag (nacht), nagte
krag (kracht), kragte
amp (ambt), ampte
resep (resept), resepte

J\IEERVOUDE.

Ook
edik (edikt), edikte
maag (maagd),
maagde
hoof (hoofd), hoofcfe

ab (abt), abte
deug (deugd), deugde
smarag (smaragd),
sin a rag de

Uitsondering: hout, houde of houte.
N.B.-Die woord hemp het vir sv meervoud
hemde; en die woorde burg, graf, ja~ en les het
burgte, grafte, jaste of jasse, en leste of lesse,
hoewel hulle in Hollands geen t aan die end van
die enkelvoud het nie. (N:B.-Jaste en ·leste word
nie aanbeveel nie.)

Reel VII.-Woorde wat op -man eindig, vorm
hulle meervoude op -manne, -mense of -mans.
Voorbeelde : werkman werkmense
koopman koopmans
staatsman staatsmanne
Boesman Boesmans
ambagsman, ambagsmanne, ambagsmense
Maar
Engelsman
Skot(sman)

Engelse
Skotte
seeman

Fransman
buurman
seeliede

Franse
bu re

Dikwels hoor ons ook Skotsmanne, Fra11smanne
en buurmanne.

Reel

VIII.~ONREfaMATIGE MEERvounE.

(a) Woorde wat -e neem, maar nie die spelreel
volg om in die meervoud na 'n 'kort 9eklemde
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!dank die medeklinker te verdubbel nie. Die kort
kl;;tnk van die enkelvoud word. in die meervoucl
verleng.
dag, dae (dage)
dal, dale
~pel, spele
voetbalspel, voetbalspele (of
gat, gate
-spelle)
vat, vate
glas, glase
slag, slae (slnge)
bedrag, bedrae (bedrage)
bevel, bevele
gebed, gebede
gebrek, gebreke
weg, wee (wege)
hof, howe
God, gode
hertog, hertoe (hertoge) ~~rdrag, verdrae (vetdrage)
skot (skoot), skote
oorlog, oorloe (oorloge)
staf, stawe (stawwe)

Die vorm tussen hakies () word nie aanbeveel
nie.
(b) Party woorcle wat op 'n -d uitgaan en ook
die kprt klinker in 'n lange verander (Reel VIII),
verander ook nog die -d in 'n -i en verdubbel die
klinker om die lang klank te kry, b.v.
blad
blaaie
pad paaie
bad baaie
gebod gebooie
Maar tyd word tye; en kruid, k'rii.ie.
Party mense gebtuik voorskooie en poilooie as
meerv .• van vovrskoot en potlood. Daar is ook
'n neiging in sommige dele van ons land om
meerkaaie as meerv. van meerkat, en gaaie as
meerv. van gat te gebruik, b.v. Die meerkaaie
hardloop na hul gaaie. Dit is egter ·ten sterkste
af te keur. Die taaleienaardigheid kry ons dikwels ii1 Afrikaans in die ·verbuiging van' woorde
op -d na 'n Jang klinker, b.v. goed, goeie; dood,
dooie. Vgl. ook: Nd!. raadsel -eh braden, Afr.
raais'e( en· braai.

MEERVOUDE.

(c) \Voorde wat hul klinker verancier in, die
meervoud : -

lid
smid
stad

lede
smede (smids, smitte)
stede (Kafferstatte)

skip skepe
gelid geledere

(d) Let op die onderskeid tussen : as
bad

bal
bas
blad of
blaar

burg
gas
,goed
kus
las
letter
maag
maat

asse (verbrande hout)
aste, asse (van 'n wa)
baddens, badde (wasskottels)
baaie (warm bronne)
maar s-tortbaaie
balle (ronde ,voor"'.'.erpe)
bals (danspartye)
basse (musiekterm)'
baste (van borne)
blare i. (van borne)
ii. (seerplek) blaaie (van boeke of
diere)
maar forksvyblaaie
burge (vark) ·
burgte (kastele)
gasse (lugte) ~
gaste (b~soekers)
goedere, (eiendom)
goe ters (dinge)
lrnsse (Roene)
kuste (seekuste)
lasse (voee)
laste (mqeilikhede)
lettere (letferkunde)
letters (a, b, "c, ens.)
mae (buike)
maagde (dames)
mate (hoeveelhede)
maats, Iµaters
(vrie'nde)

man

manne, mans
(mansmenr>e)
mans (eggenote)
middel middele (rate)"
middels (liggaamsdeel)
rade _(bestuursligra.ad
game)
raadgewings
(advies)
rug
rugg;e, rugte, rue
(hggaamsdeel)
ruggens, ruens
(bergrande)
. saal
.s._ale (groot vertrek, 'ke,)
saals (om·op te ry)
skof
skofte (werk- of
trektye)
skowwe (van beeste)
skot
Skotte (mense van
Skotland)
skate (geweerskote)
staf
stawe (stols.ke)
stawwe of staffs
(personeel)
stuk
stuks vee
stukke (delc)
vorm vorme (fatsoene)
vorms·· (modelle, ofiets.om in te vul)
wigte (kinders)
wig
v:-ie. (keilc)

.MEERVOUDE.

(e) Daar is 'n aantal verkleinwoorde wat dubbele meervoude het :-·
'lammetjie
kin_djie
kalfie
klippie
goedjie

lammetjies
kindjies
kalfies
klippies
goedjies

lammertjies
kindertjies
kalwertjies
klippertjies
goetertjies

(f) W oorde met geleende meervoude wat ons van
Hollands af kry : aanbod
bedrog
do el
genot
leer
raad
see (sege)
twyfel

aanbiedinge
bedriegerye
doeleinde(-eindes)
genietinge
leerstellinge
raadgewinge(-wings
seeprale
twyfelinge

(g) Woorde soos krietihus, rnusikus, polietik1ts,
ens., het ook 'n Latynse meervouc!, b.v. krieiisie,
musisie, po lietisie.
Rgit( IX.-Wootde wat op -heid eindig, vorm
hulk meervoud deur -heid in -hede te verander,
b.v. waarheid, waarhede; trotsheid, t.rotshede.

Reel X .-Samegestelde woorde neem die meervoudsvorm van die laaste dee! aan, b.v. kamerdeure, naafbande.

MEERVOUDE.

.SS

Die volgende woorde word net in die meervoud
gebruik : harsings
doodsbeendere
sedes ~ maanhare (van
klere
'n perd)
medisyne'
· hoofbrekings
ruitens
hartkloppings
aanstellings
ware (goedere)
komplimente skoppens
resies
pampoentjies
notule (afkom- .groete
stig van nota) voorouers
'kwaaivriende winterhande

lewensmiddele
rente
masels
inkomste
semels
koste>
klawers
kaiings
trekkings
voorvaders
sin kings

lekkers
pokkies
onkoste
hurke
hartens
fraiings
toiings
stuipe
wintervoete
lopers
ingewande

Opm. (ii).-Woorde wat gewig, maat, hpeveelheid en waarde uitdruk, word gewoonlik in die
enkelv. gebruik~ soos Dit i~ vier pond werd: Hy
is ses voet lank: Drie pond koffie; Vyf dosyn
eiers; ';'les jaard lank; Twee paar kvuse.
N .B.-Hy het baie goue ponde.
Die meervoud hier refereer na die ponde self en nie na die
waarde' van een of ander ding nie.
Opm. (iii).-Name van materiale (stofname) het
rrewoonlik geen meerv. nie, soos goud, silwer,
koper, yster (die materiaal). 'n Los stukkie yster
het die meervoud ysters.
Opm. (iv).-Sekere woorde kan, volgens hulle
abstrakte betekenis, geen meerv. he nie, soos
liefde, blydskap, dors, hoogmoed, koors.
Opm. (v).-Party woorde, hoewel enkelv. in
vorm, het gewoonlik 'n meervoudige betekenishulle stel gewoonlik 'n versameling voor, soos
sand, konfyt, murg.
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HOOFSTUK VIII.

VERKLEINWOORDE.

O.qi die verklein:woord te vorm gebrfrik 'n mens
agtervoegsels, wat jy agter aan die enkelvoud va11
'n selfstandige naamwoord las. Die verkleinwoord-agtervoegsels is -ie, -pie, -jie, -t.fie, -hie en
-etjie.
Reel I.- -ie: Woorde wat op -s, -k, -p, -gen -f
eindig, vorm hulle verkleinwoorde met -ie. [Dieselfde spe~reels word bier gevolg as in die meervoudsvorming van woorde-sien bis. 40, (I} en
(2) .J
Voorbee.zde
op -s klos
roos
op -k kerk
stok
op -P lctmp
skip
op -g dag
ploeg
op -f drif
du if

:klossie
rosie
kerkie
stokkie
lam pie
skippie
daggie
ploegie
driffie
duifie

tros
trossie
mu is muisie
boek boekie
rook rokie
lap
lappie
aap
a pie
uog
ogie
berg bergie
stoof stofie
gerf gerfie

Re.el II.- -pie: (a) Woorde wat op 'n -m uitgaan, neem -Pie as die -m op 'n lang klank of 'n
.ander medeklinker volg.
Voorbee·lde : Na 'n Jang !dank: boom, boompie; riem, riempie.
Na 'n medeklinker: ann, annpie; skelm, shelmpie.

VERKLEINWOORDE.
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(b) Woorde wat op 'n swak-beklemtoonde -em
eindig, neem ook -pie, b.v. asem, asempie; wasem,
wasempie.
Reel III.-Woorde wat op -d qf -t eindig, neem
-jie, soos wind, windjie; rand, randji£J; hout
hout_jie ,· kaart, kaartjie; god, go d_iie.
Reel IV.- -tjie: (a) \Voorde wat op -l, -n, -r
uitgaan waar hierdi.e medeklinkers op 'n lang
klank volg, neem -tjic, soos stoel, stoeltjie; broer,
bro-ertji?; boor, boortjie; seun, seuntjie.
(b) Woorde op 'n swak-beklemtoonde -el, -er en
-en neem ook -tjie, soos lepeltfie, dekseltjie, emmertjie, lakentjie.
(c) Woorde wat op 'n klinker uitgaan, neem
ook -tjie.
Voorbeelde : vrou, vroutjie; tau, toutjie; koei,
koeitjie; .Jaai, laaitjie; sofa, sofatjie; knie, knietjie;
hoogte, hoogtetiie.-(N .B. pa, paatjie; ma, maatjie .)

Reel V .-Woorde van twee of meer Jettergrepe
op -ng vorm hul verkleinw. deur die g in 'n k te
verander en dan -ie aan te voeg, b.v. koning,
koninkie; rotting, rottinkie; oorwinning, oorwinninkie; verandering, veranderinkie.
Eenlettergrepige woorde op -ng het die agtervoegsel -etjie, b.v. dingetjie; slangetjie,
Reel V . - -etfie : (a) Woorde wat op -l, -m, -n
en -r uitgaan, as hierdie letters op 'n kort-beklemtoonde klinker volg, vorm hulle verkleinwoorde
met .. etjie. Die medeklinker word natuurlik verdubbel na die kort klank.

VERKLEINWOORDF.»

Voorbee·lde : -l :-tol, tolletjie; wal, walletjie; kol, kolletjie.
-m :-born, bommetjie; lem, lemmetjie.

N.B.-Verg,elyk hierdie reel met Reel Ila.
-n :-son, sonnetjie;

ken, kennetjie;
koninginnetjie.

koningin,

-t :-kar, karretjie; tor, torretjie.

Reel VII .-Onreiilmatige verldeinwoorde. (Ver.:.
gel~k Meervoude, Reel VIII.)
gat
vat
pad
bi ad

gaatjie
vaatjie
paadjie
blaadjie (van 'n
boek)
bad baadjie
wa waentjie

glas
skot (skoot)
lewe
blad
nooi
rib

glasie.
skootjie
lewentjie
blaartjie (van 'n
boom)
noointjie
ribbetjie
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HOOFSTUK IX.

GESLAG.
Die selfstandige n.w. is die naam van 'n per.soon, dier of ding. Staan ,_die selfstandige n .w.
vir een of antler lewendige wese, ·clan moet dit
noodsaaklikerwyse een of antler geslag aandui,
want onder mense en .diere is daar twee geslagte
-die manlike en vroulike geslag. Die selfs. n.w.
neem dus die geslag aan van die ding wat dit
voorstel. Vrou of meisie is dus vroulike geslag,
en man, se.un manlike geslag. Dooie dinge het
g'een geslag nie-soos taf el, bed, klip. Ons se
hulle is onsydig, want hulle behoor nie aan een
of antler geslag nie.
Ons onderskei of dui geslagte aan deur : (1) Die gebruik van aparte woord~.

Mense.
Manlik

Vroulik

vader
broer (boetie)
man
swaer
neef

moeder
suster (sussie)
vrou
skoonsuster
nig(gie)

jong (Kafl'er)
he er
strooijonker
baas
monnik
(priester)
ab
towenaar

Manlik

Vroulik

meid
dame
strooimeisie
nooi
non

pa (oupa)
buurman
seun
oom
jongetjie
(knaap)
meneer
bruidegom
wewenaar
oujoukman
kok

ma (ouma)
bu·urvrou
dogter
tante
rnelSle
Inf,Vrou
bruid
weduwee
oujong_nooi
kombuismeid

abdis
he ks

out a
klonkie

aia
klirnmeid
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Laasgenoemde woorde i.s die verkortinge wat
in die Boland voorkom van klein jongetjie
(klonkie) en klein meid (hlimmeid).
Diere.

reun
teef
merrie
hings
bul
koei
bulkalf vers '(kalf)

ooi
ram
-beer
sog
hen
haan
bokram boko0'i

In verband met die.meeste ander diere nie hierbo
genoem nie, word die geslag onderskei deur die
gebruik van die woorde mannetjie en wyfie, soos
mannetjie-eend, -tier, -hat, -duif, -wolf; leeuwyfie,
wyfie-eend en tierwyfie.

(2) Deur die gebruik van die agtervoegsels
-es, -in, -e en -iese,

:.~·ter,

Voorbeelde pp -ster : skryw.er, skryfster; spreekster; bakster; waarsegster; werkster.
(Hierdie
uitgang word maar min gebruik en kom gewoonlik
voor waar die manlike gevorm word van die stam
van 'n werkwoord,)
-es :-sondaar, sondares; digter, digteres; on~
derwyser, onderwyseres; prins, prinses; bedelaar,
bedelares; sanger, sangeres-kom ook maar~
behalwe in genoemde gevalle, selde voor in
Afrikaans.
-in :-vriend, vriendin; god, godin; koning,
koningin; keiser, keiserin; hertog, hertogin; Jood,
Jodin; vor~, vorstin; kristen, kristin; heiden,
heidin; held, heldin; wolf, wolvin.
-e :-eggenoot, eggenote; president, presidente;
erfgenaam, erfgename; orrelis, orreliste; pianis,
pianiste.

GESLAG ..
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-iese : Vreemde woorde op -or en -eur, soos
akteiir, ahtriese; direkteur, direktriese; ehsaminator, eksaminatriese; eksekuteur, eksekutriese.
N .B.~Die vroulike van seluetaris is sekretaresse, en van gaewetneiir, gaewernante.
Woorde wat vir beide manlike en vroulike geslag gebruik kan word, noem ons gemeenslagtig,
soos:hoender
perd
vark
lam
kalf
kuiken
bok
skaap
bees
weeskind
vulletjie
tweeting
vreemdeling
getu'ie
gade
leerling
lidmaat
huisgenoot
hond
di ens bode
esel

'n Mens onderskei ook die geslag deur gebruik
van die persoonlike en besitlike voornaamwoord :
hy, sy (dit vir onsydige dinge), ham, haar; sy,
haar; syJte, hare.
Voarbeelde : (1) Waar is Jan? Ek het hom in die tuin gesien ; hy is besig' om appels te eet. (Manlik)
(2) Gee dit vir sussie : sy bet dit baic nodig;
ma het <lit vir- haar gegee.
(3) Wie se hoed is die? Dit is ma (pa) s'n,
of, Dit is ma hare.
(4) Dit is sy pyp.
(5) Dit is haar naaldewerk.
N .B.-In die 2de persoon en ook in die meervoud kan geslag nie aangedui wotd deur middel
van voornaamwoorde nie, b.v. Jy moet werk; ans
het geloop; hulle sit stil. (Manlik en vroulik)
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NAAMVALLE.
In Afrikaans het ans, soos in Nederlands, vier
naamvalle, nl. nominatief, akkusatief, possessief
en datief.

N ominatief, of

1 ste

N aamval.

Nominatief is: (a) onderwerp van die sin, b.v.
,,Jan slaan die kat."
(b) Die woord in bystelling met die onderwerp,
b .v. ,,Jan, my brcer, slaan die kat."
(c) Die toegesproke persoon, b.v. ,,Jan, moenie
die kat slaan nie."
(d) Die selfstandige n.w. na die. kousatiewe
w.w., soos wees, word, lyk, b.v. ,,Jan is my
·broer."

Akkusatief, of 4de Naamv~l.
Akkusatief is : (a) die direkte voorwerp van die
sin, b.v. ,,Jan slaan die kat."
(b) Die woord in bystelling met die direkte
\'OOrwerp, b.v. ,,Jan slaan die kat, Mies."
(c) Na voo.rsetsels, soos u.it, met, van, na, in,
ens., b.v. ,,Jan slaan die kat met 'n stok."

NAAJ\lVALLE.

Die Possessief, of 2de Naamval.
Die possessief dui 'n besitting aan. I.n Hollands word die possessief uitgedruk deur 'n s
agter die self st. n. w. te voeg, soos vaders pyp ;
maar in Afrikaans gebruik ons : -

( 1) Die besitlike voornaamw. se, haar en hulle;
ook syne en hare.
(2) Die woordjie van.
(1) Die gebruik van die besitlike voornaamw.
is verreweg die gebruiklikste in Afrikaans en word
na die selfst. n.w. wat die besitter voorstel, gebesig, -soos ,,die man se hoed;,, ,,die vrou se
hoed," of ,,die vrou haar hoed." In die meervoud gebruik 'n mens ook se of h?,i.l(le). ,,Die
mans se hoede," of ,,die mans hul hoede ;" ,,die
vrouens se hoede," of ,, die vrouens hul hoede .' ·
Ook word gese: ,,Die hoed is ma hare," ,,Die
hoed is pa syne (of s'n).''
Die volgende sinne: ,,Gee (aan) my Jan se
hoed," en ,, Die vrou se keel. is seer," word dan
ontleed (uiteengesit) as volg : Gee
\Verkwoord
my
I ndirekte voorwerp
Jan se
Possessief bcpalende ,,hoed"
hoed
Direkte voorwerp
Die
Lidwoord
vrou se
Possessief bepalende ,,keel"
keel
Onderwerp
is seer
W erkwoord

(2) Besit kan oak uitgedruk word deur van, b.v"
,,die man se hoed" is dieselfde as ,,die hoed van
die man.'' Hierdie konstruksie is egter minder
gebruiklik, omdat dit ·omslagtig is.

NAAl\fVALLE.

In Afrikaans het ons heelwat woorde en uitdrukkinge waarin ons nog die naamval-verbuiging
van Hollands aantref. Dit is te wyte aan die
invloed· van die Bybel en die taal van die predikante. Ons voorvaders het in baie noue aanraking gekom inet albei. B.v. saans, smorens,
snags, ternouernood, kind des doods, ter elfder
ure, sweet des aanskyns, byderhand, mettertyd,
kwelling des geestes, brood der snwrte, ter dood
veroordeel, ter hatte neem, desg'elyks, niks nuuts
nie, iets wonderliks, iets verrassends, wat moois.
Die laaste vier voorbeelde is gevalle van die
verde lingsgenetief-s.
Datief, of 3de Naamval.
Datief is: (a) Die belanghebbende of indirekte
'l!oorwerp, b.v. ,,Gee my daardie boek," of ,,Gee
vir (of aan) my daardie boek."
(b) Die woord .in bystelli1Yg met die belanghebbende of indirekte voorwerp, b.v. ,,Gee my, Jan
se broer, 'n boek."
In die sin soos ,,Gee my die boek" is my die
indirekte voorwerp, omdat die handeling van die
w .w. gee nie direk op my kcim nie, maar· wel op
boek. Hoewel St'rik gesproke 'n woord akkusatief is na 'n voorsetsel, tog in hierdie' geval, en
na W.W. SOOS gee, skenk, Se, ontneem, on.troof,
ontsteel is die woora waarop die direkte ha,ndeling nie afkom hie, in die datief-al het dit 'n
voorsetsel.
(c) Die oorsaaklike voorwerp is ook die indirekte
voorwerp, b.v. ,,Hy iC1g vir my," :1 Hy sorg vir
sy moeder .'·'

LIDWOORDE.

HOOFSTUK XI.

LIDWOORDE.
In Afrikaans het ons maar drie lidwoorde, nl.
die, een ('n) en geen (g'n).
Die is die bepaalde lidwoord.
Een ('n) is die onbepaalde lidwoord.
Geen (g'n) is die ontkenning van een.
B.v. Hier is die boek; Hier is 'n (een) boek;
Het jy 'n boek?; Nee, ek het g'n boek nie.
In Afrikaans behoort die bepaalde lidwoord dikwels voor te kom waar <lit geheelenal nie in
Engels gebruik word nie. Dit lyk egter of die
Afrikaner nou ook die lidwoord begin wegiaat in
sulke gevalle, heel waarskynlik onder invloed van
Engels; en <lit is, onses insiens, af te keur.
Die lidwoord behoort gebruik te word voor name
van:~

(a) Strate, b.v. Hy woon in die Kerkstraat.
1 (b) Siektes, b.v. Hy is dood aan die tering.
(c) Jaargetye, b.v. In die somer is <lit, baie
warm.
(d) Maaltye, b.v. Na die ontbyt het ons gaan
wand el.
(e) Voor 'n selfs. n.w. wat in s.y alge-m.ene sin
gebruik word, b.v. Die ervaring leer ons ....
In bogenoemde gevalle behoo'.t hy g~bruik te
word.
N.B.-Gelukkig het ons in Afrikaans niks van
het..woorde nie, iets wat die Afrikaner altyd hoofbrekings gekos het, eenvoudig omdaL hy nie dieself de suiwer taalgevoel vir die Nederlandse taal,
kon kry as hy vir sy eie taal 'het nie.
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HOOFSTUK XII.
BYVOEGLIKE NAAAfWOORDE.
Die byvoeglike naarn~ooord (of adjektief) word
altyd in verband met een of ander self st. naamw.
gebruik, en <lit dui aan die eienskap of hoedanig·heid van die ding wat die self st. naamw. voorstelm .a.w ., <lit bepaal die selfst. naamw. In die
sinne: ,,Ek het 'n s·wart kat," en ,,Dis ·'n goeie
man daardie'' is swart en goeie byvoeglike naamwoorde, omdat hulle ans die hoedanigheid of aard
van die kat en man aandui.
Byvoeglike naamwoorde word op twee maniere
gebruik: (a) attributief en (b) predikatief.
Wanneer die byvoeg. naamw. vlak voor die
self st. naamw. staan, dan is <lit attributief; maar
wanneer dit geskei is van die self st. naamw. wat
dit bepaal, deur die wer.kwoord is of enige deel
van is of word, lyk en uitsien, dan word <lit predikatief gebruik.
Voorbeelde : Attributief: Hy het 'n mooi suster, maar 'n
le like broer.
Predikatief: Hierdie man is mooi. Hy word
groat. Jy lyk mos siek, of, Jy sien daar siek uit
vandag.
N'.B.-In hierdie gevalle is die adjektief geskei
van sy selfst. naamw. In die predikatie•we gebruik, dus, ·word die oors·pronklike of onverboe
vorm van die adjektief gebruik; en dit behou dan

BYVOEGL1KE NAA~IWOORDE.

ook altyd sy skerp end-letters, soos ,,Di'e kind is
koud," ,,Sy is oud," ,,Hy is jonk." Maar die
byvoeg. naamw. word attrib·utief gebruik in : die
ou vrou; die jong man.
SooRTE VAN BYVOEGLIKE NAAMWOORDE.

r .-Byvoeg. naamw. van hoedarzigheid, nl. 'n
adjektief wat die soort of aard van 'n ding te kenne
gee, soos goed, sleg, mooi, ens.
2.-Stoflike, byvoeg. naamw., nl. byvoeg. n.w.
wat die materiaal o( stof van die selfstandige n .w.
aandui, soos silwer, yster, kopcr, papier.. (Sien
Aanhangsel II.)
3.-Aanwyse?ide byvoeg. naamw.
Hierdie
byv. naamw. wys aan of to on een of ander selfst.
naamw. (Sien Aanwysende Voornaamw.) Hulle
is eintlik voornaamwoorde gebruik as byvoeg.
naamw., soos hierdie (daardir:) man, derge.Zike,
diesel/de, sodarzige, so'n en sulke.
Hierdie
woorde kan alleen as byvoeg. naamw. beskou
word as, hulle vlak voor 'n self st. rniamw. staan.
Word hulle al!een gebruik, dan is hulle voornaamwoorde.
So'n (of soon) is die enkelvoud van
su/ke, soos ,,So'n man is goed"; nrnar ,,Sulke
mannt! is go1~d.''

4.- Ver·lede deelwoorde gebruik as byvoeg.
naamw. Onder hierdie klas kom : (a) Die gewone reelmatige verlede deelwoorde.
Wanneer hierdie deelwoord as byvoeg. naamw.
gebruik word, kry hulle 'n -d aan die end as
hulle op -l, -m, -n en -r eindig; teleurgeste·l word
teleurgesteld ~s dit 'n byvoeg. naamw. is, ens.
(Sien vVerkwoord-Verlede Deelwoord.)
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(b) Die ou $te1'l{ 'Vl:Jrle4e deelwoorde, ·wat :nou
byna uitsluitlik as byvoeg. naamw. gebruik worp
-'n hele lys van hulle is aangegee onder die
wcrkwoordr:-. b.v. geboe hoof, duur-gekogte vryheid, 'n uitgesogte appel.

5.-Teenw. deelwoorde gebruik as adjektiewe,
s.oo;; singeride voels, . ens.

'];RAPPE VAN VERGELYKIN<i.

HOOFSTUI'f. XIII.
BYVOEGLIKE

NAAMWOORDE

(vervolg).

TRAPPE VAN VERGELYKING.

Daar byvoeg. naamw. hoedanigheid aantoon,
kan hulle ook verskillende trappe (of grade) van
hoedanigheid uitdruk,- want 'n mens kan <linge
met mekaar vergelyk en te kenne gee of die een
di-ng meer of minder van die sekere hoedanigheid
besit as die ander-en dis die adjektief wat die
onderskeid moet uitdruk, b.v. ,,Hierdie kat is
groat" druk die hoedanigheid van die kat uit;
,,Daardie kat is grater" gee te kenne <lat die twede
kat die hoedanigheid van grootte in ..'n grater·
maat besit; ,,Daardie kat ('n derde) is die grootste" wys dat die derde kat die hoedanigheid in
die hoogste maat besit. Ons het hier dri.e yonrn
van die byvoeg. naamw., wat ons die trappe ,van
vergelyking noem. Die eerste, die gewo'ne vorn:
van die adjektief, is die stellende trap; die twedt
is die vergrotende trap, en die derde <lie oortref.
f ende trap. 'n Mens vorm die twede trap deui
-er, en die oortreffende deur -ste agter aan qi{
stellende trap te voeg, soos : Stell en de
Trap.
swart
dwaas
grof
skeet
groot

V ergrotende
Trap.
swarter
dwaser
growwer
skewer
groter

0 ortreff end<J
Trap.,
swartste
dwaasste
grofste
.skeefste
grootste-
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los .
losser
losste
hoog
hoer (hoger)
hoogste
laag
laer (lager)
laagste
breed
breer
breedste
N .B.-Die volgende. reels moet hier ook gevolg
word:(a)' -I na 'n kort beklemde !dank veran<ler in
WW, en na 'n Jang kJank Of tweekJank in 'W in die
vergrotende trap, soos growwer en dmuer.
(b) -g na 'n lang ldank val in die vergrotende
trap heeltemal weg, soos hoer en laer . .Maar 'vlugger. Die .deelteken word alleen gebruik wanneer
in sulke gev::iJ!e 'n oe of ee bv mekaar kom .
.(c) -d na 'n lang klank val weg in die vergrotende trap, soos breed, breiir; wyd, wycr. (Uits.
wreder en gereder.)
(d) Byvoeg. naamw. wat op -r eindig, neem -der
in die vergrotende trap, soos .rnur, suurder;
swaar, swaarder.
(e) Byvoeg. naamw. van een lettergreep op 'n
medeklinker eindigende, voorafgegaan deur 'n
hprt geahsentueerde klinker, verdubbel die endmedeklinker in die vergrotende trap.
Byvoeg.
naamw. van meer ~s een lettergreep het die aksent
ni.e op die laaste lettergreep nie, en dus kan daar
dan geen verdubbeling van die medeklinker wees
nie, b.v.
dun
dunner
los
losser
Maar
aandoenlik aandoenliker vyandelik vyandeliker
(f) Byv. n.w. wat op -g eindig waar die -g vir
die Hollandse -cht staan, neem -ter in die vergrotende trap, soos : lig (licht)
ligter
ligste
sagter
sag
, sagste:
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(g) Ilyv. n.w. wat op -k, -f of -s eindig, maar
',;·.:uuvan die llollandse vorm op -t of -d eindig,
neem -ter of -der in die vergrotende trap, b.v.
geskik (geschikt)
woes (woesl)
vas (1!ast)
wuf (wuft)
onbeskof (onbeschoft)
beleef ( be.[eef d)
'
beskaaf (beschaafd)
verlief (verliefd)

geskikter
woester
vaster
wufter
onbeskofter
beleefder
beskaafder
verliefder

geskikste
woesste
vasste
wufste
onbeskofste
beleefste
beskaafste
verliefste

(h) Byv. n.w. wat vroeer op -uw geeindig het,
maar wat nou die w verloor het, het twee u's in
die oortreffende trnp en twee vorme in die vergrotende trap.
·
sku (schuw)
slu (sluw)

skuer of skuwer
sluer of sluwer

skuuste
sluuste

Voorbeelde van die trappe van vergel y king van
enige byvoeglike naamw" waarin die spel- en antler
reels gevolg word:-

SteZ.Zende
kaal
wvs
dlk
vriendalik
do of
dof
duur
fog
dig (Nd!. die ht)
ju is
droog

Vergrotende
kaler
wyser
dikker
vriendeliker
dqwer
dowwer
duurder
logger
di gt er
juister

droer

Oortreffende
kaalste
wvsste
dikste
vriendelikste
doofste.
dofste
duurste
logste
digste
juisste
droogste
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Stellende

moegtraag
wyd
gereed
ru

Vergrotende
moeer
traer
wyer
gereder
ruer (ruwer)

Oortreff end~
moegste
traagste
wydste
gereedste
ruuste

ONREeLMATIGE VoRME.

Stellende
goed
baie (veel)
vroeg
laat
nuut
bietjie (min)
kwaad of
kwaai
na(by)_
sleg, siek

Vergrotende
beter
me er
eerder (vroeer)
later
nuwer
minder
kwater of
kwaai~r

Oortreffende
bes(te)
meeste
eerste (vroegste)
laa(t)ste
nuutste
minste
kwaadste of
kwaai~te

nader(by)
naaste(by)
erger (slegter, ergste (slegste,
sieker)
siekste)

Byv. n.w. wat op -e eifl'dig, vorm hut trappe
van vergelyking met behulp van meer en mees,
b.v.
verlee
meer Veriee
mees verlee
tevrede
meer tevrede
mees tevrede
ope
meer ope (oper)
mees ope (oopste)
gelee
meer gelee
mees gelee
verskrokke meer verskrokke mees vt'rskrokke
verdeeld
meer verdeeld
mees verdeeld
Hierdie reel sluit natuurlik in .a!le Sterk verl.
deelw. en samestellinge daarvan wanneer hulle as
byv. n.w. gebruik word . .Ander verl. deeiw. as
byv. n.w. gebruik volg dieselfde reel, b.v. verdeeld.
·
·
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Meer word verder gebruik in die verg. trap
wanneer twee hoedanighede van dieselfde voorwerp met mekaar vergelyk word, b.v.
My skoene is meer duur dan (as) sterk;
maar: My skoene is duu,rde'r dan (as) syne,
Die volgende voorvoegsels as byv. n .w. gebruik
•
I
'
het geen verg. trap nie : onder
binne
voor
bo
'buite

onderste
binneste
voorste
boonste
buitenste

Vergelykinge kan natuurlik ook gemaak word
sonder om ju is· altyd al drie die tnippe te gebruik.
Die stellende trap word in ve~gelykinge gebruik
.met die wobrdjies ewe ... as; so ... as: net so
... as (soos), b.v. Hy is so goed as sy; Jan is
net so goed as (soos) Piet.
In hierdie vergelykinge is die graad van hoedanigheid in elke geval gel~yk of dieselfde.
Die vergrotende trap word gebruik as twee
dinge of persone vergelyk word, maar dan moet
die woordjies dan of as gebruik word. As dan
of as weggelaat word, moet die oortreffende trap
gebruik word, b.v. ,,Jan is slimmer as (of dan'1
Piet;" ,,Van Jan en Piet is Jan die ~limste."
Die oortreffende trap word ook heel dikwels in
'n absolute sin gebruik. Da.ar is dan geen vergelyking nie.
Dit druk maar net 'n baie hoe
graad uit. Dit kan geskied op drieerlei wyse :-(a) In samestel!inge,
genqemde, onderstebo.

b .v. eersgenoemde, /aas.

TRAPPE VAN VERGELYKING.

(b) In op + hPsitlike voornaamw. + 6ortreffende trap : op sy ergste; op hul ha:rdste; op ons
gelukkigste.
(c) Met woorde soos aller, uiters, uiterste; ten,
ten hoogste, hoogstens, hoogs; minstens, ten
minste, ens.
Voorbee!de: Hy doen sy uiterste bes; alles
Len beste .: Dit is die allerpragtigste blom; Ek is
hoogs tevrede.
N .B.--In samestellinge kan. die vergrotende
trap oak in 'n absol:ute sin gebruik word, b .v.
opperwese, minderjarig.
Daar is enige byvoeg. naamw. wat geen vergelyking toelaat nie, en dus geen trappe van vergelyking kan he nie. Hierdie byvoeg. naamw. is:-(a) Stoflike byvoeglike naamw., soos silwer,
koper, papier, ens.
(b) Byvoeg. naamw. wat alreeds 'n volmaakte
begrip uitdruk, soos vol, leeg, volmaak, perfek,
huidige, daaglikse, ·dood, ens. Die Afrikaner is
egter baie lief vir oortreffende vorme, en van hierdie woorde maak hy uitdrukkinge soos horingvol, morsdood, dolleeg.
Die woorde vol en leeg word ook dikwels wel
vergelyk, b.v. ,,My glas is voller as joue."
(c) Byvoeg. naamw. wat afkomstig is van selfstandige eie-name, soos Afrilwanse, Transvaalse,
Engelse, ens.
1
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HOOFSTUK XIV.
BYVOEGLIKE

NAAMWOORDE

VERBUIGING VAN BYVOEGLIKE

(vervolg).

N AAMWOORDE.

Die byvoeg. naamw. bly nie altyd dieselfde van
vorm nie. In sekere gevalle neem <lit 'n e aan
die end. W anneer 'n mens die e aanlas, 'l.'erbuig
jy die byvoeg. naamw. Die moeilikste punt in
verband met die Afrikaanse grammatika is die
verbuiging van die adjektief.
Die byvoeg. naamw. bly onveranderd, d.w.s dit
word nie in die volgende gevalle verbuig nie : r.-As dit predikatief gebruik word. In hierdie geval word altyd die oorspronklike vorm van
die byvoeg. naamw. gebruik, soos ,,Hy is oud;"
verder koud; wyd.
L.W.-Lank en jonk, hoewel nie die oorspronklike byvoeg. naamw. nie, ~ord tog predikatief gebruik. Lang en jong, die oorspronklike
vorme, word attributief gebruik, b.v. ,,Die man
is jonk ;" ,,Die jong kerels."
2.-Stoflike byvoeg. naamw. word nooit v.erbuig nie, soos 'n sil•werketting, 'n syrok, 'n wolhemp, 'n go·ue ketting.
Uitsondering: 'n lakense broek.
hangsel I I.)

(Sien Aan-
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L.W .-Goue is feitlik geen uitsondering nie,
want dit is die adjektief wat van Nederlands
gouden afkomstig is. Die d en n het weggeval.
Vergelyk Ndl. deuren, Afr. deure; Ndl. breder,
Air. breer.
L.W.-,,Stofname word met die volgende selfst.
naamw. nou altyd aaneengeskrywe: blikbord,
grasdak, .. ·. syrok, ysterpaal.
(Egte stoflike
byvoeg. naamw. op -e bly natuurlik nog apart :
goue ketting; stene harte; wasse tafels; 'n 'ysere
wil.)" [Spellinghervorming, prof. J. J. Smith.J
(Sien Aa.nhangsel IL)
3.-Die vergrotende trap van die byvoeg.
naamw. word nie verbuig nie, ook antler byvoeg.
naamw. op .. er, soos laer skoal, hoifr opvoeding,
'n donker huis.
4.-Bywoorde gebruik as byvoeg. naamw. word
nie verbuig nie, soos 'n af been, 'n toe deur.
L. vV .-In ,, 'n ope venster" is ope onverboe.
5.-Byvoeg. naamw. op -el, -rm, -er word. nie
verbuig nie, b.v. warm dag, bitter koffie.
Uitsonderinge: ieder, seke-r en dubbel, wat of
verboe of onverboe gebruik kan \~ord, b.v. iedere
keer, sekere mense, dubbele dnor, seker geneesmiddel (seker sonder -e beteken onfeilbaar), dubb e llo op:-haelgeweer ..
6.-Eenlettergrepige woorde op 'n ~linker eindigende en op medeklinkers antler dan d, f, g, en
soms r, b.v. rooi doek, dik stok.
- 7 .-Eenlettergrepige woorde op -ng- word nie
verbuig nie .• b.v. 'n lang boek.
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Dit is all~n in die attributiewe gebruik van die
adjektief, dus, <lat die verbuiging voodrnm.
Hieronder volg die reels van die verbuiging van
die byvoeg. naamw. in ~\frikaans.
,
en

r.-Eenlettergrepige byvoeg. naamw. op -d, -g,
-f word altyd verbuig.

Voorbeelde, op -d :· 'n harde werk, 'n vreem.de
mens, 'n wye (van wyd) sloot, 'n tzladde gesig.
N .B.-d na 'n Jang !dank, SOOS in wyd, goed,
oud, ens., val weg of verander in 'n i in die verbuiging. Die woord oud word onverboe gebruik
en verloor ook nog die d: 'n ou man, 'n ou jong,
ens. Die verboe vorm van dood en goed is dooie
en goeie.
Op, -g: Alleen wanneer die g op 'n klinker
volg, word die woord verboe : 'n sa!!.te bed, 'n
ligte taak, 'n hoe (hoge) boom, 'n d~oe (droge)
stuk hout, ens.
N.B.--By\·oeg. naamw. op -g wat oorspronklik
in Hollands op -cht geeindig het, neem -te in hulk
verbuiging, soos sag (zacht), sagte; Zig (lie ht),
.zigte; eg (echt), egte; g na 'n Jang klinker val,
nes in die formasie van die vergrotende trap, weg
in die verbuiging, soos droe (droge), lae (/age).
Op -f: 'n gawe (gaaf) vent, 'n liewe (lief) mens,
'n lawwe (la/) storie, 'n dowe (dew/) man, 'n
growwe (grof) stem. Maar ·'n muf kamer, 'n suf
kerel.
2 .-Eenlettergrepige byv.oeg.
naamw. op -r
word ook soms verbuig, maar gewoonlik net, as
hul in 'n oordragtelike hetekenis gebruik 'A"ot:d,
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b. v. seer keel, gaar kos, duur kl ere, baar skepsel,
hande.
Maar dure ondervinding, sware
Iyding, 'n tere kwessie, ware gebc:-urtenis; en ook
'n nare kerel, 'n nare siekte, dorre aarde, pure
man. -r;-_..,.......

teer

3.-Eenlettergrepige byvoeg. naamw. op -s wat
voorafgegaan is deur t, k, of p, of wat oorspronklik in Hollands -st of -z- gehad het, word verbuig,
soos juis (juist), juiste; woes (woesl), woeste;
boos, base (boze) ;. trots, trotse; hups, hupse.
4.-Byvoeg. naamw. wat afgelei is van seHst.
naamw. deur -se aan die selfst. naamw. te las,
word altyd verbuig, b.v. 'n Roomse priester,
wereldse dinge, Griekse letters, Dmtse gewere.
5.-Die woorde heel, elk, d~vaas, 'Vals, fluk_s,
snaaks, nuut, <Ille, ganse, ru, slu word dikwels
verbuig, soos diy hele dag, elhe mens, 'n dwase
vent, '1.•alse vriende, 'n flukse bediende; 'n snaakse
storie, 'n nuwe hoed, alle dinge, die ganse dag,
'n ruwe skepsel, slinkse streke, sluwe planne.
Uitdrukkinge soos heeldag, heelparty, in elk geval
is nou geykte terme en· bly dus onveranderd.
N.R.--Heel word verbuig as dit die betekenis
van ,,ganse" het, maar nie met die betekenis van
,,nie stukkend nie," b.v. oor die hele (ganse)
wereld; hy het 'n he~l broek aan.

6.--Twee-, of meer, Jettergrepige woorde op die
agtervoegsels -lik, -loos, -baar, -saam, -abel, -ig
word verbuig, b.v. lelilie ker<:>l, moeder·lose kinders, 'Vrngbare aarde, 1nisrabele skepsel, 'Vinnige
per de.

VERBUIGING VAN BYVOEG. NAAMW.
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7.-Die verl. deelw. wai as byvoeg. naamw.
word; b.v. duur-gekogte vr_vheid.

~'.·cbruik

Die gewone of reelrnatige deelwoorde neern 'n
-de of -te in die verbuiging; eindig die woord
alreeds op -d, dan kry <lit net 'n -e, soos te·leurgesfeld-'n teleurgestelde man. Eindig die woord
op een van die skerp letters, nl. p, t, k, f, s en g
(waar die g afkornstig is van die Hollandse cht),
neem dit -te, soos opgeshepte, uifgeputte en verligte (verlichte).

N .B.-p, t, k neern altyd -te, rn<:iar f, s en g
neem -de ook. Volg f en s op 'n lang !dank, of
word hulle in Afrikaans gebruik waar die Hollands 'n v of z het, qan neem hulle altyd -de,
soos beproef de (beprdeven), verloofde (verloven),
begrensde (begrenzen), beglansde (befflanzen).
g neern altyd -de, behalwe wanneer dit staan
vir di~ Hollandse cht, soos ingelegde, verdroogde·,
toegesegde, ens.

Verder neem alle verlede deelw. op kl inkers en·
op die medeklinkers nie hierho aangegee nie -de,
soos verfraaide, besaaide, gepleegde.

N .B.-Die gewone verbuigingsuitgang van die
verlede deelw. is dus -de, behalwe wanneer die
woord op -p, -t, -k eindig, wanneer .dit altyd -t~
neern. Eindig dit op -f of -s., as hierdie twee
letters op 'n kort ldank volg, dnn neern dit ook
-te, p.v. gebarste, gesifte. Ein<lig dit op -!(, as
-g vir die Hollandse -cht staan, neem dit ook -te,
1
b.v. verligte.
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8.-Die oortreffende trap van die byvoeg.
naamw., b.v. die sterkste jongetjie. (Sommige
mense ·wil beweer dat die oortreffende trap wat
alreeds op 'n -e eindig, nie verbuig word nie,
eenvoudig omdat dit afreeds op 'n -e eindig.)
9.-Sodra daar besonder nadruk op die byvoeg.
naamw. gele word, of as dit figuurlik gebruik
word, word dit altyd verbuig, b.v. 'n swart kat,
maar jou swarte tater·! ; 'n arm man, maar so 'n
arme sukkelaar ! ; bitter koffi.e, maar bittern ondervinding (trane); 'n skerp mes, maar 'n skerpe
verstand; 'n vol beker, maar volle vertroue ;, 'n
groat emmer, maar grate begeerte; 'n sterk man,
inaar :,terke ·drank.
10.--Dyvoeg. naamw. van ·hoedanigheid word
verbuig as hulle selfstandig gehruik word, b.v.
die harde en die sagte (k·ussing) is rnynr.
Daar is byvoeg. naamw. wat net predikatief
gebruik kan word en dus nooit verbuig kan word.
nie, soos berispelik, boornskraap, deelagtig, doen-.
lik, gedagtig, geheg, geneig, gesind, gevat, kinds,
haaks, kapot, kwyt, verkieslik, wenslik, bestand,
l:e1rrees, bysiende, ens. B.v. Dit is doe.nlik; Hy
is kinds.
Enige. byvoeg. naamw., weer~ kan net attribu.tief gehruik word, soos : 1.-'-Stoflike byvoeg. naamw., wat nooit verbuig
word nie.

2.-Die volgende: etlike,
boonste, binneste, onderste,
beedigde, Atlantiese, e.a.

ganse,,
~.100,,.ste,

geTUime,
h·uidigste,

HOOFSTUK XV.
TELWOORDE.
l .-Telwoorde1 kan 'n hoeveelheicl aangee, dan
is hulle hooftelwoorde; maar as hulle die volgorde gee, dan is hulle rangtelwoorde.

Elk van bogenoemde klasse kan weer onderling
verdeel word . in (a) bepaalde, ~o) onbepaalde,
dus:Hooftelwootde: bepaalde hooftelwootde
onbepaalde hooftelwoorde

Rangtelwoorde : bepaalde rangtelwoorde
nnbepaalde rangtelwoorde

2.-Bepaalde

BefJaalde

2

3
4
5
6

7
8

9
IO
JI
12

TJ.
r4

15
16

een
twee
drie
vier
vyf
ses
sewe
ag (maar
agtuur)
.nege (nee)
tie A
elf
twaalf
dertien
vf'erden
'Vyftien
sestien

eerste
twede
derde
vierde
vyf de
sesde
sewende

agste
negende (neende)
ti en de
elf de
twaalfde
dertiende
vePrtiende
vyftie1tde
sestieri.de

8o
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sewentien
agtien
negentien
(neentien)
20 twintig
21
een-en-twin1.ig
29 neen-entwintig
30 dertig
40 veertig
50 vyftig
60 sestig
70 sewentig
So tagtig
88 ag-2n-tagtig
C)O neentig
100 honderd
6or seshonderden-een
l,ooo duisend
i,000,000 miljoen
17

18
19

sewentiende
agtiende
negentiende (neenti en de)
twintigste
een-en-twintigste
neen-en-twintigste
dertigste
veertigste
vyftigste /
sestigste
sewentigste
tagtigste
ag-en-tagtigste
neentigste
honderdste
ses hon derd-en-eerste
duisendste
miljoenste

3.-Albei (of beide), ha:lwe. geen is ook nog
bepaalde hooftelwoorde.
Opm. (i).-(a) Het jy vyf boeke? Nee, ek het
geen boek meer nie. In geen maande nie.
(b) Dit is geen berg nie, dis maar 'n koppie.
In (a) is geen 'n telwoord, omdat <lit daar die
ontkenning van 'n telwoord is, maar in (b) is geen
'n lidwoord, omdat dit 'n ontkenning is van 'n
lidwoord.
Opm. (ii).-Half word altvd verhuig; daarom is
dit halwe. Die selfst. naamw. van haif is helfte.
Opm. (iii).-(a) Albei die seuns is siek. (b) Die
beide seuns is siek.

8·1

TELWOORDE.

Let op die posiesie yan die 1id·woord in die twee
sinne. Beide staan vlak voor die. self st. naamw .,
maar albei word gevolg deur 'n lidwoord.
· ·

.

~

4.-0nbepaalde hooftelwoorde : baieJ veel, sommige, al, 'n st·uk of wat.
5.-0nbepaalde rangtelwoorde: hoeveelste, soveelste, laaste.
6.-Hier volg nou 'n· paar terme wat in die
rekenkunde gebruik word : Optel : - 2 + 2 = 4. Twee en (plus) twee is
vier.
Aftrek :-4 - 2 = 2. Vier min twee is twee.
Deel :-4 7 2 = 2. Vier gedeel deur twee i's
twee.
f ermenigvuldig : - 2 x 2 = 4. Tweemaal twee
is vier.

-

Gewone breuke : !, een half; !, een derde; i, een kwart, %, drie
agstes; 2f,, twee en een sesde ; 2! + It = 4~,
twee en drie kwart plus een en sewe agstes is 'vier•
en vyf agstes; k duim = een aks.
Desimale of tiendelige breuhe :-1 · 7; 2 • 4.
Repeterende breuke

.

:-I ·

7:

.

2 •

142857.

43, die derde mag van vier is vier-en-sestig.
,,/ 64 = 8, die wortel van vier-en-sestig is ag.
Daar is verskillende maniere waarop die Engels
, ,,about 4 a pules" kan vertaal word : ( 1) omtr«:>nt
(ongeveer) vier appels; (2) 'ri appel of vier: (3)
'n st1t1k of vier appels.

Dl.E V00NA.AMWOORD.

HOOFSTUK. X.Vl..

DIE VOORNAAl\HVOORD.
'n Voornaamwdord is· 'ti woord wat gebruik
word in die plek van 'n selfstandige naamwoorddit wi-1 se, in 'die plek van die name van persone
en dinge, b.v. ons praat van die man, die vrou,
die tafel. As ons in verder gesprek nog meermaal van die man, vrou of tafel moet melding
maak, dan, om herhaling te vermy, gebruik ons
die woordjies hy, sy, dit in die ~lek van man,
v'Tou eh tafel, soos Die man het ek gister gesien;
hy het baie verander. Se aan daardie vrou dal;
sy hier rnoet kom. Die tafel is groot, maar dil
is lelik.
Daar is ses verskillende soorte van voornaam·
woorde, nl.
I.

2.

3.
4.
5.
6.

persoonlike voornaamwoorde
besitlike voornaamwoor<le
aan;wysen<le voornaamwoorde
vraende voornaamwoorde
betreklike voornaamwoorde
o·nbepaalde voornaamwoorde

PERSOONLlKE

VooRNAA1'1wooRDE.

Die persoonlike voornaamnioorde word gebruik
e~n o'f ander persoon; dier of ding voor te
stel, soos ek; jy, hy, dit, ens. Daar' is clrie per•
sone: die eerste, twede en derde persoon. Die

om

DIE VQONAAl\lWOORD.

eerste persooh stel die spreker self v.oor, soos ek.
Die twede persoon stel die persoon of persone
voor wat aangesprcek word, soos jy, u, julle, en&,.
Die dercle persoon stel die persoon of pe_rsone voor
van wie gepraat w<>rd, soos hy, sy, dit, hulle, ens.
Persoonlike voornaamwoorde van die Istc en
2de persoon is gemeenslagtig. Hulle kan van en
deur beide manne en vroue gebruik word, soos
Ek is 'n man, of Ek is 'n 'l1rou; Jy is 'n goeie
man, of Jy is 'n goeie vrou. In die 3de persoon
egter word daar 'n onderskeid gemaak. Hy word
gebruik vir manlike persone of diere; sy vir vroulike persone of diere; en dit vir onsyclige dinge,
soos Hy (die man) was kier; Sy (die vrou) was
kier; Ek ket kom ('n perd, b.v .) gesien; of Eh
het haar ('n koei) netnou gesien. In verhand met
diere gebruik die Afrikaner ook net so dikwels
dit. ln bogenoemde sin kan dit net so goed gebruik word, soos Ek het dit (die perd) gesiennet so met die ander gemeenslagtige woorde, soos
kat, koender, bees, ens. \Vaar egter die spesinle
vroulike naam genoem word, soos lwei, merrie•,
ens., gebruik 'n mens altyd die v.roulike sy.
VERBUIGING VAN PERSOONLIKE VoORNAAl\fWOORn.

Enkelvoud.
1ste pers.
2de pers.
3de pers.

1 ste

N aamval.
ek
jy of u
hy, sy, <lit

4de N aamval.
my
jou of u
horn, haar, dit

Meervoud.
rste pers.
:ade pers.
3de per9.

rste Naamval.
ons
julle of u
hulle

4de NaamvaL
ons
julle of u
hµlle

.

DIE VOONAAMWOORD .

Onderwerp: Ek (jy, hy, hulle) loop.
Direkte voorwerp: Hy slaan· my (horn, haar
dit).
lndirekte voorwerp : Hulle gee (aan) my (horn,
julle) 'n boek.

Opm. (i).-Jy word gebruik teenoor jou minderes of gelykes, soos bediendes, k.inders of mtieme vriende, wat jy as jou gelykes beskou. [:
word gebruik teenoor vreemde'linge of mense aan
wie jy respek wil toon, soos predikante, ens.
Onder kinders is die gebruik van u onbekend,
tog sal 'n kind nooit vir sy ouers jy en jou se nie.
Om respek te toon, herhaal hy die selfst. naamw.
of naam, soos Pa, waar gaan Pa heen?; J,fo, hier
is .lllfa se hoed; Meneer, ek het meneer se hoed
gesien.
Die vorm U word ook altyd in besi1;heidsbrie'IJ.ie gebruik, wie die brief ook al skrywe.
U word ook in verhewe. taal gehruik, en in <lie
Bybel. In gebed word gy nog gebruik (net soos
in Engels ,,thou" en ,,thee."
Jou (en nooit U nie) word ook gebruik in uitroepings, soos Jou stouterd ! ; Jou 7iabond !
Opm. (ii).-As 'n voorsetsel voor 'n persoonlike
voornaamwoord staan wat betrekking het op diere
of dinge, verander dit in daar, en die voorsetsel
word daaraan gelas. Op dit word daarop, b.v.
Hier is 'n stoel, sit daarop. So kry ons ook nog
dam:oor, daarvan, daaraan, ens.

L.vV.--Met + dit word daarmee, vir + dit.
word daarvoor.. Mee en voor is die byw. van die
voorsetsels· met en vir. Daarvoor, eris.,. is voornaamwoordelike bywoorde.

HE51TL11<l~ VOORNAAM \V~)ORDE.

8~

Opm. (iii).-Die '/JOOrwerpsvorme van die voornaamwoord word na wederkerige werkwoorde
gebruik, soos Ek was my; Hy. ·11erbaas hom.
Partykeer in sulke gevalle versterk ons die voornaamwoord deur self agteraan te las, soos Ek was
myself; Hy verbaas homself. Die woordjie self
gebruik 'n mens na enige voornaamwoord as jy
nadruk op die persoon wil le, soos Ek self het dit
gedaan; Sy het self dit gese.

Opm. (iv).-Die woord mekaar no.em ons 'n
Hnlle was hulle,
wederkerige voornaamwoord:
of HuLle was hulleself is presies <;lieselfde; maar
Hu.lie was mekaar het 'n ander betekenis. Hier
. gaan die handeling wederkerig van die een tot die
antler. 1\1 ekaar kan natuurlik net in die meervoud gebruik word en in enige persoon : Ons was
mekaar; ]ulle was mekaar, ens.
Drn

BESITLIKE VooRNAAMWOORDE.

Die besitlike voornanmwoorde druk 'n hesitting
uit en is die volgende : ·
Enkelvoud.

Meervoud.

rste pers.: my, myne
ons,. ons s'µ
2de pers. : jou, joue, u, uwe julle, julle s'n, u
3de persoon : Man.
Vrou.
Onsy.

Enkelvoud.

Meervoud.

sy, syne
haar, hare
sy, syne

hul(le), hulle s'n, se
hul(le), hulle s'n, se
hul(le), hulle s'n, se

Ons sien dus -dat elke persoon twee vorme van
Die eerste
die besitlike voornaamwoord het.
vorm, nl. die onverboe vonn (sander -o), soos
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my, jou, sy, ens., word gebruik net soos 'n
byvoeg. naamw. vlak voor 'n selfst. naamw., soos
Dit is my boek; Hy het jou (of u) sweep; Waar
is sy (refererende na 'n man) hoed?; Sy is gesteld
op haar klere; Ons vriende ·is 'weg; fit.Ile (of u
of huUe) skape is hier.
N .B.-/ulle en hulle kan gebruik word met of
sander die -e aan die end : Dit 'is iul (of julle)
werk; Dit is hulle (of hul) /Joek.

Die twede vorm, nl. die op -e, vvord selfstandig
of alleen gebruik en gewoonlik na die werkwoord
is ~was), soos Dit is myne, joue, syne, hare, ans
s'n, juUe s'n, hulle s'n. Die woordjie s'n word
ook alleen gebruik na 'n selfstandige naamwoord,
gewoonlik aan die end van 'n sin : Dit is Piet s'n,
of die kinders s'n. Van 'n vrou kan 'n mens se:
Dit is die vrou s'n (of die vrou hare).
Die woordjie sinne, wat dikwels gehoor word,
is dieselfde as s'n, wat in die skrvftaal meer aangemoedig behoort te word. Sinne klink slordig.
B.v. Dit is Pa s'n i.p.v. Dit is Pa sinne .
. Vir joue se baie mense joune, SOOS Dit is joune.
Jaime is egter :;if te keur. Dit is joue i.p.v. Di:
is joune.
In die 3de persoon kry ons nog 'n derde vorm
van die besitlike voornaamw ., nl. se.
Hierdie
vO'rm word gebruik alleenlik tussen twee 'selfst.
naamw. 1 en <lit vorm clan die possessief van die
eerste self st. naamw. : Dit is pa se pyp, of ma se
hoed, of die kinders se hoe de. In die vroulik
kan 'n mens ook se: Ma se (of ma haar) hoed;
ih die meerv. d·ie kindtrs hul hoede. Se is egter
die gewone woord wat in elke geval gebruik word.

Ai\NWY:::ENDE VOORNAAMWOORDE.

AANWYSENDE

&7

V OORNAAMWOORD.

'n Aanwysende voornaamw. toon aan of 'n ding
naby of ver is. In Afrikaans is daar net 'n paar
aanwysende voornaamw ., nl. hierdie en daardie,
wat gebruik word vir mense en dir.get watter
geslag hulle ook mag wees.
Ifierdie wvs iets nan wat digby is, daardi,i
iets wat ver . is, soos Hierdie is myne, daardie
(verder weg) is joue.
Hierdie en daardie word gebruik alleen of word
versterk deur een, soos Hierdie een is m-vne; daardie een is syne.
\iVanneer hierdie of daardie
voor 'n selfst. naamw. gebruik word, dan word
hulle byvoeglik gebruik : Hierdie man het so
gese. As ons die twee woorde in verband met
voorsetsels gebruik, soos om, van, ryee, ens., dan
verander hulle in hier + voorsetsel, ens., en daar
+ voorsetsel, b.v. ons se nie van hierdie of daardie nie, maar hiervan en daa77Xl11. Gebruik ons
die een na hierdie of daardie, dan bly hulle onvei-anderd, SOOS Ek praat ·van hierdie een (of hiervan), en van daardie een (of daarvan).

Ander baie · belangrike aanwysende voornaamwoorde is dit en die, b.v. D'it is 'n appel; die nag.
Die as 'n aanw. voornaamw. het gewoon\ik 'n
tJksent : die.
Die woord dieselfde, wat eintlik 'n b.yvoeg.
naamw. is, word ook as 'n aanw. voornaamw.
gebruik, soos Dis dies elf de een 7tiat ek gesien het;
Dis dieselfde of jy dit doen of nie. (In 'n sin
soos Dis dieselfde man is dit 'n byvoeg. naamw.)
Se·lfde word ook gebruik vir dies elf de, soos Dis
selfde of hy kom of nie.
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Opm. (i).-Die woorde so'n, sulke, dergelike,
ens., word altyd byvoeglik gebruik.
Opm. (ii).-Uit die Hollands kry ans die geykte
terme vandeesmaand (vir ,,hierdie maand"), vandeesjaar, duskant (deze ~ant). TJpse en gene, dit
en dat, soos Ons het dit en dat geflraat, en oak
diegene vir die mense, of die.
Hierdie tcrme
word maar selde, behalwe in skryftaal, gebruik.

VRAENDE VOORNAAJ\1'.VOORDE.
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VOO F~N AAi\OJ/OORDE (vervolg).

VRAENDE VooRNAAMWOORDE.

Die voornaamwoorde wat ons gebruik om vrae
te stel, noem ons vraende voornamwwoorde; en
hulle is .die volgende : wie ?, wat ?, wutter ?,
waffer ?, wat vir 'n ?, wie s'n?
Wie word gebruik van persone, manne of vroue,
enkelvoud of meervoud, soos Wie is daar?
Wat word gebruik van dinge, soos lVal se jy?
Hierdie voornaamwoorde het, net soos die persoonlike voornaamw ., ook naamvalle.
N .B.-Ons druk die poss. vraend dus uit:
Wiese boek· is dit? of Wie s'n is dit? (Wiese
word voor 'n selfst. naamw. g~bruik; wie s'n
alleen.) Wat het geen possess1ef nie. As ons
in verband met iewcnslose dinge vraend die
possessief wil uitdruk, se ons lVatter een s'n is
dit?
As 'n voorsetsel met die vraende voornaamw.
gebruik word en <lit betrekking op 'n dier of ding
het, verander wat in waar, en die voorsetsel word
nog aangelas, b.v. van wat word ~oaarvan, b.v.
W aarvan praat jy? of TiVaar praat jy van?
Daar is 'n sterk neiging onder jong Afrikaners
om hierdic reel omver te werp. So word gese
!Vtet. wat het jy die hand geslaan? i.p.v. Waar-
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mee, ens. Hier is <lit die Engelse invloed wat
horn· Jaat geld. Sulke 1:.nglisismes is ten sterkste
af te keur.
Die woord watter of waf.fer word gebruik soos
'n byvoeg. naamw., d.i. voor 'n selfst. naamw.
of die woordiie een, soos 1Fatter man (of vrou)
was hier?; Watter een bedoel jy?; TValler een
s'n (possessief) is hierdie boek? In plaas van
watter se bai~ mense wat se, SOOS liVat se boek
het jy daar?
BETREKLIKE VooRNAAMWOORDE.

'n Betreklike voornaamwoord het betrekking op
of refereer terug na ,'n selfst. naamw. of naam van
persoon of ding wat alreeds vooraf in dieselfde
sin voorgekom het, soos Die man 'I.vat hier was,
Wat is hier die betrek. voc;>rnaamw.,
is siek.
omdat dit terugrefereer na man. In so 'n geval
noem ons die self st. naamw. die antesedent van
die betrek. voornaamw.
'n Betrek. voornaamw. kom alleen voor in
samegestelde sinne.
'n Samegestelde ;;in is 'n
Jang sin wat bestaan uit 'n hoofsin en minstens
een bysin. Neem die sin Die man 'Wat hier was, is
siek. Die man is siek, is die hoofsin, en wat hie1
was die bysin ; en die twee tesame maak een samegestelde sin. Die betrek. voornaamw. staan d11s
altyd in 'n sinnetjie van sy eie wat 'n uitleg of
verklaring gee van die voorafgaande selfst.
naamw., of antesedent.
Die betrek. voornaamw. kan dus die onderwerp
of voorwerp wees ;van sy eie sin.
B.v. (r) Die man (of mense) wat hier was, is
9iek. Die betreklike sin' ·(wat hier was) is dieseJ:fde

9J
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as wat -ztias hier.
of nominatief.

Wat is hier dus die onderwerp

(2) Die man wat jy geslaan het, is siek.. Die
betreklike sin is wat jy geslaan het en dus die:.
selfde as Jy het geslaan wat, waar wat dus die
direkte voorwerp is. Verder: Die man v.Jie se
(possessief) hoed weg is, is siek, en Die man van
wie jy gepraat het, is siek.

Verbuiging van Betreklike Voornaamwoord.

Onderwerpsvorm: wat, wie:
Possessiefsvorm : wie se, w1n, wie, waarvan .
. Voorwerpsvorm: wie, 'Wat, waar + voorsetsel.
(Enkelvoud en meervoud is net dieselfde.)

N .B.-Wat word vir die nominatief en direkte
voorwerp gebruik vir mense sowel as dingc.
liVie se of van 'wie word alleen van mense gebruik, en waarvan van diere of dinge, b.v. Die
vrou wie se (of van wie di1;) kind siek is, is weg;
Die koei waarvan die kalf siek is, is weg. Na 'n
voorsetsel verander wat in wic as <lit betrekking
het op persone. Maar as dit na 'n ding of 'n
dier refereer, word dit waar + di~ voorsetsel, b.v.
Die man oor wie ek gery het, is in die h0spitaal ,·
Die stok waaroor ek gery het, is stukkend.
Soms lyk dit wel of die reel gebreek word in
sinne SOOS Ek hoor niks van wat hy se nie. Maar
hier is die antesedent verswyg. Volledig sou <lit
wees Ek hoar niks van alles •wat h-v se nie. So
· ook met.Hy eet niks 'Mn (alles) '1riat ek ham gegee
het nie. En <lan ook weer sander dit te
staan
vir sander om dit te se. Hier bepaal sander nie
dit nie, maar wel die infinitief.

se
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Sams wel het die betrek. voornaamw. geen ante.
·sedent nie; of liewer, die antesedent is verswyg.
Jn. so 'n geval is die hetrek. voornaamw. wie vir
pe1sone, en wat vir diere of dinge, b.v. }Fie so
se, praat nie die waarheid nie. (Hlie in plaas van
wat.) Wat jy se, mo et jy do en.
0.NBEPAALDE VooRNAAMWOORDE.

Die onbepaalde voornaamwoorde stel persone
of dinge onbepaald voor, soos iemand·, niemand,
'n mens (mens) of jy (in dieselfde sin as mens
gebruik), iets, niks, alles, geeneen, iedereen, elkeen, wat, a./mal, party.
Die woorde 'n mens (of net mens) en jy (jou)
word heel dikwels gebruik. Hulle word altwee
in dieselfde onbepaalde, algemene sin gebruik,
SOOS 'n Mens (of Jy) kan byna nie glo wat hy se
nie. 'n JV! ens of jy kan hi er beteken die spreker
self, of die aangesprokene, of alle mense oor die
algerneen. In die possessief word hulle ook gebruik, soos Dit is bokant 'n mens se (of juu) vuurmaakplek.
Voorbeclde: Ek het iets gehocr: fy hPt nihs
gesien nie (niks neem altyd die dubbele ontkenning); Alles is verkeerd; Ge.enc en het gelwm nie;
ledereen (of elkeen) weet dit.
N .B.-(i) Vir die Nederlandse men in, b.v.,
Men zegt, word hulle gebruik, b.v. 1-Iulle se dit
is .onwaar.
(ii) As 'n byvoeg. naamw. wat selfstandig ~e
bruik word, na die onbepaalde voornaamw. niks
of i--ets kom, kry <lit 'n s. Dit ~vord die partitiewe
(of 'Mrdelinzs-) genetiefs-s genoem, b.v. Niks
go·eds nie; iets moois.
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DIE WERK'J!"VOORD.
Soos die naam self te kenne gee, is 'n werkwoord 'n woord wat een of ander w_erking of
handeling aandui, soos loop, sing, sien. Elke
volmaakte sin het 'n werkwoord, en die werkwoord
druk altyd die handel ing uit, b .v. Die vrou was
die klere; Hy sal gaan.
'
In die behandeling van die werkwoord (w.w.)
kry 'n mens wyse, vorm, tyd en per.won.
Die WvsE van 'n w.w. dui aan hoe of op watter
manier 'n handeling plaasvind, nl. of dit bes/is
of onbeslis is, soos Ek werk; Hy sal loop (beslis),
en Ek mag werk; Ffy isou gaan (onbeslis). Ons
kry twee verskillende wyse van besliste handeling, nl. die aantonende wys en die gebiedcnde
wys, en twee wyse van onbesliste handeling, nl.
die byvoegende wys en die onbepaalde "U:ys. Daar
is dus altesame vier verskillende wvse in die werkwoord.
•
Die ·voHM van 'n w.w. toon aan in watter vorm
'n handeling geskied-of 'n persoon self iets doen,
soos Die man slaan, en of daar iets aan horn gedaan word, soos Die man word geslaan. Daar is
dus twee vorme, nl. die bcdrywende vorm en die
ivdende vorm. Die man slaa.n is in die bedrywende vorm, want daar doen of bedrvf die man
self iets. Die man wo'rd geslaan is in die lydende
vorm, want hier doen die man self nilrn nie, maar

DIJJ'. WE!lK.WOORD.

is wel 'n party aan wie iets gedaan word-die
lydende party.
Die TYD van 'n w.w. maak duidelik wanneer
'n werking plaasvind-of dit in die verlede geskied
hei., soos Ek het geloop, of dit nou gebeur, soos
Ek loop, en of dit nog in die toekoms moet gebeur, SOOS Ek sal loop. Elke reelmatige W.W.
het dus minstens drie tye, wat ons noem die verlede, tyd, leenwoordjge tyd en die toelwmende tyd.
Die PERSOON van die w. w. dui aan (a) die persoon self wat praat (1ste persoon, ek); (b) die
toegesproke persoon (2de persoon, jy of u);
(c) die persoon of ding van wie of 'Waarvan gepraat
word (3de persoon, hy, sy, dit).
VERVOEGING VAN REeLl\1..\TIGE \VEllKWOORr.>E.

Soos alreeds gese, is daar vier wyse in elke
w.w., met antler woorde elke w.w. kan. so verander of gebruik word dat dit vier soorte of wyse
van handelinge aantoon~twee beslis en twee
onbeslis. Ons neem die w .w. werk en sal elke
wys daarvan in besonder aangee; en soos hierdie
w.w. vervoeg word, word elke antler reelmatige
w .w. vervoeg. Die onreelmatige w .w. sal later
behandel word. Die aangee van die veranderinge
wat elke w.w. deur wyse,' 'lJorm, t.yd ondergaan,
noem ons vervoeging. As ons dus die verskillende dele van 'n w.w. aangee, dan vervoeK ons
<lit. Ons begin met die aantonende wys. Hierdie wys druk nie alleen 'n besliste handeling uit
nie, maar is ook die vcrnaamste wys---die een wat
die meeste gebruik word,

t>lE WE!{KWOORb.
AANTONENDE

Enhdvoud.

Teenw. Tyd

l.J.)

\V:rs.
Vllrl. Tyd

Toek. Tyd

~ste pers. ek
werk, het gewerk, sal werk
2de pers. jy of u
werk, het gewerk, sal werk
3de p11:rs. hy, sy, <lit werk, het ge,verk, sal 'Yerk

'Meervoud.

rste pers. ons
2de pers. julle
3de pers. hulle

werk, het gewerk, sal werk
werk, het gewerk, sal werk
werk, het gewerk, sal werk

~

Oom. (i).-Die vorm van die w.w. bly dieselfde
in die meervoud as in die enkelvoud, en ook in
al die verskillende persone, rste, 2de of 3cle, van
dieselfde tyd.
Opm. (ii).-Die teenwoordige tyd is die injinitief van die w.w., wat dieselfde is as die s~am van
die Nederlandse w.w., b,v.
Ndl. w.w. werken Stam en Afrik. infin. werk
,,
,,
eten
,, ,,
,,
,,
eet
Uitsonderinge : gaan, staan, slaan, sien, dcien,
wees, he.
L.\V.- Het het ook he as infin. (vgl. •wezen er.
zijn in Ndl.).
Die infinitiefvorm het word in die teenw. en die
volm. tye (d.i. in die verl. infin.) gebruik, maar
he in die onvolm. toek. tyd, en ook met die hulpw .w ., soos kan, mag, wil.
Opm. (iii).-Die verl. tyd word gevorm met die
hulpw.w. het + die verl. deelwoord van die w.w.,
w~t gevorm W()rd deur ge-· .i. infin., b.v. staan
(infin.), ge-staan (verl. deelw.); eet (inhn.,)', ge-eet
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verl. deelw.). Uitsondering: he, het, wat gehad
as verl. deelw. het.
(a) As die w.w. egter alreeds begin met een van
die voorvoegsels be-, ge-, her-, er-, ont-, ver-, is
die verl. deelwoord dieselfde as die infin., b.v.
begin : Ek het begin: geloof: Ek het geloof;
maar Hy het gebedel. In bedel en besig is begeen voorvoegsel nie.
(b) Tweclettergrepige w.w. op -ecr het gPwoonIik nie die voorvoegsel ge- in hul yerl'. dee1woorde
nie; maar w.w. op -eer van meer as twee Iettergrepe het wel die voorvoegsel. Dit is omdat die
eerste dee! van tweelettergrepige w.w. op -eer
swak-beklemd is.
As daar dan nog- 'n swakbeklemde voorvoegsel vooraan g-elas word, kry ons
twee swak-beklemrk lettergrepc onmiddellik gevolg
deur 'n_ sterke. Dit klink 'n bietjie onnatuurliK
en is in stryd met die harmonic van die taaL
Maar in die geval van w .w. op -eer van meer as
twee lettergrepe word die eerste lettergreep halfsterk geaksentoeer, en dit sal n iks meer ns natuurlik en harmonies wees om die voorvoegsel f!evoor aan te las nie. Dan kry ons 'n halfsterkbeklemde lettergreep tussen twee swak-beklemdes,
met 'n sterk-beklemde een aan die end, b.v.
Loseer
Agiteer
Stu deer
Eksamineer

Ek het daar lose er.
Hulle het baie geagiteer.
Hy het daar studeer.
Hy het my geiiksamineer.

(c) Onskeidbaar-saamgestelde w.w. kry ook geen
ge- in die verl. deelw. nie, b.v. Hy het sy moeder
·onderhou. (Die soort w .w. sal later vollediger
behandel word.)

..nr~ WERKWOORD.
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Opm. (iv).~Di~ verl. tyd kan oak nog uitgeqruk word deur toe + teenw. tyd.
Dit, is die
verhaaltrant. (Sien verder bls. 100.)
Dan is daar oak nag sekere w.w. wat 'n sterk
.verlede-tydsvorm ·het. (Sien 2 a, bis. 99.)
Opm. (v).-Die toek. tyd word gevorm deur dif!
illllpw.w. sal + die infin., b.v. eet (i.nfin.), Ek
sal .... eet (toek. tyd).
VOLMAAK·VERLEDE TYD.

Ek, jy, u, hy, sy, dit, ens., het (soms had) ....
gewerk.
Opmerkinge oar die Volm. Tye:-

Om die volm. teenw. tyd te kry geb_ruik ans
maar net die voorsetsels reeds, a/reeds, d by die
gewone verl. tyd, dan toon dit duidelik aan <lat die
handeling alreeds klaar, volmaak is, b.v. Toe hy
my'sien,.het ek al die appel geeet. Hier sien ons
<lat die appel nie meer claar was toe hy my sien
nie. Ons hoar oak dikwels Toe hy my sien, het
ek die appel al geeet gehad. Die gehad is glad
nie nodig nie; want al en gehad in dieselfde sin
is oortollig. Die laasgenoemde manier van uitdrukking is af te keur. Dieselfde geld ook vir die
volm. verl. Maar daar kan ans oak die verl. tyd
van het (had) as hulpw .w. gebruik, b.v. Ek het
(of had).al my werk k·laar, i.p.v. Ek het (of had)
al my werk klaar gehad. .En in die- volm. toek.
tyd is Ek sal al gewerk het beter as Ek sal al gewerk gehad het.
D

nrt. W'ERKWOORD .

. Opnterking'e O<Yr die Aantbnl3nae Wys :,..__,
r (a).__:Die w.w. gaan, staan, s/aan, sien en

-doen kan ih die teenw. tyd, 2de· en· 3de persoon
·enkelvoud, ook die- vorrne gaat, staat, ens., neem,
SOOS:- -

Ek

gaan,
gaan,
Hy, sy (<lit) gaan,

staan,
staan,
staan,

Jy of u
Hy, sy (<lit)

.staat,
staat,

Jy of

u

slaan,
slaan,
slaan,

sien,
sien,
sien,

doen
do en
qoen

slaat,
slaat,

siet,
siet,

do et
do et

of
gaat,
gaat,

Die rneervoud is gaan, s/aan, ens., reeJrnatig
dwarsdeur. Die reelmatige vorme op -n, nl. gaan,
s1aan, ens., is meer. gebruiklik en ook .verkieslik
bo die ander vir onderwysdoeleindes. Alie samegestelqe w:w. gevorm van hierdie vyf w.w. ·volg
dieselfde . reel, sobs vergaan, 7.ierstadn, beslaan,
ens. 'n Mens kan se Jy (of u) •vergaan of .vergaat; Hy verstaan of verstaat, ens.
(b) W.w. wat' op -g eindig, soos jaag, veeg,
kryg, plaag, vraag, ens., kan ook gebruik word
·sander die g, soos jaag of ja; 7;e·eg of. vee; kryg
Df kry, ens. Beide vorme van hierdie w .w: word
· gebruik in die teenwoordige tyd, sowei as in die
verlede en toekomende tye : Eh jaag (of ja),; Ek
het gejaag (of geja)'; Eh sal jaag (of fa). Maar
seg word se en leg word
N.B.--Volgens ons spelrei~ls val hy· die wegneem van die g aan die end van hierdie w.w. ook
die een klinker weg as daar 'n dubl:iel klinker i'n
di~ wbo'rd is, sobs jaag~ja. Alleenlik 'n dubbel
e- wbrtl behou aan die end van 'n wciord, soos
veeg--'Vee.

ze.
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(c) W.w.-wat op -f eindig, het gewoonllk twee
vorme in die' infinitief en verl. deelw ., b·_v. skry'f
of skryu1e, :geskry'f of ·geskrywe ;· /eef of iewe,
geleef of g(fo.we.
Maar die Ncderlandse geef
word gee. ·,·
·~

Opm,. 2 (a~.-,-Die-verlede tyd wCJrd··oor die algemeen.met.het..+ ved. deehv,. gevorlJ1,. Die ond,er:skeid w:at daar in Hollands b.estaan tussen. sterk
~n swak ,~.w verval dus io Afrjka.ins,. Daar,, i_s
net 'n. P,aar· woorde wat in die v~rle9(( nie d.ie het
~ebruik: nie, of langs die vor1T1 met .het ook nog
n sterk ·vorm besig. Die vorm, soos dit in die
w.w. hieronder voorkom, 'is die ou Nederlandse
sterk onvol. verl., of imperfektum.

.,

ck
ek
ek
ek'.
ek
ek
ek
ek
ek
ek

is
word
wil
mag
sal
kan
moet
net
weet·
clink

ck
ck
ck
ek
ck
ek
ek
ek
ek
ek

was
werd, of het geword
wou
mog (maar selde gebruik!
sou
kon
moes
ha<;i
wis, of het geweet
dag, dog, of het .gedink,
gedag of gedog

(Hierdie W.W. word later behandel onder onreel.matige w .w .)
Die invloed van die Holl. sterk w .w. vind ons
sterk in die formasie van di~ verlede· deelwoor~e
van· sekere werkwoorde. Maat hierqie pupt sal
aangeroe.r· -word in ·die behandeling··van· die· cle,eLwoorde.
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:; (b) .Enkele w.w. wat 'n gebeurte'l'}is of 'n veranderirig van plek of toestpnd aantoon, kan in
pie verl. tyd ook is i.p.v. het gebruik, soos Dit
is gister gebeur; Dit is .geskied:. Hy is gestor'l.oe,;
Hy is verander; Hy is groat geword; fly is getroud. Met di·~ uitsondering van Hy is gestorwe
alleen verkies die Afrikaner selfs in hierdie gevaJ·
om te se Dit het gebeur, het geskied: Hy het· ver.:.
ander, het . . . . getrou. Daar is 'n onderskeid
tussen H-y het getrou. en Hy is gctroud. \Va::ir
die w.w. trou oorganklik is (as dit 'n voorwerp
het), clan gebruik 'n mens hct; maar waar dit 'n
verandering van toestand aandui, kan jy is gebruik, b.v. Hy het gister 'n mooi vrou getrou.
Hier moet het gebruik word. Maar Hulle is gister getro ud.
(c) In 'l.•erhaaltrant en in beskrywinge wat b:i.ie
handelinge in die verlede tyd weergee en dus 'n
oortollige gebruik van het veroorsaak, gebruik die
Afrikaner meestal die teenw. tyd in plaas van die
verlede.
B.v. ,,Ek ry na die huis, klim af en klop aan
die deur, en 'n vrou maak toe die deur vir my
ope." Dit druk dieselfde op 'n mooier manier
uit as: ,,Ek het na die huis gery, afgeklim en aan
die deur gehlop, en 'n vrou het toe vir my opegernaak."

' toe gebruik ons ook vry algeNa die woordjie
meen die teenw. tyd in plaas van die verlede, soos
Toe ek daar aanlwm, stap hy vorentoe en gee my
'n handdruk.
Dit beteken dicselfde as Toe ek
daar aangekom het, ·hl'f hy vorentoe gestap en my
'n handdruk gegee.
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Opm. 3.-Die volmaak verlede tyd word selde
maar tog gebruik. Waar 'n mens 'n gebeurtenis
van die verlede beskryf en feite of handelinge
moet noem wat alreeds afgedaan was toe die besonder gebeurtenis wat beskryf word, plaasgevind
het, dan gebruik 'n mens die volmaak verlede
tyd om die volmaakte en alreeds afgedane handelinge uit te druk, soos Hy had al klaar geiiet toe
ek gister daar kom. Die had hier vertel ons dat
die ete alreeds afgedaan was toe my koms plaasvind. Vergelyk hierdi:e sin met sin 2 in Opm.
2(c) : Toe ..•. het hy vorenloe gekom, waar die
het 'n ge.Zyktydige handeling uitdruk met die aankoms.

ww;.
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vVERKWOORD (vervolg).
GEBIEDENDE

'vVvs.

Soos reeds gese, is di"e aantonende wys die vernaamste. Dis die wys wat ons gebruik in die
aangee van feite en in vertellinge en beskrywinge.
Die gebiedende wys druk ook besliste handeling
uit, maar <lit word slegs gebruik in een geval, nl.
om 'n bevel of gebod uit te druk. Om 'n bevel
uit te druk gebruik ons net een vorm van die w .w .,
nl. die stam, of die vorm wat ons in die aantonende wys teenw. tyd besig, soos werk, loop,
bring, ens. Die enkelv. en die meerv. van die
gebiedende wys is presies dieselfde.

Enkelvoud.
Werk (jy) !

Meervoud.
Werk (ju lie) !

Of ons dus se Piet, bring die emmer, of Kinders, bring die emmer, die vorm van die w.w. in
die gebiedende wys bly dieselfde. Die w.w. in
die gebiedende wys het ook gcen verskil van tyd
nie-dit het net een tyd, en <lit is die teenwoordige,
wanneer die bevel gegee word. Of 'n mens se
Man, bring dit noii, of Bring dit more saam, bly
die w.w. tog dieselfde. As 'n mens 'n bevel wil

.r
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uitdruk wat in die verlede gedaan is, .:clan -g(e~ jy
gewoonlik· tu_ssen, ·,~anhalingstekens ,die ~pre,c;;.~se
woorde va·n die beyel aanl. soos Hy s~ gister a!ln
my: ,,Man, lOop hicr weg !"
'n Ander manier .waarop 'n bevel uitgedruk kan
word, 'is deur die liulpw.w. moet, en dan k~n ons
ook nog praat van 'n bevel in die Iste, 2de of
3de persoon enkelv. of meerv., b.v. fy moet 'l'IJerk·;
hulle mo et leer. As ons hierdie \liulpw .w. gebruik, kan ons wel, praat van 'n beyel .in die verl.
'tyd, en selfs ook i.n die toek. t5'd, b.v. Hy het
gister gese dat ek m:oes, 'lvegloo 1) ; Hy sal dit mo et
·aoen.
1

!n Negati(,J7~e /revel wo·r<l alty<l -1,1itgedruk met
(a) moenie (moet nie) .... nie; ()?) nfo .... ni~,;
b.v. (a) Man, moenie jou dood werk nie; (b)
Werk tog nie so slordig nie.

N.B.-Woori::ljies s(1ds moet, mag, sal, ens.,
wat nie alleen kan staan nie, rnaar altyd 'n antler
w.w. nodig het, soos werk, loop, bring, in die
bo-qangegewe sinne 0111 'n voltooide sin te maak,
noem ons hulpwerkwoorde (word later behandel).
Die vorm van die w.w. wat altyd na die hulpw.w.
gebruik word, is die onbepaalde wys, of infinitief.
BYVOEGENDE

OF

AANVOEGENDE

VVYS.

"Die byvoegende wys _drqk onse~ere h~ndeling
·ui:t en word in Afrikaans gebruik net om 'n moontlikheid of 'n wens uit te druk.
Om 'n moontlikheid of wensl'ikheid uit te druk
'gebi:uik ·ons gewQonijk die hulpw .w:.' '(a) 1n,ag of
'(b) SOU, fsoe>s 'b. v :·
~ '
,
-~~
"'

10..J.
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• (a)-MAG : Teenw. Tyd.
Ek mag werk.
Jy mag werk.
Hy (sy) mag werk.
Ons mag werk.
Julle mag werk.
Hulle mag werk.

BYVOEGENDE

W\'S.

Verlede Tyd.
Ek m'ag gewerk bet.
J y mag gewerk bet.
Hy mag gewerk bet, ens.

Mag bet gewoonlik 'n toekomende betekenis.
Mag word bier nie gebruik in die sin van ,,Ek
is toegelaat om te werk" nie, maar we! om 'n
moontlikheid weer te gee in die sin van ,,Ek mag
werk as ~k daartoe !us bet!" nl. ,,Dit is moontlik
dat ek sal werk as ek !us bet."

(b)-Sou : Verlede· Tyd.
Ek sou werk.
Jy of u sou werk.
Hy sou werk.
Ons sou werk, ens.

Volmaak Verlede Tyd.
Ek sou gewerk bet, ens.

N.B.-Die werkwoordjie sou kan natuurlik ook
in die aant. 'wys gebruik word, nl. as verlede tyd
van sal (sien onreelmatige w.w.); maar daar die
woordjie sou byna altyd 'n moontlikbeid of onsekere bandeling uitdruk, is· dit byna altyd in
die byvoegende wys, b.v. Hy hct gese dat hy di!.
sou doen as hulle ham kom 'lira, of Ek sou gegaan het as jy my gevra het. Die teenw. tyd van

1
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hierdie w.w.,· nl. sal, is altyd in die aantonende
wys, want dit dui aan .besliste handeling, soos
Ek sal gaan as jy my vra.
Die byvoegende wys druk oak 'n we1is ·uit, en
dit word dan ook gebrui:k net in sinne soos die
vol gen de, waar die posiesie van die w. w. en die
manier waarop gese te kenne gee dat hulle 'n
wens uitdruk: Was hy tog maar hier'!; Had ek
maar gegaan ! ; Ag, mag dit tog reen I
Die w.w. was, had . .. gegaan, mag ... reen,
in hierdie sinne is dus in die byvoegende wys,
omdat hulle hier een of ander wens weergee.
Die Afrikaner gebruik die woordjie laat op
drieerlei wyse : (a) In die gebiedende wys as dit gevolg word
deur 'n naamwoord in die vierde naamval, b.v.
Laat hom loop; Laat my los.
(b) In die aanvoegende wys, gevolg deur 'n
naamwoord in die vierde naamval, as dit 'n aanmoediging is om iets te doen, b.v. Laat ons bid;
Laat ons pro beer.
(c) In die aanvoegende wys as dit gevolg word
deur 'n naamwoord in die eerste nanmval, b.v.
Laat e.k dit doen; Laat hy die brief lees. Volledig sou die sinnetjies wees : Jy laat (staan dit
toe) dat ek dit doen; Jy laat (staan dit toe) dat
hy die brief lees. ·Die naamwoord in die eerste
naamval na laat is dus die onderwerp van die
by sin.
Let op die onderskeid tussen Laat hy bid, en
Laat hom bid.
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. Die -onderslfoid tussen die, byv.6egende.· wys·1 en
di:e. aan:tonende wys kom rluidelik uit in die volgende vergelykinge : -

·Byvoegende Wys.
Had ek maar gegaan (wens).
\Vas hy maar hier (wens).
Aantonen.de Wys
Hy. was hier (jeit!.
Ek had gegaan (feit).

O><'BEP..\ALDE WYS.
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HOOFSTUK XX.
JVENKvfiOORD (vervolg").
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Die o.nbepaalde wys is beter bekend as die
infinitief. Hierdie wys is, soos die riaam te kenne
gee, heeltemal onbepaald. Dit druk vanself geen
bepaalde handeiing tlit nie; maar <lit word in
Afrikaans, gewoonlik saam met ander woorde,
gebruik vir verskiHende doeleindes,. en dit speel
ipderdaad 'n vername rnl. in ons taal. Dit yer;skil van die antler wyse hierin, dat dit nooit saam
met die persoonlike voornaamwoord kan gebruik
word nie ! M .a.w. dit het geen persoonsvorme
nie ! Dit het net twee vorme, en <lit is die teenwoordige infinitief en die ·verlede infinitief-die
laasgenoemde word selde gebruik, maar hieroo'r
word later gehandel.
Die Vorm van die Onbepaalde Wys.

Die teenwaordige infinitief het in reelmatige
Afrikaans dieselfde vorm as die stam van die
.woord-of die vorm wat ans gebruik in die teenw.
tyd aantonende wys-. Die infinitief van ,die w.w.
werk is dus ook werk. Die infinitief in Hollands
gaan op -en uit, en <lit. veroorsaak <lat 'n mens
·nog hier en daar in Afrikaans 'n infinitief op -e
kry, soos te kenne gee.
. Die verlede. infinitief -vorm 'n mens,. net ~nos
die verlede tyd aantonende wys, met het en die
verlede deelwoord-net die hulpw~w. het kom in
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hierdie geval nd die verlede deel'woord, soos
gewerk het, in die sin Hy behoort te gewerk het.

Die Funksies. van .die Onbepaalde Wys.
Die onbepaalde wys (teenw. tyd) word in Afrikaans gebruik : ' r.-Na sekere hulpwerkwoorde.
2.-Na sekere werkwoorde.
3.-Na die woordjie te.
4·.-Na die uitdrukking om te.
5.-Alleen.

!.--Nd sekere lrnlp'loerk'lrnorde, dit wil se, na
alle suiwer hulpwerkwoorde word die infinitief
alt_vd gebruik. Die suiwer hulpw .w. is sal, kan,
moet, mag, durf, ert wil. Watter deel en tyd ons
ook al van hierdie w.w. gebruik, bly hulle maar
suiwer hulpw.w., gevolg deur die ihfinitief, soos
b.v. Hy sal of sou gaan; Ons kan of hon werh;
Hulle moet loop; fulle mag sing; Sy durf dit
doen; Laat my staan.
Hierdie w .w ., soos reeds gese, word altyd gevolg deur die infinitief, maar nie altyd deur die
teenw. inf. nie. In hulle teenw. en verl. tye
neem hulle die teenw. inf., maar in hulle voim.
verl. tyd neem hulle die verl. inf., soos :"Ek sal gaan :· teenw. tyd met teenw. inf. gaan:.
Ek sou gaan: verl.. tyd met teenw. inf. gaan.
Maa·r : Ek sou
gegaan
'
. . het: volm. verl. tyd met ved.
inf.• gegaan het.
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Alleen die woordjie diirf volg nie hierdie reel
nie; In die vorining van sy verlede iye volg diL
'n antler reel. ·(Sien 2e).
2.--Nd sekere werkwoorde: Die infinitief volg
op die volgende werkwoorde : laat,
kom, gaan bJy{j), help, leer, voe/, hoar, sien,
hou van, en ook partykeer na ophou en aanhou.

g~woonlik

B.v. Laat my staan: Hy kom more w'erk.,. Ek
gaan nou loop; Ons bly sit; Hy help my spit;
Sy leer my skrY'we; Ek voe/ my hart klop; Ons
hoar hom sing; Hy sien my loop; Ons hou r,Jan
werk.
W aar die w .w. hou van deur daar gevolg word,
neem dit om te met die inf., en die -van word
verplaas van hou na daar-,. soos Ek hou daar'1.1an
om uit te. gaan plaas-toe. Hier is die inf. of die
bepaling van die 71oorwerp of die aammlling van
die w.w. (nie hulpw.w. nie). Sonder die aanvulling sou hulle nie volledig wees nie.
Opm. (a)-Daar hierdie werkwoorde geen
hulpw.w. is nie, kan natuurlik alma! ook alleen
gebruik word, soos Ek het dit daar gelaat; Hy
kom tuis, ens.
(b) As ons egter 'n bepaa·lde doel wil uitdruk,
dan gebruik ons. om te met die inf. in plaas van
die inf. alleen, na party van hierdie self de w .w .,
nl. kom, gaan, help en leer. Soos
Hy
Ek
Hy
Hy

kom om my te haal (met 'die doel om-ens).
gaan om hom te red. ·
'
help my om vorentoe te kom.
leM om prokureur te ~vbrd .
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(c) Aanhou en ophou kan ooi{~-met neem "oar
<;lie inf., soos. Hou, op met. raas; J:.-f..y hou aan met
fiuit. (Hi~r word die inf. 'ria .. ~n voorsetseL gebruik.)
Waar adnhou die betekenis het van aandring,
rieem dit' om te, soos Ry hou aan om te gaan.
(d) Die w.w. soos sien, hoar, voel, foat, leer,
gaan kotn, bly, ens·., en ook durf, volg 'n eienaar<lig'e konstruksie in hulle ver!ede tyd as hulle
deur 'n lnf. gevolg word. Die eenvoudige verl.
'tyd van hierdie w .w. is het gesien, gehoor, gevoel,
gelaat, gegaan, ens. Word hierdie tyd egter deur
'n. inf. gevolg,. dan verander die verl. deelw. oak
in 'n inf.-m.a.w., ons gooi die ge- weg, soos
Ek het hom sien loop, i.p.v. Ek het hom gesien
loop. So se ons verder. Ek het hom hoar sing;
Ek het hom laal gaan;' Ek het hom gaan help;
Hy het kom werk; Hy h"et bly sit; Hy 'he't my
leer skrywe·; en Hy het dit nie durf doen nie.
Die konstruksie noem ons die DUBBELE I:-<Fl>!ITIEF.
Gebruik 'n mens die verlede tyd alleen sander 'n
antler w .w. daarna, dan is dit natuurlik reelmatig,
soos Ek l}et huis-toe gegaan. Durf, natuurlik,
kan noojt alleen gebruik word nie, behalwe in
sinne waar die twede w.w. verswyg word: Hy
het dit nie gedurf nie vir Hy het nie durf gMn
nie.

3.-Na die woordjic te word die infinitief gebruik, soos te werk, te loop.
Qie Afrikanet is egter so lief om te te gel:iruik
daf die te plus d4e .inf. maar selde in Afrikaans

1
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\'Oorko111. Enkele gevalle wq.ar -ons dit gebruik,
is in die. vol•Yencte :-·
'

~·

(a) Na die w.w. beho01't en hoef en ·ual, soos
II y behoort dit te do en; Jy hoef nie te gaan nie;
Hieroor r,•ql (of is) niks te se nie. Hier is die
inf. di.~ uitbreiding van die gesegde.
(b) In sekere geykte terme wat ons van die Holfands oorneem, in watter ge\ralle die infinitief
gewoonlik op 'n -e eindig (afkomstig van die
Holl. -en). ('n Geykte term is 'n uidru~~king wat
deur gebruik so vasgestel is <lat 0ns dit nie kan
verander nie.. Ons gebruik hulle in ans tnal net
sqo~. hulle i~, hoewel ht_ille nie met ans reels ooreenstem nie.)
Voorbeelde : Dis te hope,. dit laat veel te wense
OOr j SOOS f,e wagte was j dis nog le be]wme; iets
te wele te kom; le kenne gee; dis daaraan te '1.l'yte j
dis aan horn te danke; niks te vinde nie, ens.
Dis net in hierdie oorgeerfde terme <lat die w.w.
qie e het. Hulle gewone gebruik is reelmatig,
soos Ek sal hovp; /y mag wens; Hy rno?t ·wag:
Wat ons o.ok al mag /Jekom; OrJ,s sa·l 'IJl,'eet; en';.

(c) Na die woorde rnet en deur, b.v . .Met (deu.r)
sulks te doen sal jy baie geld mnak.

4.-Na om te. Die gebruik v:an om te met die
inf. is so algemeen in Afri.kaans dat dit byna
onmo01:itlik is om die verskillende maniere van·
gebruik daarvan aan te stip. Waar die '.l\.frikaner
'n om te kan insteek, danr doen hy dit. Die volgende is die verrn1amste. 'gebruike· daarvan : (a) Om doel uit te druk, soos Ek Kaan om hont·
te ,slaan; Ek het ore om te hoot en oe om .te sien:
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(b) As .,n 'lferklaring of uitleg van selfstandige
naarnwoorde, soos Gee melk om te drink; Dit ,is
tyd orn te gaan; Dit, i~· sy rr{anier om. so te maak.

(c) As 'n ·verk·laring vari byvoeglike naamwoorde, soos Dit is maklik. om te praat, maar moeilik
om wit te voer; Dit is goed om baie te lag; Dit
is "'oorbarig 71an hom om soiets te se; Ek ·was
bang om te loop; Hy is vies om dit te do en; Dit
is genoeg
- om jou k'ZR.•aad te maak.

..

In hierdie gevalle is om te + w .w. werklik die
onderwerp van <lie sin, b.v. Dis mahlik om te
praat staan vir Om te praat is maklik.
(N .13.-Sulke sinnc begin gewoonlik met dit is
of dis.)

Sinne soos Dis om van te skrik ,· Dis om van
bang te word is me.ar net gevalle waar die woord
genoeg uitgelaat of verswee is, soos ~oms we!
gebeur.
(d) As 'n ·verk·lt;iri11g of bepaling van die
woorU.jies sander, hoe en wat, ook die woordjie
le, gevolg deur 'n byvoeglike n.w., soos Sander
om 'n 'lt'OOrd. te se, loop hy w1ig; Hoe om dit te
do en 'dJeet nugter alleen: Wat om te doen weet ek
nie; Hy is te slim om dit te do en.
N,B.--Sonder kan ook te alleen met die inf.
nee_m, maar dit is minder gebruiklik, b.v. Sander
'n woord te se, ens.
(e) Na sekere oorganklike w.w.-almal w.w. wat
een of ander voorneming of besluit uitdruk en
.dus 'n doel insluit-gebruik 'n mens om te met
die inf., soos dinkt vertrou,. reken, meen, bes.Z.uit,
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'Z'ra, ·fJr'obeer, 1Van plan 7vees, gewoiin ~nees, verlang ,' onderneem, be1owe, aanraai, ooreen kom,
oore-en.stern, ens.

Voorbeelde : Ek dink om te gaan; Hy ·vertrou
om more weg te korn; Ons reken (of meen) om
baie te win; Ek het besluit om dit 'te do en; Hy
'l.'ra om liier te slaap ;·.Hy ·is gewo~ond om dit "te
doen; Hy verlang om haar le sien; Hy onderneem
(of beloof) om le gaan.
Uit hierdie voorbeelde sien ons dat om ·te met
die infinitief die Afrikaner se noodhulp is. Sodrn
hy daartoe gedrewe is om 'n verklaring of uitleg
van iets te gee of om 'n doel of rede duidelik te
maak, clan neem hy die toevlug na mn le met die
infinitief.

N.B._:·ln sinne soos sit en lees; staan en
praal; le en lees; loop en sing, waa-r daar twee
gelyktydige handelinge is, sou 'n mens <link <lat
bier 'n inf. gebruik word. Sommige mense beweer dat dit ook die gcval is. Maar ander beweer
dat <lit riie die geval is nie. Hulle se dat hy sit
en lees niks anders is nie as twee kart sinnetjies
aanmekaargebind deur en, ,en .dit. .beteken hy sil
en hy ·lees. Die Afrikanei· is nooit geneig om
onnodige woorde te gebruik nie, en in so 'n geval
soos bierdie, waar die onderwerp of handelende
persoon in bcide sinne dieselfde is, laat hv maar
die hy in die twede sin vaar en koppel d.ie twee
handelinge of werkwoorde a~nmekaa;r deur en.
Die posiesie·van die en is altyq net voor. die twede
werkwoord.
Dikwels is die 'twede w .w. geskei
van die eerste deur ander 'wo6rde, soos Hy sit
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daar op die stoel met geboii hoof en _(hy.) ween.
Nie alleen in die teenwoordige tyd nie, maar ook
in die toekomendc en verlede tye. vind oQs hierdie konstruksie, soos : Teenw. tyd : I! y slaan en praat~
ToeJc 1yd: Hy sal staan en praat.
Verl. tyd: Hy het gestaan en praat.
Die mense egter wat beweer dat dit we.I deeg!ik
die infinitief-konstruksie is, staaf hul argumente
deur middel Yan 'n voorbeeld in die verl. tyd, b.v.
1-Jy het gestaan en praat. As dit twee sinne is
wat deur ·en aanmekaargekoppel is, se hulle, dan
sou: dit nie praat V. ees nie, maar wel gepraat. Die
feit dat ons daar praat kry i.p.v. gepraat, is sterk
bewys ten gunste van die infinitief-konstruksie.
1

:,.-Alleen. Die infinitief staa11 alleen as <lit
as 'n selfstandige n.w. gebruik word, b.v. Die
regmaak van die tabbe7d hel my 'n hele da'g geneem; Lees en skrvwe hou ek van. In hierdie
gevalle egter is die lnfinitief nie meer 'n w.w. nie
en moet · .dus nie as s~Jdanig beskou word nie,
maar wel as 'n selfstandige n.w.
Die Tlerlede Infinitief.
D!e verlede infinitief word allcen in die volgende
gevalle .in Afr.ik.aans gcbruik : -

(1)' Na die w.w. behoort en hoef, soos Hy behoort te: gegaan het: Hy hoe/ dit nie te gedoen
h'et nfe. Hit~rdie· twee w.w., soos alreeds bewys,
'vord :aJt_vd:'dei1r ti1 en· die inf. gevolg (sien § Ja,
h:Js. w). ·1 -Drt1k hulle '·n tee:nwoordige begrip· uit,
dan ·!l{!Cn'J hulle die teen.woor:dige inf. 1 b-.v. Hy
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bclioo rt te gaan; Ff y' hoef dit nie le do en nie.
Daar hierdie twee w .w. geen verl. tyd van hulle
eie bet nie, neem hulle die toe.vlug tot die verl.
inf. as hulle iets in die verlede moet voorstel, -soos
Hy be/wort te gegaan h:et; Hy hoef nie te gegaan
het nie. Die werkw. hoef word natuurlik altvd
net saam met die ontk'en'n'in:g ·gebruik.
·
(2) Saam met die onvolm. 'I.Jeri. tyd van die
suiwer hulpwerkwoordn word die verlede infinitief
van een of ander w.w~ altyd gcbruik. Die suiwer
hulpw.w. is sal,. kan, nioet, mag en wil (durf is
bier uitgesonderd); en juis omdat hulle nie in
staat is om hulle volm. verlede selfstandig te vorm
nle, eis hulle die verlcde infioitief na hulle om die
'l.'olmaak verlede idee uit te druk.

Onvolm. verl. tyd
Ek 50U ... ...
Ek kon ...
Ek' mag ...
Ek moes
Ek wou ...

...

Ver·l. inf.
gegaan het
gegaan het
gegaan het
gegaan het
.gegrwn het
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l-VERKWOORI) (vervolg)..

DEELWOORDE.

Elke· volmaakte w .w. het ·ook twee deelwoordedie teenwoordige en die verlede deel'it•oord.
'n \'lens vorm die teenw. l!t:elw. deur -en.de
agter aan die w ;w. te las, soos werk, 1r•erkende;
loop, lopende; 7.•lieg, vliegende (of vlie, vlieende).
Die teenw. deelw. gebruik 'n mens op die volgende maniere : 1 .-Om 'n handeling weer te gee.
2.,...--As 'n byvoeglike naamwoord.
3 .--As 'n bywoord.
1 .-In egte Afrikaans, veral spreektaal, word
die teenw. deelw. nie veel gebruik om 'n handeling uit te druk nie. In skrywe is <lit dikwels
noodsaaklik, 01p lang sinne te vermy, om die
toevlug na die teenw. deelw. te neem. As die
deelw. 'n handeling uitdruk, dan staan hy in die
plek van 'n hele sin, b.v. Dit horende, loop hy
weg, is dieselfde as Toe hy dit hoor, loop hy weg.
Voor<1or leunende fluister hy iets in my oar kan
geskrywe word I-ly leun vooroor en [luister iefa·

in -my

OM.
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2.-As 'n byvoeglike naamwooi;d,- soos Die
fluitende voeltjies en ontvouende blaartjies vertel
niy die somer kom.
'

3.-As 'n bywoord, soos Al fluitende stap hy
die kame-r in.
·
Daar is nog 'n baie sonderlinge manier van
uitdrukking wat in Afrikaans gebruij_( word as
teenwoordige deelwoord, b.v. Fluit-fluit en dansdans kom die drank Hottentot die straal af. Hier
het ons die geredi1pliseerde vorm van die infinitief,
wat <liens doen as die tecnwoordige deelwoord. ,
Verlede Deelwoord.

Die verlede deelwoord vorm ons, sops reeds
gese (sien Opm. 3, 3a, 3b en 3c, blss. 95 en 96),
deur ge- voor aan die w. w. te voeg, soos gc loop,
gewerk, gesteel, gesing. In die formasie, dus,
van die verlede deelwoord word daar alleenlik aan
die begin en nooit aan die end iets aangelas nie,
en hierdie dcelwoorcle het alleen 'n t of d aan die
end waar die w .w. self die letters het, soos brand,
gebrand; put, geput.
In Hollands is daar 'n sterk vervoeging van
die w.w., waaryan die stamklank verander in <lie
verl. tyd en in die verl. deelw ., wat ook op -en
eindig, soos st.elen, stal, gestolen. Al spore van
hierdie vervoeging wat ons in Afrikaans kry, is.
die enkele sterk verl. deelw. wat nog hier en daar
gebruik word.
Hierdie ou verl. deelw. word
byna uitsluitlik deur ons net as byvoeglike n.w.
gebruik, en ons verkies dus om hierdie ou sterk
verl. deelw. as byvoeglike n. w. te behandel.
(Sien dus Byv. N .w.) .
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E unksies 'Z!an die Verle,de Deelwoord.
Die verlede deelwoord word gebruik : 1.
Om die verlede tyd aantonende wys te vorm
met die -hulpw.w. het: Ek het geloop, gesien,
gesteel, vcrgeet, ens. Soos reeds gese gebruik
ons in Afrikaans byna uitsluitlik die reelmatige
verlede dedw. in die vervoeging aan ons w.w.
Alleen enkele OU mcns"C se nog Ek het die perd
'l~erkog, in plaas van verkoop.
2.
Om die lyde11de vorm te vorm met die hulpw.w. word, soos Die hand word de1£r my geslaan.

'

3. As 'n byvoeglike naamwoord, b.v. Die
koei -is verkoop; Die afgebrande gras (as 'n byvoeglike n.w. kry dit natuurlik die verbuigings-e);
Die kind is verbrand. As die verl. deelw. op -l,
-m,· -n, -r uitgaan, krv <lit 'n d aan die end wan•neer ciit as 'n byvoeglike n.w. gebruik word, soos
H }' is teleurgestl"ld; Hy voel geeerd, ens. Ons
moet dus altvd seker wees as ons die verl. deelw.
gebruik, of ·dit as 'n 'lt•erkwoord of 'n adjektief
voorkom. As 'n w.w. druk <lit natuurlik 'n handeling uit en kry nooit enige letter aan die end
nie, soos Hy het my teleurge$tel. As 'n adj.
druk <lit 'n hoedanigheid of toestand uit en kr.Y
'n d aan die end na l, m, n, 1, SOOS Hy is teleurgesteld; Hy het gelr!er. Maar T-fy is geleerd, ens.
Na die w .w. is of was is die verl. deelw. gewoonlik 'n byvoeglike n.w. In die volgende gevalle
is <lit geen adjektid nie : -

(a) \V'anneer is deur het kan vervang word,
.soos Hy is Kekom, i.p.-v. het gekom; Jy i.~ mos
baie verande·r, i.p.v. he~· baie 7Mrander.
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(b) Wanneer is en was volmaakte tye in die
iydende vorm voorstel. ·In sulke gevalle kan 'n
mens altyd 'n gewo1·d na die verl. deelw. inskryf,
soos Die hond is geslaan (geword); Die perd· is
gesteei (geword); Die man is gesien (gewnrd) .
.In hierdie gevalle kan 'n mens onmoontlik 'n d
agter die verlede deelwoorde skrywe, hoewel hulle
op -l en -n uitgaan. In die sin Die hand is geleer om regop te' sit, stel <lit 'n handeling voor,
omdaL gP'b..'Ord na gel€er verswee is, terwyl Die
iiond is gdeerd 'n voldonge feit' of vqlmaakte toestand is.
Die woorcljies getroud, bemoeid en
bebroeid is ou verlede deehvoorde, wat nou in ons
taal alleenlik as. adjektiewe ·gebruik kan worddaarom die d aan die end, net soos koud en oud.
Daar is 'h paar' uitsonderinge aan bogegewe ·reel,
nl'.··~er.mooren verb leek; b.v~ Die man is verm.oor-.
Vermoor kan daar wees Of qdjektief Of deelwoord.
Daar ons ons r.10g in die oo.rgangsperiode bev\nd, mag ons ·.hier ,nie te cfogrnaties optree nie.
Die klankpro~ses is nog aan die gang, en taal~
geleerdes is dit. nog nie heeltemal eens insake die
bo-aangeroerde kwessie nie. Ons· wens duidelik
hi er te .laat yerstaan dat in par. 3 hierbo. geen reel
ha<~·genaamd neergele ·is nie; wat gese is, dien
slegs as algemene leidraad.
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WERKWOORD (vervolg).
ONREeLMATIGF.

WERKwooRDE.

Reclmatig beteken ,,volgens re~l ;" onreelmatig
is dus ,,nie volgens reel nie." Die reels van die
vervoeging van werkwoorde is nou hierbo aangegee. Die w.w. wat nie hierdie reels in alle
opsigte v6lg nie, is dus onreelmatig. Party is
onreelmatig in een opsig, party in antler opsigte.
Bulle word dus in klasse verdeel volgens hulle
onre~lmatigheid en hieronder aangegee.
Klas I.-Heelternal :onreelmatige }Verkwoorde.
(r} Die werkwoord is:Aantonende Wys.
Teenw. tyd.
Ek is.
Jy of u is, ens.

V erlede tyd.
Ek·was.
Jy was, ens.

Toek. tJ•d.
Ek sal wees.
Jy sal wees.

Volm. ·verlede tyd.
Ek was gcwees:
Jy was gewees, ens.

By·<Joegende w-ys.
Teenw. tyd: Ek mag wees, of Ek sou wees.
Verl. tyd: Ek mag gewecs het, of Ek sou gewees
het, ens.
On bepaalde wys (infinitief) : vVees.
Gebiedende wys: \\Fees, b.v. lVees goed.
Teenwrordige declwoord : Synde.
Ve·rlede deelwoord : Gewees.
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(2) Die vy.w. het : -

Aantonende· vVys.
Ve·rlelle ty(j,.

Teenw. tyd.
Ek het.
Jy bet, ens.
Toek. tyd.
Ek sal he.
Jy sal he, ens.

Ek had, of het gehad.
had, ens.
Volm. verli!de tyd.
Ek had gehad.
Jy had gehad, ens.

Jy

Byvoegende vVys.
Teenw. tyd: Ek mag he, ens., of Ek sou he.
Ver·l. tyd : Ek mag gehad het, of Ek sou gehaC.
het.
Onbepaalde wys : He en Bet.
Gebiedende wys : (Geen)
Teenwoo.rdige deelwoord: Hebbendr;.
T1 erlede deelwoord : Gehad.

N .B.-I-lierdie w.w. betcken ,,te besit." Ons
gebruik egtcr sy teenwoordige vorm h et om die
verlede ty~ van die antler w. w. ·1e vorm, wanneer
dit geen betel}enis het nie, maar net die fu'nksie
van 'n hulpw.w. vervul. (Sien Reelmatige Werkwoord, Opm. ii.)
Klas I 1.-Gedeeltelik Onreelmatige TVerkwoorde.
(A) 'vVerkwoorde ·wat in die Yerlede tye onreelmatig is en ook geen verlede ~eelwoorde het nie.
Onder hierdie klas val die su.iwer _hulpw.w.
sal, kan, moet, mag, wil en durf.
'n Suiwer hulpw .w ., soos reeds gese, kan nie
alleen staan nie en kan dus .geen, volmaaj\.te begrip
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uitdruk nie, tensy dit gevoi:g.'.word deur- die, '.inf.
van die een of ander, werkwaord.
B.v. Ek moet het gc~n betekenis nie, ~en~y l11op
of slaan of 'n werkwoord van die aard agteraan
gebruik of veronderstel word. Die werkwoorde
·wor.d, het en is kan alleen staan, soos Hy word
grout; Ek het 'n bnek; Hy is so et. H ulle word
as hulpw.w. ook gebrnik; rnaar omdat hulle nie
suiwer hulpw.w. is nie, wo,rd hulle deur die verlede deelwoord gevolg, b.v. Hy word geslaan;
Hy het geloop; Dit is gesteel.

.

VERVOEGING
VAN SUIWER l-IULPWERKWOORDE;
.
'

Daar hierdie w .w. nie alleen kan staan cyie, mo.et
ons hul\e vervoeg met die 'inf. van een .of ander
w.w. Ons neem dus die w.w. werk.
Aantonende Wys.
Teenw. tyd : Ek sal, kan, moet, mag, wil (wer!c).
Verl. tyd : Ek sou, kon, moes, mog, wou (werk).
Toe I~. tyd : Ek sal kan, sal moet, sal mag, sal. wil
(werk).
Volrn. verl. tyd·: Ek sou, kon, moes, mag, .wou
(gewerk het).
Onbepaalde wys (reelmatig) : Kan, moet, mag,
wil. Sa·l het geen infmitief nie.
·
Teenwoordige Dedwoorde.
Kunnende, moetende, willende.
Die teenw.
deelw. van mag (mngende) word nooit in .Afril~aan~ g~J?ruik nie. Hierdie werkwoo'rde·het geen
verl. deelw. nie en pok g-een gebiedende wys nie,
behalwe rnoet. Moet word gebruik om die gebiedende wvs van ander werkwoorde te vorm, b.v.
fy·moet ·werk; Julie moet werk.
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Daar 'n mens m·ag georuik O!Jl die byvoegende
wys te vorm, word hierdie werlnvoorde selde in
die aantonende wys gebFUik.
Die woordjie sou, egter, word dikwel~ gebruik
met die een of antler van hierdie w.w., en in so'n
geval kry ons 'n eienaardige en onreelmatige konstruksie. Sou is 'n suiwer hulpw.w. en behoort
dus altyd deur 'n inf. gevolg te word. Word dit
dus deur 'n antler suiwer hulpw.w. ·gevolg, dan
behoort die oak in die inf. te wees sowel as die
w.w. waf op die tweae hulpw.w. volg, li.v. Sou
behoort te h{\ 'n inf. yan kan, inf. van wwrk (sou
kan werk). In plaas hiervan se die meeste mense
sou kon werk--dieselfde met moet en ·wil. So is
die gebruiklike taal hier. Hy sou dit nie wou
(i.p.v. wil) doen nie; Hy sou dit moes (i.p.v.
moel). doen. Die reelmatige vorme word ook gebruik, SOOS:-:-

i.--Sou kan werk, no.as sou .lian.
2.-So·u moet werk, naas sou moe~.
3.-.","JJu wil werk, naas sou wou.
Mag is reelmatig in hierdie opsig, SOOS Hy sou
Van die drie w.w. is dit. kan wat die
meeste in die onreelmatige vorm gebruik word.
Hierdie gebruik het miskien op dieselfde manier
in die .taal gekom .as staan en pra1Zt, sodat Hy, sou
kon werk, k;om' van die idee Hy sou en hy' ko1J-

mag •werk.:

~.verh.

(B) \Verkwoorde wat alle.en in die· verlede onreelmatii". is.
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.-'-Vervoeging van die werkwoorde word en
'
Daar hierdie W.W. in al hulle antler dele reelmatig is, gee ans net hier die verlede tyd aan
(onreelmatig).
I

dink.

lVvrd:
Ek w~rd, of het geword.
Jy werd, of h~t geword, ens.
Dink·(dag):
Ek dag, dog, of het gedink (gedag).
Jy dag, dog, of het gedink (gedag).
Dink het nie minder as drie vorme van die verl.
deelwoord nie, nl. gedink, gedag en gedog. In
die verlede oak word dog naas dag gebruik.
2.-Durf (suiwer hu!pw.w.). Sy teenwoordig~
tyd is reelmatig, soos Rk durf dit doen. , Die verl.
is Ek het dit durf (in plaas van gedurf) doen;
Jy het dit diirf do en: ens. Die toek. tyd is Ek
sai dit durf doen, ens.

Die verlede deelwoord, gedurf, kom alleen voor
waar die l:wede \\'.W. verswyg word, b.v. Hy het
dit nie gedurf nie, vir Hy het dit nie durf doen nie.
1·---Die w.w. behoort en hoef.
Behoort. het
altyd die t aan die end in die teenw. tyq. Dit
het twee betekenisse, soos : (a) Dit behoort aan my (besittihg). Met hierdie
betekenis is dit heeltemal reelmatig in sy vervoeging, b.v. Ek behoort (aan hom); Ek het aan
hom behoor(l); El~ sal aa_n ham beho_or(t). In die
verleae deelwoorCl laat baie mense die t val.
Behoort is egter die gebruiklikste.
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(b) Ek beho.ort dit te doen (moet). Met hierdie
betekenis kan behoort net in <lie teenwoordige en
verlede tye gebruik word: Die verlede is Ek
behoort dit te gedoen het, of Ek moes dit doen.
Die toekomende tyd is Ek sal dit moet doen.
Die w.w. hoef het ook die betekenis van ,,nodig
te wees." Dit word net in die teenwoordige tyd
gebruik, en dan ook net met die ontkenning nie,
b.v. Ek hoef dit nie te d.oen 1iie (Dit is nie nodig
vir my nie: ens.).

Jy hoe.f dit nie te dorm nie. Die verlede hiervarr
is ook Dit was •7.Jir fou nie no dig om; ens.
Klas IlJ..-}Verkwoorde wat twee vorme het.
Altwee vorme word heeltemal reelmatig vervoeg.

(A) Werkwoorde op -g word gebruik met of
sander die g, b.v. klaag, kla; vraag, vra; faag,
ja; draag, d'ra; leg, le; seg, se; kryg, kry; v'lieg,
vlie; ploeg, ploeii; veeg, vee.
Voorbeeld: Ek vraag (of vra); het gevraag (of
gevra); sal vraag (of vra).

(B) Party w.w. op -g vE'rloor die-gen neem -e.
Altwee vorme word gebruik, soos ryg, rye; buig,
buie: getuig, getuie.; weeg, wee"..
Voorb~eld : Ek ryg (of rye) die krale in.
Die .vorme sander -g is verkiesliker, maar ons
kry die -g we!=!r in die verlede deelwoord, ·b.v.
in_gele~de vi,s; gedroogde perslws,; ingerygde
krale.
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op -f het ook twee vorme; een
op :.j en 'n a~der op -we, soos skryf, sk'iywe;
leef, lew.e; vryf, vyy'!Ve; klet!f, k.lewe; dryf, iiryiue..
2 •..:...\\i'erkwoorde

N.B.-Die werkwoorde geef, blyf en geloof het
.weer die vorme gee, bly, gelowe of glo.

Voorbeeld: Ek skryf (Qf skrywe), het geskryf
(of geskrywe); Ek geef (of gee7' het gegeef (of
gegee).
3.-Party werkwoorde op -·ui en -ei het :n
vorm op -e, soos wei, •weie; bedui, beduie.

twed~

Vo.orbeeld : Die sfrape wei (of weie) in die veld;
Ek het horn daarheen bedui (of beduie).
'Klas . JV,:.-Werkwoorde wat nog ou ste·rk· .verlede
deelwoorde het; wat ons nou meestal net as
'byvoeglike naamwoorde gcbruik ..
!.--Kort of lang a in die stam. van die verl. dw.
Reelmatige
Ou stwrk verl. dw. 7i.ou meestal as
Werkw. verl.' t11d met
byv. n.w. gr.brtiil•; a-sank .<amei·p,rl. dw.
stdlinye.
KLAS

bla:as
bring
dink
doen
skep
slaap
span
was

het geblaas
,, gebring
,, gedink,

g£>bla~e, opgeblase; opk gel;ilaasde
gebragte, uitgebragte
derirdagte .(plan)

d~g,dog

,,
,,
,,
,,
,,
,,

gedoen
gednan
geskap.e
geslaap
gespan
gewas

gedane (sake)
geskape-,· wanskape (vgl. ge~kepte)
uitgeslape (ontslapene)...
gespanne nanilaa; ook ·gC'Rpande
' gewasse', opgewasse,'<vo!w:iss~ '(v.ol.
gewll.l!te)
'
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Ki:AS u:..:..,J:itng e"in" Hie &'tam van idie wrl. dw.
.. (a) Met y in die infinitiet
1

:·

'

\

'

lteel-m(itige ·'ou st erk verl. dw. nou, meesfol as
'Werkw. nerl: tJid me1
byv. n.w. gebrnik; (uotJk wme·verl. dw.
stellinoe.
hot
geblyk
gebleke
blyk
,, gebly
geblewe (agtergeblewene)
hly
,, gekry
gekree, her- of verkre~· rcgte
kry
,, gely
,gelede smarte
ly,
is oorlede
oorlede
oorly
(nits.)
gerede, bered~ perd; ook geryde
het gery
ry
,gerese; ook gerysde
·
,, ·gerys.
rys
geslepe ve.nt; oak geslypte'
,, geslyp
slyp
gesnede trekke (a•:sig.); vok ge,, gesny
sny
snyde
,, goskryf·
geskrewe, beskrewe, .\roor'gesk'rewe;
skryf
ook geskryfde
(we)
ge~trede
,, gestry
stry
verswee
swyg. \
;) geswyg·
verdwyn ,, verdwyn vcrdwene
gewese, aa1tgewese (vgl. gewese
wys
,, gewys
vriende)

(b) .:\fet 'n antler vokaal in c]ie infinitief.
,, gebid
gebede, aangebede
,, geeet
gegete (geete brood)
,, gehtif
gehewe, verhewe
,, gegee
gegewe, uitgegewe
,, gelees
gelese, deurgelese; uok geleesde
,, gele
gelee stad (gelegde, of ge'.ede,
'eiers)

bid
eet
hef
gee
lees
le

KLAS

betlerf
b<;>r!!;
(here)
besin

IIL--KtJrt o in die starn 1•an die verl.

dring
drink

het bederf
,, geberg
,, gehere
,, besin,
,, gebind
,, ge;l.ring
,, getlrink

dwing
help

,, gedwing
,, gehelp

·bi:nd:

dw..

bedorwe; oo k hederfde
geborge, verborge
he~onre,

on besonne daad
gebonde, verbonde; c,olc geb;nde
gPdrorlge, ver-,, in- en opgedi;onge
ge<lronke; V!:l'.dronk~; ook gedrinKte
'
gedn·ong_e ondcrwys
geholpe"
·
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kl ink
koop
krimp
send
&ing

sink'
skend
skink
sterf

sterk verl. dw. nmi meestal as

lleelmatige ,

(llt

verl./lw.
geklink
,, gekoop
gekrimp
",, gesend
gesing
,, gesink
geskend
",, geskink
,, gesterf of
is gestorwe.

ddlinge.
geklonke, beklonke soak
gekogte, verkogte; c,ok ~ekoopte
bekrornpe man; ook gekr1rnpte
gcsonde, versonde
gesonge lied
gesonke skip; ook gesinkte
geskonde eer
geskonke, beskonde man; oolc geskinkte
geslrnnke, beskonke man; uok ge. sterfte
getrokke, betrokke lug
VC'rnloude
gcvonde
geworpe, verworpe; nnk verwerptc
gewonne prys; gewonde, opgewon<le kinders; ook opgewende

W e'rkw. verl. t111l mel

trek
het getrek
verslind
vernlind
",, gP.vind
vind
werp
,, gewerp
gewen
wen (win~

"

liy1;. n.w. g1,br1d.k: osoblc same-

KLAS IV.-Lnng o in die stam van die verl. rlw.
bedorwe
bederf het bederf
bedrieg
bedroe.
bedrieg
" beveel
bevole, aanbcvole
beveel
" ~ebied
bi<:)d
gebode, verbode,. 11angebode
",, gebreek gebroke; ook gebreektc
hr eek
geboe, vE:erboe; ooh gebuigde
buig of ,, gebuig
,, gebuie
buie
gcdrope kandidate
,, gedruip
druip
genote
,, gf'niet
geniet
geholpe
,, ·gehelp
help
gekose, verkose (uitverkorene)
kies
gekies
",, gekom
gekorne, anngekorne gastP.
kom
genome besluit, aangenorne kind
ner,m
geneem
",, geskiet
guskote, opgeskote senn; ook ger,l~iet
skiete
geslote, op- en ingeslote: ook gesluit
,, gesluit
sluit,{l
,, gcspreck gesproke (toegesprokene)
spreek
gestoke, ver- en onistoke; o'ok gegesteek
steek
"
steekte.
ges'teel
gestole; ook gesteelcle
steel
,, gesterf
,ge~torwe, 'bestorwe, uf- of uitgesterf
storwe
geswore~
swear
,, ges~eer

:o~REet:irAfrcE: w:ER.Kwoo1{nE.
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1.'e·rl. iud me't

vlieg
vries
verloor
wceg of
wee
werp

,.
,,
,,
,,
,,
,,

gevlieg
gevries
verloor
gcweeg
gewee
gewerp
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:01i st~rk ~,dz. rlw.-· n;,·11 1nu8tof as
.lryv, n.w. g.e/Jr11i/,~; asook. sarnesteilinae: · · ·
vcrvlot: regte
gevrore, bevroro
verlore; ook. verloorde
gew~e, oonyoe: ook geweegde
geworpe, verworpe

N .B .--Die meeste van die bo-aangegewe w .w.
het naas hul sterk verlede deelw. ook nog
'n swak vorm wat dikwek gebruik word. · Dikwels gebruik die Afrikaner as hy net 'rt bietjie
· deftig wil wees, die sterk vorm, waar 'n mens
anders die swak vorm ewe goe.d kon gebruik het,
b .v. die geskote springbok en d·ie geshiete spring/Joh.
Baic werkwoorde het naas hul reelmatige verl.
In
deelw. ook nog 'n sterk vorm aangeneem.
sulke gevalle word die sterk verl. deelw. gebruik
as die w.w. in sy oordragtelike betekenis gebesig
word, maar die reelmatige vorm word gehruik met
die w.w. in sy gewone sin, b.v. :·Die opgewende horlosie wil nie loop nie.
Die opJ;eit•onde kinders kan nie leer nie.
Hy sny met 'n skerp geslypte mes.
Koos is 'n geslepe karnallie.
Ons kan nie deur 'n gesluite dcur gaan nie.
Sy gedagte is 'n geslote bock vir my.
Ma gee my 'n tiekie vir my uitgetrekte tand.
Sy gedagte is so afgetrokke, hy kan nie leer nie.
Die twee vorme (sterk en reelmatig) kan ook
nog predikatief gebruik word.
Die reehnatige
E

,.,i:~o
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t:Vorm is -clan. 'n ·suiwer· verl. deelw., terwyl die
ste'rk vorni :'.n byv. n.\v .. is; b.:v. :,--.
.

Hy bet die medis.vn.e ingeneem (verl. dee'fw.).
Hy is i'rigenome met my plan (byv. n.w.).
Die klere het baie gekrimp (verl. deelw.).
Die man is baie bekrompe (byv. n.w.).
Outa Klaas het '·n hottel bier gesuip (verl.
deelw-.).
Outa K~aas is heeltemal bes1'pe (hyv. n.w.).
Hy het hesliiit om ·nie te gaan nie (verl. deelw).
Die Boere was vas beslote om Dinga<;ip te straf
(byv. n.w.).

VORM,
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lVERKWOORD (vervolg).
VORM.

'n vVerkwoord kan ii:i die liedrywende of lydende vorm ·wees. In die bedrywende vorm .is
die onderwerp die bcdrywer van een of antjer haP.deling, soos Hy slaan die ho11d.
In die lydende vorm is die onderwerp die lydende party, nl. aan wie iets gedaan word, soos
Die hond 'I.Cord deur my geslaan. Die lydende
vorm van slaan is dus. word geslaan. Ons vorm
dus die lvdende vorm met word en die verl. deelw.
van die·· w .w. wat ans wil gebruik. Alle werkwoorde het 'n bedrywende vorm, maar alle werkwoorde het nie 'n lvdcnde vorm nie, b.v. Ek kom,
gaan, slaa.11 1 sien, iioor, ens., is alma! be<lrywen<le
vorme; maar van die genoemde w.w. het s·laan,
sien, hoor alleen lvctende vorme. Ons kan se
Ek 'ZA:Ord 1:eslaan, gesien, en gehoor, maar nie
Ek ·wurd gegaan of gekom nie. Die onderskeid
is dit: \Vanneer 'n woord in die bedrywende vorm
'n direkte voorwerp na horn kan neern, d.w.s.
dat die handeling direk van die onclerwerp na 'n
voorwerp kan .oorgaan, soos Ek slaan die hand,
dan kan dit 'n 1yd en de vorm kry. Su Ike werkv•oorde noem ans oorga'J!klik. Die w.w. wat nie
direkte voorwerpe het nie, is onoorganklike w.w.
Onoorganklike w.w .. soos kom, gaan, ens., het
dus nooit 'n lydenrle vorm nie, behalwe in '!!
onpersoonlike gebruik, soos Dit word gclwm; dit
"..fJOrd gegaan; ens.

VORI~.

Om die lydende vorm te vorm neem ons net
die verl. deelw r -va-n -die -werkwoord en vervoeg
clit met word. Die· dee1wo6rd 1'.:>ly natuurlik- onveranderd, en dit is -net die w.w. i~•ord wat vervoeg word.
·
Lydende V o'-rm, of Passief van slaan.
Teenw. tyd:
Ek word geslaan, ens.
Jy word geslaan, ens.
:V e-rl. tyd :
Ek is geslaan, ens. (of Ek werd geslaan.)
Jy is geslaan, ens. (of Jy werd geslaan.)
Toek.. tyd:
Ek sal geslaan word, ens.
Jy sal .geslaan word, ens.
Volm. verl. tyd :
Ek was geslaan (geword) .
.J y was geslaan (geword).
F olrn. toek.. tyd :
Ek sal geslaan (g~word) het.
Jy sal geslaan (.ge;word) het.
N .B.-Let op <lat die volm. vcrlede' was neem
en nie ~vo-rii nie. Ons gebruik die vorm ·is geslaan
(gewo-r,d~ veel meer clan werd gesluan.
Geword
bet natuurlik na is en was weggeval.
Ek slaun en Ek word geslaan het altwee net
dieselfde betekenis-net die een is beclrywende en
die ander l_vdende vorm. 'n Mens kan· dus cnig:e
oorganl~like w,w. van die bedrywende oar in die
lydende vorm sit sander om die betekenis te v~r
ander. Neem die sin Die man slaan die hand.
Om dit oor te sit in die passief, moet ons die
,direkte voorwerp, n I. d.ie ho3~·d, die onderwerp
'van die- nuwe .sip maak; van die w ,y;_. slaan neem
·ans nou "die-verlede'deehv. geslaan; en daar slqan
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teenw. tyd is; inoet oris :O:ie 'teenw :.. van word
neem--:-dus word geslaa.n.
Dia rnan of onder,werp van .. die eerste sin word in die 1ydende ;vorm
die persoon of iets wat. die behandeling verrig,
en staan na· die woordjie de·u-r. Dus Die hand
word deur die man geslaan, eps. Die mnn het
die hand geslaan oorge-sit .word Die hand is (ve{lede) deur die man geslaan, of Die hand 1verd
de'!lr die man geslaan.
As daar in die bedrywende. vorm geen direkte
voorwerp is nie, is dit tog moontlik om <lit iT) die
lydende ·vorm oor te sit, mits. <lit 'n oorgankli:<e
w.w. is. In sulke gevalle word daar die nuwe
onderwerp; of ons omskryf die sin heeltemal, b.v .
.J1eisies praat te veel (bedrywende vorm), Daar
'Word te veel deur meisies gepraat {1.vdende vorm),
of Te veel word deur, ens.
In bysinne word die betreklike voornaamwoorci
·wat as onderwerp in die bedrywende vorm gebruik.
In die lydende vorm word die betreklike v.n.w.
vervang deur (a) deur wie, vir persone, ~n (b)
waardeur, of waarmee, vir <linge .of diere.
Voorbeelde-(a) : Bedrvwende vorm :
bit is die man wat my gesien het.
L vdende vorm :
· Dit is die man deu.r wie ek gesien is (werd).
Voorbeelde--(b) :-Bedrywende vorm :
Dit is die stok wat my seergemaak het.
Lydende vorm:
D.it is die stok waardeu-r (waarmee) ek seergemaak '.is (werd)'.
·1
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Daar is werkwoorde wat alleen in die ~de persoon enkelvoud kan gebruik word, en sulke w.w.
Hierdie
noem ons onpersoonlike werkwoorde.
soort w.w. beskrywe gewoonlik een of ander
werking van die weer en kan dus nie die handeling van cen of antler persoon, soos ek, hy, sy,
weergee nie, maar kan allceniik onpersoonlik na
dit gebruik word. Enige onpersoonlike w.w. is
hael, dander, blits, reen, sneeu, kapok, ens.
Vervoeging van 0 npersoonlihe lVerh'woorde.
Teenw. tyd enhelv. : Dit blits.
Verl. tyd : Dit het geblits.
Toek. tyd: Dit sal blits.
V olm. '1.•erl. tyd : Dit had geblits.
N.B.-Hierdie w.w. hct geen meervoud 'nie.
Die onpersoonlike w .w. reen het twee vorrne, nl.
reen of reent; het gereen of gereent; sal reen of
·reent.

Behalwe die werkwoorde wat een of ander
werking van die weer uitdruk, soos Dit recn(t),
sneeu, ens., is daar nog 'n paar antler, soos Dit
spyt ·my, of hom, of hulle; Dit beval my:
Dit geluk my; Dit staan my vry ;. Dit behaag my;
])it (t)raak my nie.
N .B.-Die onderwerp van sulke werkwoorde is
altyd di.t, b.v. Hoe gaan dit? Dit gaan nog go ed.
Dit skeel my nie. In hierdie gevalle word gaan
onpersoonlik gebruik.
TERUGKERENDE WERKWOORDE.

'n Terugkerer..de wer)n>,;oord is. een waarvan die
voorwerp en die onderwerp- dieselfde persoon is.

TERUGKERENDE WERKWOORDE.
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Die handeling gaan van die onderwerp na die
voorwerp oor, b .y. Ons was O'IJS!~
Daar is twee soorte terugkerende werkwoorde : -(a) l'·foodsaaklike terugkereride w .w ., waar die
onderwerp en voorwerp altyd dieselfde persoon
moet wees, b.v. Ek shaam my; Hulle verspreek
hulle.
(b) Toei•alliK terugkerende w,w., waar qie voorwerp ook 'n ander persoon .dan die onderwerp k:in
\yees, b.v. (i) Ek was my; (ii) Ek •was my kind.
In (i) is <lit ,maar toevallig. dat in die sin die
werkwoord terugkerend is.
Vervoeging.
Teenw. tyd.
Veriede ~yd.
·Ek :verbeel mv
Ek bet my verbeel
Jy het jou' verbcel
Jy verbeel jou
Hy verbeel horn (of sig) Hy bet horn (s.ig) verbeel
Ons verbeel ons
Ons het ons verbeel, ens.
Julie verbeel julle
H ulle verb eel hulle
Toek. tyd.
Volm. 1Jerl. tyd.
Ek sal my verbeel
Ek had my verbeel
Jy sal jou verbeel
Jy had jou verbcel, ens.
Hy sal horn (sig) verl:ieel
Die voornaamwoord ·sig word dikwels gebruik,
maar veral jn die skryftaal en in· gevalle soos by
sigself en in sigselt. ·
. ·
·
En!rnle Terugkere·Jfde l-i"er~woorde.
Ek beroern, ·1Jers.preek, skaam, ontferm, erger,
i·estig, haas(t), begecf, bedink, we1~d, herinner,
•verbaas, 5•erskrik, ·gedra, misgis,, beroep, gevoel,
voel of voer my. Ook Ek maak my k.laar; Ek
bere-i my voOT.
·
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TVERKWOORD (vervolg).
SAMEGESTELDE WERKWOORDE.

i.-Sam<:'gestelde werkwoorde is w.w. wat, soos
hulle naam aandui, samegestel is uit tw~e woorde,
.een waarval} altyd '.n werkwqord moet .wees. Die
werkwbord is altyd die twede woord, b.v. :-·
Deurlonp kom van deur + loop.
Uitgaan korn van uit + gaan.
Geh~kwens kom van geluk + wci1s.
2 .• -Sarnegestelde werkwoorde is (a) slzeidbaar
of (b) onskeidbaar. Hulle is. _altyd onskeidbaar
~vann~er hulle die oorspronklike qetekenis van die
eerste deel verloor het, en dan krv ,hulle die aksent
op die twede deel. Skeidbaar {an)egestelde \v .w.
behou altyd die oorspronklike· betekenis van die
woorde waaruit hul saniegestel is, eri het die aks~nt
op die eerste. deel, b.v. in volshenk het vol nie
dieselfde betekenis as in voldoen nie; so c::>ok met
misskiet en rnishaag.
'
3:-Die dele van 'n skeidbaar samegesteldr:! w.w.
Soms staan die dele van
mekaar, en soms nie, b.v. nee'Yle.
(a) Die man 'le die boek op die tafel ·neer.
(b) Ge~ horn <lit ashy die boek op die taf~lneerle ..
(c)' r.. e- die boek dadelik op die tafel neer, boor!
(d) Ek ~al die· boel<-op~ die .tafel neerl
(eJ Hy· h'et die boek op die tafel. ti~(1rg~lC;.
(f) Die boek neerleende loop hy die"kamer uit~.
is nie altoos geskei nie.

e.
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· llJ. (a), (c).en,(e) is·die .dele van:die w.vy. g-eskei;
maar in (b), (d). en (f)· nie:
Geskei.
(i) Hoofsin (a)
(ii) Geb. wys (c)
(iii) Ver!. deelw. (e)

Nie geskei nie.
(i) Bysin (b)
(ii) Onbep. wys (d)
(iii) Teenw. deelw. (f)

N .B.-In die onbepaalde wys word die w.w.
soms wel geskei, en we! a;> hy met om te gebruik
word, b.v. Hy het na die karner gegaan am ilie
boek op die tafel neer te

ze.

4.--Die volgende samegestelde w.w. is skeid~
baar, d.w.s. alma! wat die klem op die eerste .dee!
het:(a) Selfstandige naamwoord + w.w., b.v. agslaan, gelithwens, skoolgaan.
(b) Byvoeglik~· naamwoord + w.w., b.v. vryiaat, liefhe, Zosmaak.
L.\V.---As _die w.w. egter met vol- samegestel
is, en v·ol het sy oorspronklike betek.enis verloor,
dan is hulle onskeidbaar, b.v. volgooi, volskenk;
maar voldoen, volbring, volhard.
(c) Bywoord + w.w., mits die by,voord nie ook
as ·n voorsetsel kan gebruik word nie, b.v. tocmaak, neerle, na-aap.
L.\V.-As die w.w. egter met mis- of weersamegestd 'is, en die '\VOOrde het huJ OOrSpronkJike
betekenis verlaor, val die aksent op die w.w,; en
hulle is dus onskeidhaar, b.v. misskiet, mf~g?oi,
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i1.1eeTkom ;·- maar mishaag, misdoen, misp7ys 1 mis·
lei, mishandel, misken, misluk, weerklink weer·
k.aats, weergalm, weerstaan.
(d) Voorsetsel + w.w. as hulle hul oorspronklike betekenis behou. Hier het ons baie w.w. wat
onskeidbaar is, en dit is moeilik om 'n reel antler
as bo-gegewe ~en hier neer te le. Deur oefen sal
enigeen <lit regkr_v om die aksent op die regte dee!
te plaas, en dan sal daar geen verder moeilikheid
· wees nie, behalwe in geval van w.w. wat twee
betekenisse het namate. die klem op die voorste
of agterste deel val. 'n Lys van sulke w.w. sal
later gegee word.
·
Die voorsetsels wat ons gcwoonlik in samegestelde w .w. :iantref, is om, oor, deur, ondeT, voor,
aan.

Om + w.w., meeste skeidbaar, behalwe omhels.
omsingel,. omgoTd, omgeelj).
Oo·r + w.w. O.a. is die volgende onskeidbaar:
oorTeed, oortTeed, oornag, oorwinter, oorslaap,
oorval, oordink. (Verder, sien par. ~·)
DeuT + w.w., meeste skeidbaar, behalwe deurlzruis. (Verder, sien par. 5.)
OndeT + w.w. Die volgende is onskeidbaar:
onderteken (tog Ek, ondeTg'etekende, veTklaaT,
ens.), 'OndenL'e7p, ondersoek, ondermyn, onderneem, onderv'l'aag.· (Verder, sien par. 5.)
-

Voor + w.w,, b.v. voorsien.
par. 5.)

(Verd er,

~jen
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Aan + w.w., meeste skeidbaar, behalwe aanvaar.
L.\V.-Agter + w.w., b ..v. agter.haal en agter'CO·Zg (onskeiclbaar); agterlaat (skeidbaar).
5.-Jjieronder volg 'n lys samegestelde w.w.
wat met verskil van klem ook 'n verskil van betekenis het :--

Deuneis: Hy het tw~e weke aaneen deurgereis.
Deurreis : Die smous het die hele· Natal deurreis.
Ondergaan : Die son .gaan in die weste onder.
Ondergaan: .Die sieke het 'n operasie ondergaan.
Onderhou : Twee seuns stoei, en die een hou die
antler onder.
Onderhou: Die seun onderhou sy arm moeder.
Oordryf : Die onwcer het eindelik oorgedryf.
Oordryf : Piet oordryf erg as hy stories vertel.
Oorlaai : Die wa het .bJy staan, toe laai die Kaffers
al die hout oor op die antler wa .
.Oorlaai·: Die wa \Vas oorlaai en het dus gebreek
toe dit oor die klipbank gaan.
Oorle: Hulle het by die rivier oorgele.
Oorle: Hulle het die planne oorle.
Oorweeg : \;\,.' eeg asseblief die suiker oor.
Oorweeg : Die Parlement oorweeg die nuwe wet.
Oorwerk : Die timmerman het 3 uur oorgewcrk.
Oorw_erk: l?ie vlytige leerling het horn oorwerk.
Voorkom .: Toe ek aan die deur klop, kom sy voor.
Voorkom: Die ongeluk was net betyds voorkom.

·\FGELEinE \VF.RK\\'OQ}{'l'l.E.
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Voorspel : Die meesler spel 'n woord aan ons
voor.
Voorspel: Die wolk op die berg voorspel wind.
Voorse : Een leer ling se die ander een voor.
Voorse: Die profeet het die droogte voorse.
L.\V.--In die skeidbaar samegestelde w.w. as
die voorse'tsel voor 'n self st. na_amw. staan, dan
is dit strik gesprokc geen samegestelde w.w. nie,
want die voorsetsel behoor dan by die selfst.
naamw. en nie by die w.w. nie, b.v. :-- .

(a)
(b)
(c)
(d)

H v hou horn onder die water.
Hy hou sy toorn onder.
Hy loop onder die stok deur.
Hy loop deur dje stad.

In (a) en (d) bepaal die voorsetsels die selfst.
naamw.; maar dit is nie die geval in (b) eri (c)
nie, -waar die w.w. onderhou en deurloop suiwer
skeidbaar samegestelde w .w. is.
AFGELEIDE 'v\TERKWOORDE.

In Afrikaans het 0ns· 'n aantal afgeleide werkwoorde, d.w.s. hulle is nie van ander woorde
samegestel nie, maar is afgelei van self st. naamw.
Hulle verlede deelw. volg die gewon(• ·reel om
ge- voor aan die stam te las, b.v. :-Antwoord: Die seun het goed geantwoord.
Dagvaar : Die moordenaar is gedagvaar.
Flikflooi: Die kind het hy my kom flikflooi.
Glimlag : Sy het .die hele tyd geglimlag.
Handhaaf: Die hoere· het hullc roem gehandhaaf.
Hardloop : Die perd het weggehnrdloop.

AFGELEIDE WER'KWOORDE.

Kniehalter : Pa het die perd gekniehalter.
Minag: Hulle het ons raad geminag .
. Openbaar: Hy het ons al sy gelieime geopenbaar.
Verwelkom : Ons het horn in ons midde verwelkom.
W aarborg : Die man het die horlosie gewaarborg .
.\Vaarsku: Die magistraat bet horn gewaarsku.
\Vanhoop : Die sieke het al aan sy lewe gewanhoop ..
\Vantrou: Ons bet die smous gewantr?u·
\Vedywer ~ Hulle bet vir die prys gewedyv,rer.
Seepraal : Die sterke mag het oor die swakke
geseepraal.
Seevier: Die goede het nor die kwade geseevier.
N .B.-Gekskeer word eienaardig gebruik, b.v.
Die seuns skeer lelik 1net hom die gek, of Hu.lle
het rnet horn die gek geslrner.

Verwelkom neem geen ge- in die verl. deelw.
nie, omdat dit alreeds met 'n voorvoegsel begin.
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DIE BYWOORD.
Bywoorde word gebruik om (a) werkwoord, (b)
byvoeglike naamwoorde, en (c) ander bvwoorde
te bepaal, b.v. :-(a) Hy skryf mooi (bepaal 'n w.w.)
(b) Hy is baic sterk (bepaal 'n byv. n.w.)
(c) Hy skryf baie mooi (bep~tal 'n ander byw.)
Hieronder volg van die vernaamste soorte bywoorde met voorbeeld van elke soort : A.---Byi~oord van I.yd, b.v. eers, gister, vandag, more, soms, en nog baie antler wat tyd aan·
dui.
B.--Bywoorde van plaas dui aan die. plek waar
die handeling plaasvind, b.v. agter, voor, erens,
nerens, naby, ver, en nog veel meer.
C.-B)"rr•oorde van wyse se hoe 'n handeling
plaasvind,. b.v. lekker, heerlik, lieflik, mooi, ens.
L.\.V .-Dikwels kry ons die teenwoordige deelw.
wat deur redupli)rnsie g·cvorm word, as bywoord
van wyse, b.v. Hy loop sing-sing deur die sf;rate.
Die reduplikasie kan wees van:-··
(a) Twee w.w., b.v. loop-loop, dans-dans.
(b) Twee byv. n.w., b.v. kort-kort, blou-blou.
(c) Twee byw., b.v. gou-gou, nou-nou.
Bostaande reduplikasies is nie alma! by'Yoorde
van wyse nie; party is bywoorde van tyd.

DIE BYWOORD.
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D.-13.ywoord van hoeveelheid (of graad) dui
aan· die graad van die handeling, b.v. byna,
aniper, minstens, veels.
E.-Bywoorde van vergelyking word net soos
byvoeglike naamwoorde vt;rgelyk.

Die lidwoord die word so dikwels in die oortreffende trap gebruik <lat ons byna k:in s~ <lit is
dee! daarvan, b.v. Hy skryf die besle; Hy eet die
rneeste.
Stellende
trap.

Vergrotende
trap.

Oor'treffende
trap.

agter
baie, veel
erg
dikwels
graag, gaarne

verder agter
meer
erger
meer(male)
liewer(s)

agterste
meeste
ergste
meeste
liefs, liewerste,
graagste
gouste
minste
uiters, hoogs
eerste
voorste
minste
beste

gouer
'gou
minder
selde
seer, heel, hoog
eerder
vroeg
verder voor
voor
minder
weinig
bet er
we!, goed

F .-BY'woord van orde se ons die orde waarop
iets geskied, b.v. eers, daarna, ten twede, 'aerder,
ens.
G,-+ Vraende bywoorde stel vrae, b.v: waaTom ?:
hoe?, hoelwm?, wanneer?, ens.

T+t
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}'3: •.,...-(a) Bcv11stigende byw.,. b.v. ab.soluut, 7a,
s.tf~lig.

(h) Ontkennende· byw., b.v. nie, glad nie, nooit.

(c) Byw. va.n. t'lC.•yfel, b.v. altemit, waarskynliL
Drn

EEN EN ANDER OOR
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GEBRUIK VAN ENIGE

8YWOORDE.

(a) Mo,s, tog, dan, maar, d:arem word in Afrikaans as stopwoorde gebruik, en dit val baie
moeiiik vir 'n vreefndeling om hulle reg te gebruik. Hul gebruik hang grotendeels van taalgevoel af.
Die spreker moet 'n egte taalgevoel
vir Afrikaans besit om hulle korrek te besig. Dit
gaan moeilik om rems vir !ml gebruik ncer· te le,
want dis feitlik onmoontlik.
Let op die gebruik van die stopwoordjies in o.s.
sinnetjies : (a) Jy is tog nou 'n man.
(b) Jy is mos tog nou 'n man.
(c) Jy is mos tog darem nou 'n man.
(d) Jy is mos dan tog darem n\::>u 'n man.
Opm. (i).-Dikwels het die woordjie mos 'n verwytende betekenis, b.v. fa, jy wou mos duik; dit
het jy nou daarvan.
Opm. (ii).-Soms as mos in 'n sin voorkom, le
daar 'n rede of oorsaak in opgesluit, ·gewoonlik 'n
rede waarom iets nie gedoen was nie; en nou het
Ol)S die gcvolg daarvan, b.v. Meneer het mos. gese
ek moet die som so maak.

DIE BYWOORD.
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Opm, (iii).-··ln Afrikaans gebruik-on:s mas:w.3.ar
die Hollander immers sou gebn.iik, b.v. Hy is mo'\.
van t;lieseljde opienie ·a:; ek,.
Opm. (iv).-Dikwels gebruik ons tog of 'n
bietjie of albei as ons iets op 'n mooi manier wil
vra. D,an het dit feitlik die betekenis van
,,asseblief," b.v. Gee tog vir my ook 'n appel,
man; Toe tog, ou kerel; Gee tog 'n bietjie m:i:
hoed aan.
Tog en asseblief kom dikwels in dieselfde sin
.voor, b.v. Skryf tog asseblief gou aan my.

Opm. (v).--DMem het ook nog 'n ander definitiewe betekcnis in Afrikaaos, nl. niet.eenstaande,
b.v. Ek wou dit eers nie doen nie, maar ek sal dit
darem vir jou doen.
(b) As, toe, wanneer (Engels ,,when").
TVanneer word altyd gebruik (a) as 'n vraende
bywoord, b.v. Wanneer sal jy kom?; Wanneer
het jy gekom?; TV anneer sou hy gaan? (b)-'Gewone byw. van tyd, b.v. liVanneer hy dit klaar
het, sal hy kum.
Toe word alleen in die verlede tyd gebruik, b.v.
Toe ek daar was . . .
As word in die teenwoordige of toekomende tye
gebruik, b.v. As ek daar kom, moet die werk klaa·r
wees.

Opm. (i).-Tne word met die teenwoordige tyd
gebruik in verhaaltrant om 'n handeling van
die verlede te verhaal, b.v. Toe ek daa1' kom, si·en
ek, ens.
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·Opm. (ii.).--Toe kah oak gebruik word a:s:i•n
koppelwoord, tussen twee newensgeskikte hoof~inne, b.v. IIy was nie tuis nie; en toe het ek maar
wee·r ierugg.~kom.
Opm. (iii).-As is nie alleen 'n bywoord van ty-d
·nie, maar ook van vonrwaarde, b.v. As ek hom
sien, sal ek hom se (voorwaarde} ; As .ek daar kom,
moet h)' weg wees (tyd).
·
(c) .i'vl ee is 'n b)''l.t'Oord, en met is 'n ~1oors~tsel.
As die voorsetsel met met 'n voornaamwoord gebruik word, verander dit in mee, b.v. met + wat.
word waarmee. i1f et + dit word hiermee. Dit is 'n
stok •waannee hy die hond geslaan het . . TVaarmee
is 'n voornaamwoordelike bywoord.

(d) Voor is die bywoord, en Tir is die voorsetsel.
As die voorsetsel met 'n voornaamwoord gebruik
word, verander· dit in voor, b.v. vir, + 'lt'at word
waarvoor: vir + hierdie word hiervoor. Jy m,oet
hiervoor sorg. Hien!oor is 'n voornaamwoordelike
byw.

VUORSETSELS.
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VOORSE1'5'ELS.
1. -- Voorsetsels word gehruik met selfstandige
naamwoorcle en voorn'aamwoorde in die akkusatief.
llulle druk 'n betrekking uit tussen : -

(i) Twee naamwoorde, b.v. Die aap op ~it? paal.
(ii) Werµw. en na.aniw., b.v. Hy gaan na huis.
Ons het verskillei1dc soorte voorsetsels : (a) Van plaas, b.v. [angers, langs, by, aan, na
(naar), 'YIJ?idom, r_mder.
(b) Van tyd, b.v, nci, om, sedert, tydens, gedurende, omslreeks.
(c) Van iets anders, b.v. sander, ·weens,· namens,
nieteenstaande, hehalwe.
2.-In Afrikaans het ons sekere werkwoorde wat
met sekere bepaalde voorsetsels gebruik word.
Hieronder volg 'n lys sinne waarin sulke werkwoorde mei hul voorsetsels gebruik word, asook
antler uitdrukkinge waarin 'n beparilde voorsetsel
voor 'n selfst. n.w., of waarin 'n bywoord gebruik
word:Aan:Ek ken die lioom aan sy 'l.irugte; Ily skryf
'n brief aan sy rnoeder; Dink aan my; Die
siek man ?Mnhnop aan sy lewe; Ry ly aan·
-tandpyn; Ek her ken hom aan sy stem; Hy sit
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aan tafel (vgl. aan die taf el en by die tafel) ;
Hy adresseer die brief aan my suster; Waaraan skeel dit?; Die meid maak die kamer aankant; Hy ly gebrek aan gesonde kos; Hy kla
sy ·nood aan sy pa; Natal grens aan Basoetoeland; Hy sit dit aan die gang (vgl. in die
gang); Hy onderwerp- ham aan die meerderheid; Dit behoor aan my (besitting); Hulle
loop hand aan hand.
Bo:Ek verkies melk bo •water: Hy moet dit nag
boon.op doen; Dis bo mv
. vuurmaakplek.

.

.J3Y :Hy het dit by toeval reggekry; Hy bepaal
ham by sy ~verk; Ek was oak daar by (met)
die geleentheid; Hy is boer by uitnemendheid; Eh dank u by voorbaat; Die boeh behoor
by daardie (groep).
In:-

Hy oortref my in kennis; Hu/le 'Woon in die
stad (Durban); Die trein sal in Pietermaritzburg om 5-uur aaniwm; Hy neem deel in
(aan) die spel.
Met:Ek het meilelye met die siek man; J[y het
dit met op set (ekspres) gedoen; J.ioenie met
die au ?nan spot nie; St'l{ur. die pakkie met
(deur) die pas; Ons' was daar in et ans tweetjies; Hy vcrdra al/es- met geduld: Met verloop van: tyd sal alles regkom; Hy het my
'bygestaan' met rand.
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Onder ; Onder die r~gering van koniii:g .... ; Onder
die preek het die seuns gesels; Onder. ons
gese, hy is 'n leuenaar; Hy hou sy geld in
'n kis onder slot; Die saak is nog onder bespreking; Hitlle gesels nog o.nder mekaar.

Om:Om drie-mir gaan ek huis-toe; Hy vra
( bedel, soebat) om geld; Fittlle d.oen dit om
beurle; Al ont die ander dag ·hry ans 'n
koerant ;· Dit is my om 't enJe.
()p : -

Die trein is op tyd; H uUe sk·iet (le aar1) pp
(na) die voel; Hoop op die toekoms; Let op
'Wat ek se; Hy is jaloers op 11iy.; Almal op
t'll:ee na het 6mgekom; Ons was op skoal
'straat, kantoor); JI y 1-yk op sy pa; Dit sal
daar nie op aankom nie; Hy teer op sy kragte;
Pas die skape op; Jy moet dit nog boonop
tf,oen; Hy doen dit op sy gem.ak; Ek re ken
(maak staat) op hom orn dit te dfJen; Vertrou
fJP God; Hy kry nog 'n pak op die koop toe;
Hulle wag op ('l.1ir) die meisies; Die pe-rd staan
op stal; Later was huUe goed op k oers; Die
venster is op skuif en die deur op.slot; Hulle
woon op (in) die dorp; Hulle het. hom op loo.p
ge~it; Sy onthaal ons op tee en koek; 1\fy mes
is op soek.; Ek verlaat my op jou; Fly do en
.flit. op sy be1t·rt; Hy is verli~f op die meisie;
Ek kry presen.te op my verjaarsdag ,' Ek slaan
ag op sy woorde.
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OoT:·OntfeTm u oar .my; Ek is veTbaas (veTheug,
verniondeTd) oor sy ge11Tag; Om die geheel
(alg1}1neen) is dit r.ie sleg nie; Ek beko.rnme,,.
my ooT my siekte; Ek rnadpleeg die dokteT
ooT my geso11 dh eid; °IVaarooT din k jy? ; Ons
kla OOT die duuT lye (vg·J. kla aan); OoT 'n
uur sal dit Teen; Hy sien dit om die hoof.
PeT:Hy is per oni;elnh doodgeskiet; Ons gaan
peT tTei'h (fie ls, boot, motm) DuTban-toe; PeT
slol van Tekening- is hy die slegste af; Hy
het my my peT bTief laat weet; PeT abuis hel
hy my hoed geneem; AntwooTd my PM teTugkerende pos asb.
Te, ten, ter :-Hy TY elke m8Te te perd shool-toe; Hy loop
te voel; Vie huis i'S te hoop; Hy doen dit ten
kosle van
lewe ,· H ulle veTtoef ten huise
van mevr _ X; Ons moes f,en duurste betaa·l;
Eh stem ten gunste van die inleieT: Hulle
bring die onderweTp teT sprnke ( hespTeking);
Hy do en dit feT wille van sy gesondhe'id; Hy
neem die' berisping teT haTte; Ek mo et jou dit
teT eTe nagee.
N. B.-Die bo-aangegewe vorme met ten en
ter is 11lmal geykte terme van Nederlands

sy

afkomstig.
Teen, tee;iooT :-Hy veTsit hom teen die oormag; Ons was
daar teen sononder; Hy durf nie soiets teen
hom se nie; Hy sit teenoor my aan tafe·l: Hy
•zrns baie goed teenooT ons: Hulle ja_ resies
teen mekam.
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Tot:Ons m:oet "<Vag tot more; 'Tot siens: Ek
moes gaan tot my verdriet; Hulle het dit tot
stand gebring; Hy het aangehou tot verve lens ·
toe.
Tussen :--·
Hy sit tussen ons .: Tussen (o.nder) ons gese,
. .n l euenaar.
'
hy is
Uit:- .
Ons kos bestaan uit brood; U it pure afguns
het hy die boeke vcrbrand; Dil spyt my, maar.
hy is. op die oomblik uit; Hy sit hom die deur
uit; Hy do en dit uit me de.lye; Uit (van) di'e
slaanspoor het ons aangeval; Fly t-rek vqo·rdeel uit my ongeli£k.
Van·:H·ulle is omring van vyande; Hy is goed
voorsien 'Van kos; Hy beef van s'krik.: Die
leeu leef van (op)· vleis; Dit hang alles van
die weer af; Ek leen geld ·van· hom (vgl. leen
aan) ; Dis die hoed van pa; Van J\faandag af
is dit al koud; Eh hou baie van appels; Hy
het die· slang 'l.'ankant gemaak .(vgl. aankant
gcmaak); Hy was afke.urig :van ons besoek ,·
l'fiat dink jy •van die man'? (vgl'. dink aan,
dink oor en dink van); Jlulle' verskil van
opienie.
Fir:[)it is 'l.'ir my;· V,ir twee jaar was hy w·eg;
Hy is vir jou sterk; Vir my i-s dit glad nie
snaaks nie; If y se vir ons .... ; Gee vir my
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daardie boek; Die hand het vir my gebyt;
Pas op vir sakkeroller.s; Ek is tee vir, lekkers;
Ons gaan Racip-toe vfr (met) die vakansie.

Die voorsctser vir word verb~sen'd veel in ~.\fri
kaans gebruik. In Gee vir my daa?·die boek word
i1ir gebruik met die indirekte voorwerp, maar in
Die hand het vir my g~hyt met die direkte voorwerp.
LET vVEL.-In die begin van 1920 het die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en:
Kuns· aangeneem dat daar voortaan alleen die
woordjie na erken sal word i.p.v. na en naar, soos
i(l die Nederlandse taal. 'n Jaar later egter bet
hulle die besluit herroep; dus kan voortaan weer
die verskil tussen die twee woordjies g-ehandhaaf
word, b.v. :-Na:(a) Na hy daaT was, hI1t hy ... (hyw. van tyd).
(b) Hy kom na my in die kamer.
(c) Almal op twee na . .[In (b) en (c) voors.
van tyd.J
Naar :-Kyk naaT die bard.
Loop naaT die maan !
Stuur (send) hom naaT die dokter toe.
f'y kan nou eet naar hartelus.

N.B.--Die vorm

tog nooit naar nie.
?\Ta .. -· . to.e.

na

word aanbeveel.

Ons

se

Die reduplikasie na . . . . toe word in Afrikaans
dikwels gebruik as daar 'n beweging van die een
na die antler plek is, b.v. Loop gou na die mark
toe; Jy mo et vandag na die kerk toe kom.
Na word dikwels uitgelaat en net toe word gebruik, b.v. Loop ,skoal-toe; maar na kan nooit
weggelaat word met pers. of vraende voornaamwoorde nie, b.v. Kom na m.'V toe: nie Kom mv
'toe nie. · Na wie .Kaan jy? ·
.
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DIE VOEGWOGRD.

HOOFSTUK XXVII.

DIE VOEGWOORD.
1 .-Ons het in Afrikaans twee hoofsoorte voegwoorde, nl. (a) newenskikkend en (b) onderskikkend. Elke hoofklas word weer onderling verdeel.
J

A .-N ewenskikkende voegwoorde.
(a) Aaneenskakelend, b.v. en, sowel as, oak,
beide ... en, ten eerste, ten twede, ten derde, ens.

(i) Jan is siek, en Piet is gesond.
(ii) Jan (was daar) sowel as Piet was daar.
(iii) Beide Jan (was daar) en Piet was daar.
(b) Teenstellend, b.v. maar, dog, egter, of,
of ... of, nag ... 'nag, tog.
(i) Hy studeer veel, maar leer min.
(ii) Jy moet Of meer leer of jou eksamen
· druip. (Voluit Jy moet meer leer, of jy
sal jou, ens.)
(iii) Nog Jan nog Piet ken sy werk.
(c) Oursaahlik. Die eerste sin gee die oorsaak,
die rede of die grand; en die twede die gevolg,
die daad of die gevolgtrekking van die eerste, b.v.
want, daarom, dus, daardeur, d(Jrhahve, gevolglik.

Die w .w. volg onmiddellik na die voegwoorde,
wat feitlik bywoorde is. (Uits. want.,)
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(i) Hy is altyd siek (rede)l daarom· is hy
hulpeloo~.

(ii) Hy gebruik sulke vuil taal (oorsaak), en
daardeur het hy my vriendskap verbeur
(gevolg).
(iii) Hy het al om 3-uur vertrek (grand), en
.dus kon jy horn nie om 4-uur gesien
het nie (gevolgtrekking).
B.-L.\.V. Die verband tussen newensgeskikte
blyk nic bloat uit die vorm nie en word ook
nie aangedui deur die voegwoordjies nie, wat
maar slegs hulpmiddeltjies is. Die gesonde verstand alleen moet beslis in watter verband die dele
tot mekaar staan.
sinn~

Twee sinne is in newensgeskikte betrekking tot
mekadr as hulle van gelyke waarde of rang is;
ma:u as die twede dee] van die volsin 'n bepaling
van die eerste is, of 'n deel daarvan uitmaak, het
ops 'n ondergeskikte sinsverband;
Die ondergeskikte sin heet bysin..
Daarom is <lit dat Klas C van die newenskikkende voegwoorde wel as newenskil5kend en nie
as onderskikkend beskou word nie, wat ·we! die
neiging is by sommige onderwysers.
Ons kan as 'n reel aanneem dat die w ~w. van
'n bysin altyd aan die end van die sin kan kom
(behalwe in geval van bysinne wat met· al begin,

,,l,56
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b. v:;' Al is.· hy ;s:f,im, )i y' · kmi fog druip.
,'.As die
w .w. dus nie aan die end kan kom nie, het ons
'n newensgeskikte hoof sin. Voorbeelde : (i) Hy kan kom, want sy werk is hlaai (hoofsin).

(ii) Hy mag nie gaan nie, omdat sy werk nog
·nie hlaar is nie (bysin); of, Omdat sy
werk· nog nie hlaar is m'e., mag hy nie
gaan nie. (N.B.-'n.want-sin mag nooiL
die hoofsin voorafgaan nie; 'n omdat-sin
we\.)
C'.-Onderskikkende Voegwoorde.
(a) Aawmysing :-dat, of.
Die twee voegwoordjies word in die indirekte rede (nratio o/Jliqua) ·gebruik, b.v. Hy se dat ek moet kom.

Dat word dikwels weggelaat; dan neem die
woorde van die bysin die volgorde aan v.an· 'n
hoof sin. Hy se dat hy oormore sa/ kom; Hy se
hy sal oorm8re hom.
(b) Dnel :- sodat, dat, b.v. Hy werk nou hard,
sodat hy vanaanrl lwn iiitgaan.
(c) Gevolg :--dat (so ... dat), b.v. Hy
dom dat hy nie kan leer nie.

?S

sn

(d) Plaas: -waar, waarheen, b.v. 1-ly ·vra '1.0uar
ek heen gaqn.
(e) Rp,de,. Oorsaak :-om, omdal, daar, aa.ngesien, om r~de dat, b.v. Hy is laaste in sy ~la.~. 0111
rede dat hy nooit ~e1erk nie. (Oor i.p.v. lmidat
is af 'te keur, b.-,~ ..H-y doen dit oar hy r.yli is.) .

.))[r;

vp_EGWOOJW.

(f) Tyd :-vooT, vooTdat, ee·r, eerdat, toe, na,
nadat, so gl'u as, wanneeT. e.a .. b.v. Ek sal kom
so gou as hy temtt, is;-

(g) Toegewing :--alhoewel, ofskoon, tog, nieteenstaande, b.v·. Ofskoon hy lui is, weTk hy tog
go ed.
(h) Vergelyking :-nes, soos, as, dan, b.v. Die
k11rel is nes sy vadeT (is).
(i) Vomwaarde :--as, mits, tensy, in f?eval, b.v.
As jy goed ·werk, sa-1 jy beloon word. (Soos i.p.v.
as is af te keur; b. v. Ek sal dit do en soos ek daar
kom.)

Die voorvoegsel as word di~wels weggelp.at,
maar dan begin die bvsin met di<,' werkwoord,
b.v. As jy dit do en, sal hy jou slaan: of Do en
jy dit, sal hy jou slaan.
L. \V.-Die voegwoord· toe kan as 'n onderskikkendc en ook as 'n newenskikkende voegwoord gebruik word, b.v. : Toe hy daar kcm, was ek al weg. (ondersk.)
I!y was tot hier en het toe omgedraai (newensk.)
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SINSONTLEDING.
DIE

ENKELVOUDIGE

SIN.

1 .-Die enkelvoudige sin is een enkel gedagte
wat in woorde uitgedruk is. So'n sin kan wees:-

(a)
(b)
(c)
\d)

•·n
'n
'n
•'n

Verklaring, b.v. Hy is siek.
Bevel, b.v. Jy moet werk.
Vrnag, b.v. Wie is hy?
\iVens, b.v. Mag dit tog reen !

2._:_Daar elke enkelvoudige sin op sigself volmaak moet wees en alleen behoort te kan staan,
is dit absoluut 'n onmisbare vereiste dat dit 'n
bepaalde w.w. het. Hoe kan 'n gedagte in
woorde uitgedruk op sigself volmaak wees as daar
nie 'n sekere handeling plaasvind nie? B.v. : -

Jan is geen .sin nie; maar-sodra ons aan Jan 'n
sel~ere

handeling .of werking toeskryf, kry ons
'n sin,. b.v. Jan sit; ]an loop.

3.-Nie nlleen is dit nodig dat elke sin 'n w.w.
moet he nie, maar dit moet ook 'n n.w. he. Soms
egter wnrd die n.w. verswyg, soos in die gebiedende \Vys; maar tog is <lit daar, b.v. Hoop beteken Honp (Jy of jitlle). Dit sou pure onsin wees
om van 'n werking of handeling te spreek sonder
om die handeling aan een of antler p{'rsoon of
ding toe te skrywe.
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: +,-.:-Die pe~soon w1:1t diE' han<leling v~rrig,· "is
die onderwerp. Pie handeling wat plaasvind, is
die gesegde, b.v. Jan sit.
Jan: onderwerp.
sit: gcsegde.

5.--Dis ook nog moontlik dat elke enkelvoudige
sin ook nog ander dele bevat, b.v. : (a) Jan lees is 'n volsin,
by nodig om die sin vol
is nie kompleet nie en die
maak, is die komplement,
is die komplement.

maar Jan is het nog iets
te maak. Die gesegde
woord" wat dit kompleet
b.v. Jan is sterk. Sterk

(b) In Hy slaan Piet gaan die handel_ing oor van
een persoon na 'n ander. As dit die geval is,
dan is die naamwoord waarop of op wie die handel ing oorgeg:ian het, die direkte voorwerp, b.v.
(i) Ek eet koek-koek direkte voOl'w:e·rp; (ii) Hy
sien my-my direkte voorwerp.

(c). Jn Hy gee (7.117} my 'n boek is my die
indirekte voorwerp of belanghebbende w>orwe·rp,
omdat my maar indirek in die handeling betrokke
is; die direkte nandeli'ng gaan van hy aa boek.
(d) In Die goeie se-ttn is siek kom daar die
woordjies die goeie voor, wat die begrip seun
nouer 01plyn. Sulke woorde of uitdrukkinge wat
die onderwerp of voorwerp bepaal, heet liy'l._•oeglilrn bepdltngP.
~e) \Voorde of uitdi:ukkings wat di~ gesegde
bepaal, d.w.s. wat die werk van 'n bywoord.doen

·:r6o
· deur 'n

palinge.
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bepaitl, he~t ·b:i.iwoordelik-e· ·be-

(f) Daar is verskillende soorte byw. bepalinge,
b.v. :-(i) Van doel: Hy werk om te le1t•e.
(~i) Val) gevolg: Tot sy spyt het hy gedruip.
(iii) Van graad: Hy is baie dom.
(iv) Van hoedanigheid: Loop su,utjies.
(v) Van rniddel: Ek sny met 'n mes.
(vi) Van oorsaak : Hy het deur sy domheid
gesak.
(vii) Van plaas : Staan dam·.
(viii) Van rede : Ek verag horn om sy leiiens.
(ix) Van tyd: Korn moreoggend.
(x) Van wyse : So sal jy dit regkry.
(g) Die vword of woorde wat gebruik word om
selfstandig·~ naamw. te verduidelik, te se wie
of '/.!?at hy is, is die byste./ling, wat ook \Vel 'n
byv. bepaling is, b.v. (i) My broer, ]mi, is siek
(een woord); (ii) My broer, die baas van die plaas,
is siek ('n woordgroep of sin).

'n

6.·--Sketpa van die ontledin:g van 'n cnkelvoudige sin ..

My oorlede broer, Piet; het hom verlede jaar
'n pragtige Ieesboe.k gegee.
Onderwerp
Byv. bepaling van onderw.
Bystelling van onderwerp
Gesegde
Bvw. bepaling van tyd
Voorwerp (direk)
.
'Byv. &ep. va.n.dir. voorw.
Voorw'etp (indtrek)

'·Broer
(1) my (2) oorlede
Pi et
het .... gegee
verlede jaar .
boek
.
.,
(1) 'n (2) pragtige
hom

!HNSc:;>NTl:~DI~Cf •

Samegestelde Si;n..
1 .-ln elke samee-estelde sin moet daar minstens een ho1)f- en etm b.Ysin wees. As die sin.ne
van ongelyke waarde is; dan is <lie sinsvei:bang
ondeTskikkend; maar as die waarde of rang van
die sinne gelyk is, i~ die verband ·1u>.wensk1~kklnid.
(Sien Voegwoorde, par, 3, bis. 15.).) ··
As die verban<l onderskikkenel is, is een sin die
hoofsin i:n die ~mder die by sin. Die b_xsip is
afhanklik va.n die hoofain. ('n B.ysin kan ons
dadelik herken deutdat die w.w. aan cUi: end kan
Imm.)
Ondergeskikte Sinne.
~.-In div onderskikkepde simiverhand is daar
drie soortf.' bysinne: (a) selfstandige bysinne;
(11) byvoeglike bysinne; en (c) by•wooidelike by~nne,
·
3.- -Die selfstandige bysi-n :-·
(a) Die selfstandige bysin doen die werk van 'n
self st. naamw. Dit is hoegenaamd nie moeilik
om die selfstandige bysin te ontdek nie, want dit
anh\;oord altyd op die vraag Wat? Die woordjie
iets kan ook altyd in die plek van die selfst. gysin
geplaas word, b. v. : -

Hy se dat ek 'n skuTk is.
Wat se hy? .... dat ek "n skurk i§.
Of: Hy se .... iets (dat ek 'n skmk is.)
ViTat is die iets wat hy gese het ?-dat ek 'n
Die

skurll is.
~~lfst.. bysin is dus cl.at ek 'n; skmk is.
Qnderwerp : tI y
Gt;segd~ :
Voorwerp: iets (dat ek '1!- .\R'!JTlt ~~

se
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Dus het ons nou :-·
se: Hoofsin.
9at ek 'n sl~tir k is : Self st. bysin, ondergeskik of
afhanklik. Voorwerpsin.

HY

(b) Daar is vyf soorte self st. bysinne: --(i) Dnt ·hy 'n skurk is, is wnar .--Selfst. bysin,
ondergeskik. Onderwerpsin.
(ii) D'ie fcit rlat hy 'n skurk is, is alombekend.
--Selfst. bysin, ondergeskik, die byste./ling van die onderwerp.
·
(iii) Ek se dat hy 'n skurk is.-Selfat. bvsin,
ondergeskik. Voorwerpsin.
·
(iv) Ek verte! hom die feit dat hv 'n ~lmtk is.Selfst. bysin, ondergeskik·, die bystelling
van die voorwe"'p.
(v) Hy is nie wat hy vroeer was nie.-Selfst.
bvsin, ondergeskik. G-esegdesin. Hier
mnak die bysin 'n deel van die gesegde
uit.
4.-Byvoeglil~c

bysin : Die byvoeglike bysin doen die werk van 'n byvoeg!ike rraamwoord, d.i. dit omlyn (of bepaal;
'n selfst. naamw., b.v. Die boek ~uat ek jou gegee
het," was nie myne nie-byvoeglike bysin, bepaleni:le boek.

5.- Bywonrdelike bysin : (a) 'n Bywooraelike bysin doen die werk van 'n
hywoord, m.a.w. dit is die bywoordelike bepaling.
Net soos daar 'n byw.- bep. van tyd was, is daar
nou 'n bvw. bvsin van tvd, b.v. Ek sal om 3-iiU'r
kom, byw. bep.; Ek sal ·kam. as die k1ok. 3 slaan,
byw. bysin .:van tyd.
·

SINSONTLEDING.

Byw. bysinne bepaal

di~

w.w. van die ho.ofsii;.

6- -Ve rs kill ende soorte byw. bysinne : :(i) Tyd :--Ek sal kom as ek ·klaar is; Hk sal
hier b·ly totdat die re en verby ·is.

(ii) Piek (plaas) :-Hy slaan nou -wuar ek gestaan h et; Loop tot waar jy hom sal ontmoet.
(iii) Vergel_vking·:-Hy is baie sterker dan (as)
ek (sterk) is; }l1Jaak net asof jy niks weet
nie.

(i".) Voorwaarde :-As jy goed werk, kan · jy
gaan;
werk.

Jy

sal rnker druip, tensy jy beter

(v) Toegewing :--Al is die leuen nog so sneJ,
die waarheid agterhaal ham wel; Ofskoon
hy siek was, het hy gcwerk.

(vi) Oorsaak of Rede :--Daar jy dit ~edoen
het, kan jy nie gaan nie; Omdat hy 'ri
leuen vertel het, moet hy t·uisbly.
(vii) Doel :--Ons werk sodat ans ons- lw'i kan
verdien; Ons werk nou, dat ms later kan
speel.
1

(viii) Graad :-Hy is so dom dat hy nie sal deurkom nie: Hy het !.O 'l.•eel as· hy -lwn gedoen.
(ix) Omstandigheid :--Sonde·r dit te weet het
hy die boek gevat.
(x) Verhouding :-Hoe langer
harder word die banke.

1y

sit,

hoe
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Die ne\vcrtsgt'skikte sinsve'rband is volledig bespreek in die hdofstuk oor voegwoorde.
(Sien
par. 3, bls. 155.)
8.~-Vobtbeeld

vafl ontleding van 'n san'lege-

st.elde sih : ,,Toe ek daar kom, het ek my broer wat op
Grootvlei woon, gevra of hv die boek wat aan horn
geleeft was, al terugbesorg het."

(a) :-t1nd.erwetp
Oesegde
"Xoorw. (indirek)
Byv. bep. van ind. voorw.
:byv. hep. Van ind. voorw.
Voorw. (direk)
llyv. hep.
Byw. hep. van tyd

Ek
het
br.oer

.. gevra

my
wat op Grootvlei woon
of hy die boek al terugbesorg het
wat aan horn geleen was
too ek daar kom.

th) Algetnene sirtSontleding van dieselfd.e sin : A. Ek het my broer gevra
B. wat op Grootvlei woon

C.. of hy i'tl die batik terugbesorg het
D. toe ·ek daar kom

E. wat aan horn geleen
was

Hoof sin.
Be·
Byv. bys., ondergesk.
~Mende ,, Broer" in A.
Selfst. bys., bndergesk. Voorwerpsin.
Byw. bys. van tya, bepalende
,,het gevra" in .A.
ihv. bys., ondetgesk. Bepafentle ,;bo~k" in C.

W GOR-DVOR.i\1JNG.

HOOFSTUK XXIX.
WOO RD VORMING.
Woordvorming
nl. : -

geskied op

tweerlei

manier.

A. Deur afleiding '·an ander stamwoorde, wat
kan geskied (a) deur die stamklinker le verander,
(b) deur '/Joor- of agtenJoegsels.
B.

Deur samestelling van twee wourde.

A .--AFGELEIDE W OORDE.
(a) D~ur,,verandering
b.v. : drink word
sluit
,,
I ieg
,,
bind
,,
wreek
,,

·1.1an stam- of '1.ifortelltlinker,

dtank, drank
slot
leuen
band, bond
wraak, wrok

(b) Deur voor- of agten:oegsels, b.v, : boom word boompie
gaan
vergaan

"
berg
gebergte
"
skuld
verontskuldig
"
(c) Deur verandeting v,in s·tamklinker
of agtervoegsel, b.v. :·bind ~uord veFlfond
, ,.
leuenaar
·Jieg
drink

,,

.drohka:ird

-t

voor-.
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VOORVOEGSELS VAN SELST. NA.\MW.

aarts- (eerste)-aa·rtsen·gel, aartsv:ader.
(weg van, sonder)--afgrond, afguns, afgod,
aftrek.
ant- (teen)--antwo_ord.
~aas- (baie goed)-baasvegter, baasswemmer.
ge- (r) (versameling)--geraamte, gebergte.
(2) (met)-genoot, gebroeders, gesel.
(3) (resultant van handeling)-geswel, gebou.
(4) (herhaling van 'n handelirig)-geloop, gepraat.
(S) (werktuig)-geweer, gehoor, gesig .

af-

•

kn- (saam)--ko-operasfo, koedukasie, komitee .•
kol-, !for-, ko·m- (versameling)-kollekte, ·korporasiei kommissie.
mis- (sleg)--rnisverstand, misbruik.
on- (r) (sleg)-onkrui<:l, onding·.
(2) (teenoorgesielde van)-on~ln, ongeloof.
oe·r- (oud)-oermens~, oer.WOJ.Jd.
oo-r- (uit)--oorsaak, oorsprong.
L.\i\T.-Dit is nie die 'Nd!. over soos in rJOrgang
nie.
wan- (sleg of geen)-wanorde, wanklank, wantrou.
VOORVOFGSELS VAN WERKWOORDE.

be- (I) (van alle kante}-besien, oekyk.
(2) (by)-behoort, bereik, beroep.
(.3) (voorsien ·vM)-'--beman, bevolk, bedek.
(4) (oorganklrke w. w. te vorm)-'-bekl im, bery.
(5) (brei die be-tekenis uit)--besaa·i, beplant.

WOORDVORMlNG.

er- (verhy deur)-erken, erlang.
ge- (1) (verl. deelw.)-geeet, geloop.
(2) (sterk(;r betekenis)-,-g_evoel, gedink.
her- (weer)-·herkou, herinner, herleef.
mis- (sleg)--misbruik, misdoen.
ant- (1) (aanvang, begin)-ontbrand, ontbyt, ontsteek.
(2) (weg)-ontvlug, ontsnap.
(1) (wegneem)-ontdek (die deksel wegneem),
onthoof, ontdoen.
(4) (weer)-onthou, ontvang, .ontwaak.
(S) (los)-ontvleg, ontbind.
ver- (I) (verander van )-verve I·, verhujs...
(
(2) (reenstelling)-verag, v~.
(3) (bedek met)-ve2!1.kkel, ~,.
(4) (maak)-vernuwe, vergroot.

(5) ('n vernieling)-verf:Jte'f'ret' verbr~el: •
(6) (verkeerd)--verlei, vergis.
(7) (weg)-verdobbel, verspeel, •·erstoot.
vol- (klaar)--volmaak, volbi'ing, voldoen.

wan- (sleg)-wantrou, wanhoop.
weer- (terug)--weerklink, weerkaats.
VOORVOEGSELS VAN BYVOEGLIKE .'lAAMW.

awe- (nie)-awereg.
be- (voorsien van)-bemiddeld, bevolk.
ge- (voorsien van)-gespoord, gestew_eld,,_gestand.
on- (nie)-ongelukkig, ontrou, onwaar.
wan- (sleg)-wanskape,·-~nhopig..

.J~

WOORP\IQRj\JI?'\'G.

Manlike persoonsnanie.
-aar, · -aarci-bedelaar, Iu·iaard.
-and, ·-end:_.vyand, vriand (au teem..v. c.leelwoard).
-er, -erd-bakker, slimmerd .
.:.eur,, -or. -ier--i71spekteu1', eksap1inc~tor, q:inl5ier.
V Toulike per soon:sname.
-e-prcsideq.te, orreljst{!.
-es--onderwyseres, prif!ses.
-in-heldin, koningin.
-ster-bakster, koopster.
-iese-outriese, eksaminatriese.
Pnsoonsname.
-us-polietjkus, musikus.
-ling-tweeling, leerling.
-(m)ant-par11;1.p.nt, l}alant ..
-is--opportunis, real!s.
Ver kleinwoordswitgange,
-et1i e--dingetj ie, Jamme.tj i~.
-pie, -tjie-·boompie 1 lepeltjie.
-jie-hoedjie, poutjie.
-ie-kissie, ·pampie.
-kie-·koninki.e, oonyinninkie.
Name "<Jan werktuie.
-eT, -el, -en, -em---stoffer, sleutel, deken, bloese111
-ee.t-.,,..tonee1, paneel, penseeJ.
-aar--less~nnar, a"itaar.
-$ e·l-deksel, ~¥sel~ ·g.eteJ~ ·

Vetfotnelitrg1!,

-skap, -heid-genootskap, mindetheid.
-asie-plantas'ie, bagasie.
-y, -le··-party, gebeente.
-do1n-tnensdtlttt, heidehdoni.
ABSTRtfKTE EN ANDER SELFSTANDIGE NAAMW. AGTERV0EGSELS.

-heid (toestand)--gesondheid, tevredenheid.

-nis (toestand)-ontsteltenis, vergifnis.
-skap (toestand)-'"gevangenskap, dtonkenskap.
-emy (toestand)'-s}awerny.
-dom (toestartd<)-outlerdoni, rykdom.
-te (hoedanighP.id)--di~pte, lengte .
..:.sie (hoedanigheid)-perfeksie, kwalifikasie.
-heid "(hoedanigheid)---'waarheid, d1.lidelikheid.
-ing ('n doen of handeling)-spoeling1 ontk~nning.
-ery ('n doen of hartdelif1g)-foppery 1 vryery.
-ery (herhaling van werking)-gelopery, geselsery.
-sel (resulta~t van 'n hahtleling)-baksel, skepsel.
-ing (resultaat van 'n handeling)-tekehihg, skepping.
-nis (resultaat van 'n handeling)-geskiedenis, gebeurtenis.
-n-is (plaas)-gevangenis, wildernis.
-ing (plaas)-woning, omgewing.
-y (plek)-bakkery, boerdery.
~isme (leerstel!inge)--Sosialisme, MQhammedanis-me.

.

WOORDVORMING.
.

·•Sme (vreemde woorde)-anglisisme, pragmatisme.
-dom (gebied)-heqigdom, priesterdom.
-skap (gevoel)-vriendskap, vyandskap.
-skap (waar<ligheid)--voorsitterskap, presidentskap.
AGTERVOEGSELS VAN BYVOEGLIKE NAAMW.

-agtig (1) (gelyk op)--reusagtig, houtagtig.
(2) ('n bietjie)-koorsagtig, groenagtig.
(3) (besittende)-vreesagtig, twyfelagtig.
-haftig (het hoeclanigheid van)-manhaftig, . heldhaftig .
.. baar (1) (draende)--vn.igbaar, dankbaar.
( 2) (geskik)-buigbaar, drinkbaar.
-erig ('n bietjie geneig)-praterig, vergeterig.
-ies (behorende to~)-Russies, Belgies.
-ies (volgens)-logies, teoreties.
-ig (hebbende)-magtig, harig.
-lik _(.1) (verc~orsaak)-pynlik, skan<lclik.
(2) (behorende tot )-koninklik, stedeiik.
(3) '(geneig)---sieklik.
(4) \kan doen).:..._aansteekiik.
CS) (gelykende op)-'-meesterlik.
(6) (hebbende)-gevaarlik, bo-natuurlik.
-loos (sonder)-kinderloos, reddeloos.
-saam (g-eneig)-leersaam, gehoorsaam ..
-~, (behorende)-Kaaps, hoofs.

HOOFSTUK XXX.
vVOO.RD VORMING (vervolg).

B-~SA~IEGES.TELDE

WooRDE.

Sa1.nestelling ·VaJJ, wporde. )rn,n in Afrikaans op
wyse g;eskied : - ··

tw~erlei

(a) \V aar die twee woorde aaneengeskryf \vor,d
sonder die gebruik va·n een of ander v~rbindihgs
Jetter, b.v. inkpot, tafellaken, vensterruit.
Die groot ~cerderheid· Affikaanse samegestelde
woorde val onder h ierdie groe.p, \Vant die koppelteken word verre:weg ni.e ~oveel i11 Afrikaans i!s in
Nederlands of Engels gebruik nie. (Hier~or· sal
later volledig gehandel word.)"
Samestelling; kan geskied tussen :--

(i).-Selfst. naamw. + selfst. n.w. 1 b.v. draadwe7k, _ystenvi:rk, baasswemmer, jakkalsstreke.
(ii).--Selfst. n.w. + w.w.,· b.v. broekskeur, laPwerf?., bok~pr,ing.
(iii).--Selfst. n.w, + bY'u. n.w., b.y. kltpharij.,
spekvet, stokoud, goudgeel. (f?it is die intensiewe
vorme van c,iie byv. n.w.)
(iv).-:-Byv: n.7P. + w.w., b.v. loskom, iiefhf ..
(v).~Byv,, n.:.w: + selfst. n.w., l:).v. bli~bor_(J,
roaibekkie, .silwerke.tting; p_apbrofk.

(vi).-Byv. n.w. + byw., b.v. regdeur, slrninsuit,
(vii).-BJ1w. + byv. n.w., b.v. ligblou, donkergroen.
(viii).-Byw. + ·w.w., b.v. toemaak, neerlii.
(ix).-- lf/ .w. + self st. n.'lt'., b.v. woonerf, roof-

'i.'Oe·l.
(x).-V?orsetsel + w.w., b.v. oppas, ingooi .

. Opm. (i).-Waar ss deur samestelling bvmekaar.
kom,. .word hulle behon as die stall} van die eerste
woord op -s uitgaan; maar as die end-s 'n verbuigings-s is, val dit weg, b.lV. meisieskool
{m{!isie ..f- 1>·kpol).
(b~ Met .een 1Van alie verhindingsle.tters, s, e of
er, b.v. : (.i) ,.s. .oJifa.Mstand, hang~rsnood, t,\r.oeksp;vp.
(iD -e- .hondehok, ni.ensevrees, reuse~a.ak, reusear.m.
(iii) -e,r- runderpes, ·lrnlwerhok, ~4lll}me1y.an.ge.r.

N .B.-Die -er- i{> 'n oorbly-fsel yan '.o o.u.clNederlandse meervoudsuitgang, wat met verloop
van tyd nog 'n antler meer•vo4dsuitgang 'b:Ygekry
.het, .b.v. :.·
otJcl-N,dl. -.lmn
.meerv,. la11J,~n.er
nuwe meerv. l,amnJers
In die woorde eier en hoender v.ind ons cl.it 11©U
in die enkelvoud, ma,ar .i-n die aia,der ")s>,Orde
~s d,ie -er J;n die .meervo,udsuitgang -ers in~ui.t,
b. v. kalf, kalwers; hind, kinders.
·
Dit is .a.bsoJµut .otlmo_on,tlik om re~Js neer Hi le
jn verbµnd met samegestelde woorde wa,t di~ '.Yerlblnclingsletters -s- en -e- neem. Alleen die algemene uitspraak .moet·beslis, ;b.N."1v.iidsb1aa.d, rwitde-

~lf.s

hoender1 ?Jild'Vreemdd, wild,$h!'£~:
waarlik ook nog wil ernis.

Ft; g11g

~ ~flar

Let op die volgende woordpare :r. bewusteloos-Hr was bewu~te~q9s geS,l,ac:i,n,
pnbewus-Hy wa~ totaaJ onbewus Yi;l-P .die hele
saak.
2. buigqaar-Y yster i$ buigb~ar as hy i:.oo.~w~rlll
is.
buigsaam-'n Rotting is buig~a,n1 (buig maklik).
draaglik-Die pyn i,s van,dag meer P.r11~g~il}o
draagbaar-(a) Die koffer is draagh,aar (hy is
lig). (b) Die :;;ieke word op 'n c;lr~~lgbaar
vervoer.
verdrqag.saam-Ki1Jdermeide mo,et v,erdraagsaam wees.
4. etrlik-J)je ma..n is !n eerli,ke (,y,ertr91Jbare)
l\:erel.

eerbaar-Die vrou is eenvovdig,. maar tog
eerbaar.
eersaam-Oii Voortrekkers i,s gf\w9onlik eersame lidmate .van die Kerk.
eervol-Die predikant het 'n e,eryolle qptslag
gekry.
5. geestig-Sy geestige uitlatings laat alm:;iJ lsi.~.
e;erstelik-Hy voer 'n g-eestelike le'Ye.
6, ge~nmgeni.s-Die· dief sit ip ,die ge._vange,o.js
·
(tronk).
'
gevangeriskap-Pa vertel dilnve~,s van sy
Ceylonse gevangenskap,
7. iioogle- ·Wat is die hoogte van .die boom?
hoogheitJ,-Sy ;Ko:J.iokJike H,09gheid.
8. kinderlik-·"T ees kinderl_ik in jo,u g.abeG)e.
kinderagtig--Daardie n;ian is nog ,bilie kin'deragtig.
7iinds-Oom Piet is nou al heeJ1~ew,?-I kinds. ·

WOORD'VORMING.

9:· kostelik-·'n Kostelike maaltyd· (voortreflik).
kosbaar-Hy het kosbare· meubels (dour). "
kosteloos-Ons skole is kosteloos (skoolgeldvry).
··
10. laagle--Die beeste wei in die laagte.
laagheid-Die laagheid van. sy handelwyse is
af te keur.
I I. ·l.inker-~-H v skrvf met. sv linkerhand.
links--Hy skiet'Jinks. "
s·links-·Hy gaart' op 'n slinkse (skelme) w;:se
te werk.
1 2, meesteraglig~Sy' houding is baie meesteragtig.
ineesterliii-Hv· het 'n meesterlikc stuk werk
gedoen ( ultstekend).
13.· openlih-Hy het openlik met die saak ttitgekom.
·apenbaar---Hy is op 'n Openbare Skool alhier.
14. ouderdom-Hy het die hoe ouderdom van 80
jaar hereik:
oudheid-Die tabberd van die Voortrekkers
word as 'n oudheid beskou.
15. rel<ening-Elke maand kry ek my rekening.
rekenskap-Jy sal moet rekenskap gee van
die geld.
.
~
16. sedelik-'n Mens is 'n redelike, sedelike wese.
sedig--Die meisie het haar so erg sedig gedra.
17. sinloos-Hy het my 'n sinlose antwoord gegee.
sinnelaos-Sinnelose mense gaan na Valkenbur~.

sinlih- -Te vecl sin like genot is verderflik vir
die siel.

sindelik-Sv is 'n sindelike vrou (skoon).
18, tydig-:-Il v .het my tydig laat weet.
tydelih--Hy is maar t.vdelik aangestel.
19· verkies·lik--Melk i~ verkieslik bo water vir
siekte.

DIE KOPPELTEKEN.

:?0.

2I.

verkiesbaar-Die ou Raadslid stel borrt weer
verkiesbaar.
vyandig-Hulle is vyandig gcsind teenoor
elkaar.
11yandelik-Omdat hy vyandelik opgetree bet,
kon ons nie tot 'n besluit kom nie.
vyandskap-Hulle Iewe in vyan.dskap.
,,,"(; 1-'M-· •1
wonderlik-Dis 'n wonderlike verhaal daardie.
wonderbaar-\Vonderbmir is U werke, o God l
wonderbaarlik-H v bet 'n \vonderbaarlike
ontkoming gehad.
(En nog baie meer.)

Deur verskiUende voorvoegsels aan dieselfde
stam te voeg word die woordeskat van 'n taal
aanmerklik verryk; b.v. : gaan--begaan, vergaan, O)l)fo":.19.P:
ken-beken, ontken, verken',~11erken, erken.
hoii--behou, onthou, verhou.
kleed-beklee, ontklee, verklee.
loop--beloop, velJ9~, ontloop.
rieem--b!'neem,. Eerneem, ontneem, verneem.
\tel-bestel, verstel, herstei. ontste!.
>ien-besien, ontsien.
\taan-bestaan, ontstaan, verstaan.
dra-bedrag, verdrag, gedrag.. ·
DIE GEBRUIK VAN DIE KOPPELTEKEN TN AFRIKAANS.

S:imegestelde woorde word heeltemal te veel van
melrnar geskryf, of die koppelteken word veels te
veel gebruik. Dit is ten sterkste af te keur, omdat
<lit nog 'n nasleep is van die Engelse invloed.

"15ie kop11eiteken word minaer geonlik, omdat
die taal so 'n verbasende krag besit om woorde
\Vat versltillehde 'begrippe uildruk, tot 'n eenheid
sµam te smelt. So 'n krag word die lewenskrag
of di~ acuipassingskrag van 'fl taal genoem.
Die hbppeltehen word nie gebruik nie :(a) Waar die twee woorde een begrip uitdruk,
b.v. lugskip, watervoor, skoolbiblioteek.

Natuurlik sluit die red ook in samegestelde uitdrukkinge waarvan die begrip 'n een~eid is, omdat
dit in die daaglikse spreektaal so dikwels voorkom,
b.v. dihbeksysie, bloukopkoggelmander, iandbou·tentoonste/.ling.
(b) In geografiese name wat uit eiename en gewone name best,aan, b.v. Drakensbergpas, I-I eks1·i'l.1ierberge, Uingenirivier, Adderleyslrant, Kaapstrtd·; maar Suid-Afrika, Suid-Afrikaans.

(c) In woorde wat die verbindingsklanke e, s,
er alreeds het, b.v. rundetpes, sluidsregler, rnenselewe.
(d) In sameg-estelde w.w., b.v. belangstel.
(e) Tydbegrippe, b.v. tweewu.r, agtuur.
Let op die verskil tussen t•wee uur en tweeuur,
t.ien i1ur en tienuur.
Dit is bafo moeilik vir 'h vreemdelihg \Vat Afrikaans wil aanleer, om te kan se watter woorde of
tlitdnil<kihge alreeds debr veelvoudige gebruik tot
)rt vaste eenheitl gegroei het, want tlit hang· ~Hies
vah tlie taalgevoel af, \vat hy eers sal verkry na
hy tibm in die Afrikaahse laal ingelewe he't.

DTE

KOPP:ELTEKEN.

Die koppelteken 'loord nog ·wel gebn1,ik :(a) \Vaar die eerste deel en die twede deel nie
'n vaste eenheid geword het nie, b.v. boswifreldboerelewe .: stompstert-mannetjievolstruis ,· kombuis]( af f ermaniere.
Natuurlik ook weer as die samegestelde uitdrukking nog nie deur veelvuldige gebruik tot 'n eenheid geword het nie, moet die koppelteken nog
gebruik word, veral as 'n eienaam in die same&telling voorkom, p.v. Maritzburg-1'.esitasiewedslTyd; Bismarck-politiek; piksteel-kommando.
(b) In ~n hele sin wat tot 'n eenheid gegroei het,
b.v. kruidjie-roer-my-nie; ou'1.'rou-onder-q.ie-kombers; wolf-en-jakkals-reen.
(c) In samegestelde tietels, b.v. assistent-sekre
taris; kommandant-generaal.
(d) In reduplikasies, b.v. blou-blou; fiuit-fluit;
sing-~ing.

(e) As 'n boel klinkers by mekaar kom wat maklik verwarring kan veroorsaak, word of die koppelteken, Of die deelteken gebruik, h.v. see-eend
(seeeend), wa-.as (wails), 1tie-oes, eue-oue.
(f) Om herh?ling van dieselfde·woord te vermy,
b .v, voor- en nadeel, ·voor- en agteruitgang.
(g) Getalle, b.v. een-en-t~vintig, honderd-en-tiende (nie miljoene nie).
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DIE DUBBET,'E ONTKE.'INJNG.

HOOF'STUK XXXI.
DIE DUBBELE ONTKENXING:
Deur die dtlbbele ontkenning verstaan ans die
herhaling van die negatiewe woord in 'n sin om
'n negatiewc begrip uit te druk. Hoewel soiets in
ander tale (b.v. Grieks, Vlaams, en selfs in oudNededands) voorkom, word die dubbele ontkenning
tog as een van die vernaamste eienskappe van die
Afrikaanse taal beskou.
· Baie mense is genee om die rwede ontkenningswoord weg te laat in die skr_vftaal, omdat dit nie
duidelik gehoor word nie. Dit mag nie. Daar
die regte gebruik van die dubbele ontkenniri.g so
veel mocilikheid in die skryftaal veroorsaak, sal
dit nodig wees om volledig in die gebruik daarvan
in te gaan. In die spreektaal kom dit as vanself
reg.
Die dubbele ontkenningswoorde wat gebruik
word·, is·:(i) nie . . . . nie.
(ii) riooit . . . . nie (nimmer . . . . nie).
(i.ii) niks . . . . nie.
(iv) nerens . . . . nie.
(v) niemand . . . . nie.
(vi) geen (byv.) '":- . . . nie.
Daar die gebruik van al die pare min of meer
dieselfdc reels volg, sal net die nie
nie hier
bespreek word.

DIE'DUBEELE 'ONTKENNING.

Drn,

'

ONTI<ENNING IN 'N ENKELVOUDIGE
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Srn.

r.-(a) As die sin uit ·,n onderwerp en een enkel
woord as gesegde best;ian, d.i, sander enige hulpw .w ., is daar maar een nie, wat aan die end staan,
b ..v. Hy .speel .nie: Ek gaan nie.
L.W.--Dikwels as. die woordjies nooit.• ,, niks,
niernand of nerens gebn1ik word, k~y die ~i6 nag
die nie agternirn, b:v. : (r) Hy 'l.oerk· nooit nte.
(2) Ek sien niks nie.

(3) Hy hinder· niemand nie.
(4) Hy gaan nerens nie.
Sams word Hy gaan nooit ncrens nie gehoor,
veral c:is nadruk daarop gele word, en oak Hy sal
so noo'it as tc nimmer leer nie.
(b) 'n Uitbreiding van die onderwerp bet geen
effek op die ontkenningswoord nie, b.v. Jan, die
slwapwagter, slaap nie (of nooit nie).
(c) 'n Sinnetjic wat bestaan uit slegs 'n onderwerp en 'n gesegde wat sander enige hulpw.w. is,
kry die dubbele ontk'enning as die gesegde 'n
skeidbare samegestelde w.w. is, b.v. : -

(1) gelukwens :-Hy wens my nie· geluk nie.
(2) lie/he :--Ek het horn nie lief nie.
(3) deurloop :-Nee, ek loop nie deur nie.
2.-(a) Sodra die w.w. 'n voorwerp of 'n Qyw.
bepaling het, kan die dubbele ontkenning gebruik

180
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word. Soms wqrd die eei: nie ')Tel
Hier word die oor veral geraadpleeg.

wegg~laaL

Maar as die voorwerp 'n voornaan:l\v. is, is di1
absoluut nodig <lat dit 'n voorsetsel moet he voqr
die dubbele ontkenning gebesig kan ·word, b.v. : (1) Ek eet nie appels nje.
(2) Pa skiet 111.ie lm·ikstertjies nie.

(3) Nla ken nie vir haar nie.
(4) Ma ken haar nie.
(5) Ons swem nie in die tivi13r ni e.
(b) As die negatiewe woord voorafgegaan is deur
miskien, glad, of liewers, word die dubbele ontkenning gewoonlik nie gebruik as die geseg·de 'n
enkelvormige w.w. is nie, b.v. : ( r) Ek skryf aan hom glad nie.
(2) Hy verlrou daardie skelme dief Ii.ewers nie.
(3) Koos eet appels miskien glad nie.

3.-As clie gesegde van die sin 'n hulpw.w.
ins1uit, is die dubbeJe ontkenning absoluut noodsaaklik, b.v.: --

(1) Ek het dit nie ~.edoen nie .
.(2) .Ons kan mos nie skiet nie.

4.-As twee of meer oewensgeskikte sjnne deur
;ant, .maar, dus, daaro.m, toe verbind 'n ont~Gn-

QlE PlJ.l}Bf;J;.& 9NT~,E~NI,N.G.

l...Sl

r;ing )Jev,W:,, w.org <lier t)V,e,d~ nie aan die end yan die
s.in wat sUe ontl<enning uit(lruk, gypla?s, b'.v. :--

(1) Hy was nie daar 'Ifie, want sy ma was siek.
(2) Jy wou nie luister nie; dus l-:ry jy gee11
prys nje.
(~)

Hy 'lpa,$ ;nie daar nie1 toe het ek maar weer
teruggekqm.
·

5.-Die bo-aangegewe ree,ls geld ook in geva!
van vrae, b.v. :-(1) Waarom leer jy tog nie?
. (2) Waarom wt..l jy to$ 7iie leer nie?
6,.,,..--In 'n negatie\Ve bevel word moel 1iie rnoenie,
.j;1.v. Nloenie jou 11,r,Jerk so slordig doen nie.

7 .---DikweJs affekt<;er die verandering van die
w9ordorde die d\1bbele ontkenning, b:v· : Ek skryf nie aan ~.in~ers nie.
Aan kin{lers skryf ek nie.
DIE 0NTKENNING IN 'N SAl\IEGESTELDE SIN.
I.
As die hoof sin .die· ontken.ning bevat en voor
die .bysi,n staan, word die t)Vede nie <Jan die. end
'~an die bysin(ne) geplaas; maar as daar 'n. lang
reeks ,bysinne·volg, sodat die twede nit: so ver va,n
die eerste kom <lat sy effek byna qui is, k?,n .hy
m::iar gerus weggelaat word, b.v. : (1) Ek kan nie sien wa.t 'd°it daarmee te doen
h.et nie.
(~) Jan
m)! nooit dat hy die boek wat ek
ham geleen het, verloor het n~w.

se
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Maar iet"Op die gebruik van die ontkenning-i1fverband met omdat; b.v. ·(1) Hy dpen dit nie o~at
lzy. bang is nie, :i:naar .om 'n ander rede; (2) H:y
doen dit nie, omrlat hy bang is.
(3) ,,Dit sou nic nodig wees om te se nie <lat
die gerugte wat hier roqdg~gaan h.et, net
toe hy van 'die oor19g ten1g_ge)rnm het,
nadat by daar meer as drie jaar deurgebring bet in die loopgrawe, waar by met
'n onbeskofte klas mense in aanraking
gekom het, waar is."

2.-As. die bysin sowel' as die hoofsin 'n ontkenning bevat, word drie negatiewe woorde gebr:uik, b.v. Dit kan nie raen solank as daar geen
wolke is .nie. Maar wanneer omdat gebruik word,
bet ons vier nie's, b.v. 'Hy mag nie ga01i nie,
omdat sy wer.k nog nie klaar ·is nie.
/

,3.--As die bysin die ontkenning bevat en voor
die boofsin staan, kom die twede ontkenningswoord
aan die end van die bysin; dus net voor die· boofsin, b.v. Daar dit vir geen maande gereen het nie,
het baie becste mngekom •weens die d·roogte.
,

4.-Enkel of dubbel ontkenningswoorde kan
gebruik word in sirrne : (a) Wat 'n bevestigende begrip uitdruk as een
of ander gevqcl.daarin begryp is, b.v. H1 atter smart
171,0et ans ni.e ly .nie; Hoe lekker kan hy hom tog
nie uitdruk nie.
(b) vVat 'n be'l.•estigcntie begrip uitdruk, maar
waar dit een of :rnder bywoord of hyvocglike n.w.
-is w;,it o.ntken .wor.d, b_.v. Hier is. 'n boek, nie myne
nie, maar sy:1ie; Nil} ?J1Y boek nie, maar syne, le
op die tafel.
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REDUPLIK.ASIES.
In Afrikaans tref ons dikwels twee woorde met
dieselfde betekenis in een sin aan. Dit is 'n
eienaardige verskynsel in. Afrikaans. Hieronder
yolg 'n paar sulke reduplikasies :-·I.

2.

.1·
4.
,5.

6.

i.
8.
9.
TO.

r J.

Die muis bet uit daardie gat uitgekom.
Moenie my so pla nie; loop uit die kamer uil
Hulle gaan vanaand na die biaskoop toe.
Van watter deel van die wereld Imm jy vandaan?
Die duiwel het in horn ingevaar.
Ek sal die mes van horn af kry.
Ek het dit al lanka.Z sien aankom.
Ek het die tee in die koppie ingeskink.
Kom saam ·met my skool-toe.
\Vat is dit met jou saam?
Die. man die slaan, en die kind die huil.

AANHANGSEL L
DIE INTERVOKALIESE G.
Sommige mense beweer <lat as ae (age) en ee
(ege), (maer, reent) as klinkers beslrnu word, die
ee, oe, iee, oee (reiin, hoer, spieel, koeel) ook as
sodanig geklassifiseer behoort te word. Ohs is di<:
met hulle nie eens nie en hou dus nog vol in ons
beskouing van die eerste uitgawe vah die Grnmmatika, nl. clat slegs·die a<e en 'ee (Nd!. uge en ege)
as kJinkers beskGU kan werd, rnaar die ee, oe, iee,
oee nooit nie.
Ons wens hier die geleentheicl te baat te neem
om ons sienswyse 'n bietjie te verduiclelik.
W;:iar die g van die Nederlandse \voord verdwyn
bet tussen twee e's, is die sametrekking ee een
klinker slegs in woorde waar die deelteken nie bo
die twede e gebruik word nie--d.w.s. waar die ee
gevolg word. deur twee medeklinkers in dieselfck
lettergreep in die onverboe vorm van die woord,
b.v. ·reent, gereeld, geleentheid. Sodra, egter, die
deelteken gebruik word, staan die twee e's in
aparte lettergrepe. Dit is trouens die doe! van die
gebruik daarvan. O.i. is dit mos onmoontlik om
twee klinkers in twee aparte lettergrepe as een
klinker te gaan beskou. Dieselfde geld ook vir
oe, IJee en iee. Die gedeeltekende -e (e) in die
gevalle is die kort swak-beklemde -e, maar net 'n
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wern1g1e ·kortei: en swakker as die gewone kort
.swal\-beklemde e s.oos dit voorkom in die woorde
besem, lepel, ens.
Dit is miskien nie so maklik vir ~n ongeoefende
om die tweelettergrepigheid van woorde sons reen,
'i.'ennoe ,spieiil en koeel te bespeur as in die geval
van woorde soos geeet, drieenig, poeet, koeie, en
baie nie; maar dat die twede lettergreep begin voor
die gedeeltekende -e, is ons vaste oortuiging.
In clie laasgenoemde reeks woorde het ons te
doen met Of tweeklanke (baie, koeie) of die foneties.e klapklinke1', wat gebruik word voor 'n beklernde vokaal wat 'n lettergreep aanvang·.
In
eersgenoernde reeks woorde het ons eenvoudige
vokale in aparte lettergrepe.
Die kiapklinher word in fonetiese skrif verteenw00rdig deur 'n teken wat soos in vraagteken ( ?)
iyk. Die klarik tref ons nie in woorde soos spieel,
koeel, ens., aan nie, maar sy afwesigheid wil tog:
nie te kenne gee dat die ee, oe, iee en oeii daardeur
in dieselfqe lettergreep kom :nie, ewemin as die
afwesigbe!d daarvan ons so4 regverdig om die
oeie van koeie en die aie van baie as soorte dri<:>klanke( ?) te gaan beskou.
In fonetiese skrif lyk die woorde so :·-·-(tussen
hakies). L.W.--Die swak-beklemde e hehoort in
fonetiese skrif geskrywe te word met 'n e onderstebo; ma.all <la.al.' dit woeilik vir die qrukkers is
om clit .sq ~ dn1k,. s.al die e m~ar net. kyr~ief gedruk
word. T"We.e titt~hjies na 'n klin~~ b~tek:en dat
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die ldank !anger is ~is een met net een titteltjie
daarna. Die koppelteken word gebruik tussen
lettergrepe.
koeie= [kui-e.] .
geeet = [ xe- ?et.]
<lrieenig = [ drie- ?en ex.]
poeet= [po- ?et.]
koel = [ku ·I. J

baie=[ba ·i-a.]
reen= [re-en.] maar reent
=[re: n~. J
spieel=[sp1 ·-el.] i.p.v.
[ spi : I. J
vermoe= [fer-mo ·-e J
i.p.v. [for-"mo :]
koeel=[ku ·-el.l
i.p v.
[ku :l.]

Met die ae (Nd!. -age) egter is daar 'n ander
moeilikheid. Die deelteken \vord hier nooit bo di'e
e geskrywe nie, en tog is daar g:evalle waar die
twee lettertekens in twee aparte lettergrepe staan.
In Afrikaanse woorde wat die g na 'n a of aa
het in die onverboe vorm, maar dit verloor sodra
'n swak-beklemde e in die verbuiging volg, kry
ons die a en e in aparte lettergrepe, b.v. :·sae (meerv. van saag)=' [s..1. ·-e.]
laer (verg. trap van laag)= [la ·-er.] .
klaer (selfst. n.w. van klae)=[kla ·,-er.]
Maar waar die g van die Nederlandse woord
heeltemal verlore gegaan het in die Afrikaanse
vorm daarvan, het ons duidelil{ maar net een letter··
greep en dus maar net een baie lang klinker,
b.v.:Ndl. nagel
mager
" hag el

"

Afr. nael=[na :I.]
,, maer= [ma :r.J
" hael = [ na :1J

• 1

So ook met swaer, waens en laer. Die verskil
is duidelik merkbaar in die woordjie la er.
(a) Verg. trap van laag= [la ·-er] (verboe vorm)
(b) Krygskamp=[la :r] (onverboe vorm).
Ook in Nederlandse werkwoorde op -agen wat
in Afrikaans die g verloor het en dus nou op -a
of -ae eindig, is die ae maar net een suiwer klinker;
mnar in afleidinge van sulke werkwoorde kry ons
\veer die twee klinkers in twee aparte lettergrepc,
b.v. : drae [ dra : J ; plae [pl a : J ; klae [Ida : J ;
sae [sa :] ; maar draer [dra ·-er]; plaer [pla :-er]
Let op die verskillende uitsprake van : sae (1) meerv. van saag= [sa ·-e]
(2) w.w.=[sa :]
Ons he·wer'ing kom dus kortliks hierop neer :
W aar die g wegval tussen a en e of tussen twee
e's, kry ons soms 'n klinker, maar nooit waar dit
wegval tussen o en e, oe en e, en ie en e nie.
\Veliswaar spreek baie mense sulke woorde as
spieel, koeiil, seevier, ens., uit asof hulle maar net

een vokaalklank hevat, maar dit is nog die vraag
of dit behoort geduld en aangemoedig te word;
o.i. is die een-vokaal-klank-uitspraak van sulke
woorde net so slordig as die uitspraak deer i.p.v.
deur, en hys i.p.v. huis, en 'behoort ewcvcel afgekeur te word.
Gaarne sal ons in korrespondensie met ons kollegas oor hierdie punt wil tree.
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STOFLIKE BYVOEGLIKE NAA.MlV.
In die twede uitgawe van hierdie Grammatika
hou ems nog vol in ons oorspronklike beskouing dat
silwer en blik in woorde soos silwerketting en blikbord, stoflike byvoeglike naamwoorde is, hoewel
sekere krietisie hulle as self st. n .w. beskou. Verre
sy dit van ans <lat ons ohs sienswyse aan iemand
Wil opdring. Ons wens net kortliks ons beskouing
van die saak uiteen te sit.
Ons gaan uit van die standpunt <lat wanneer 'n
byv. n.w. selfstandig gebruik word, dit clan 'n verbuiging moet ondergaan. B,v. ,,Watter kussing
wil jy he-'d-ii:: hardc of die sagte ?" Met woorde
Soos silwer en blik tref ons dieselfde verskynsel aan.
B.v. ,,\Vatter bord wil jy he--die sihuere of die
hlikke ?"
As ons nou die verswee self st. n.w.
ihvoeg en dus die woorde as byv. n.w. gebtuik,
hy ons Die harde kussittg of die sagte kussittg;
Die silwerbl"Jrd of die blikbord. Die enigste onderskeid is <lat in die twede sin die woorde aanmekaatgeskrywe word.
Die aanmekaatskrywery, waatmee ons nie heeltemal eens is nie, is o.i. nie voldoende rede om die materiaal-gedeelte van die
soort woorde as selfst. n.w. te gaan beskou nie.

Eet is nog 'n werkwoord, hoewel dit die uitgang
van sy Nederlandse vorm, nl. -en, verloor het.
Die -en van die Nederlandse zilveren het volgens
dieselfde klankproses verdwyn. Waarom moet hy
nou juis daardeur aan die antler woord gekoppel
en as selfst. n .w. bestempel word?
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Eqig.een sal met ons saamstem d?t zilveren in
zilverc1i horloge 'n byv: n.w. is. Vlaarom moet
ons nou ons vorm van zilveren, nl. silwer, as 'n
selfst. n.w. gaan heskou, net omdat dit ongelukkig
diesel(de spelli11g het van die stof, wat wel deeglik
'n selfst. n .w. is.
~n

Ons hou dus nog vol dat die materiaal-gedeelte
Yan woortle sdos silwerketting, blikbord, ens., wel
deeglik 'n stoflike byvoeglike naamwoord is en we!
om die volgende twee redes :-'-(1) Blik, silwer, ens .. is ons vorme van die Nederlandse stoflike byv. n.w. op -en---blihkcn, zi.lveren, ens.--, wat maar net die -en aan die end
verloor het (vgl. werk, Ndl. werken; bulder, Nd!.
hulderen, ens.).

(2) Blik, silw&r, ens., kan die byv.-n.w.-toets
deurstaan, nl. die aanlas van -e as dit selfstandig
gebruik word-,iets wat 'n selfst. n.w. as tafel,
skoal, ens., nie, kan doen nie.

Ons het nou oris sienswyse van die saak uiteengesit en ook d e beskouing van die opstellers van
die \Voordely aangestip. Ons laat die saak verder
in die hande n elke onderwy,ser(-es), wat nou die
saak ·self kan ndersoek en dan sy (haar) eie opienie
daaroor vor .
Gaarne al ons in korrespondensie wil tree met
kollegas oor hierdie onderwerp.
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Die Oef eningc en Taalwerk is in vier de le verdeel.
A. Aparte oefeninge op elk van die verskillende
hoofstukke van die Praktiese Afrikaanse Grammatika.
B. Oefeningc vir Vertaling, Parafrasering,
Sinsontleding, Diktee en Leestekens.
C. Algemene oefeninge, wat 'n soort hersi~ning
is op wat voorafgegaan het, en wat 'n grondiger

toets sal wees van die leerlinge se taalkennis. Asook die eksamen-opgawes van:(i) Die Afrikaanse-Taaleksamens van die Na,.
talse Saamwerk-U nie.
(ii) Laer en Hoer Eksamens van die SuidAfrikaanse Taalbond.
(iii) Junior-Sertifikaat- en Matriek-eksamens van
die LT niwersiteit van Suid-Afrika.
D. 'n Aanvulling wat o.m. bestaan uit omtrent
200 van die mees hekende Afrikaanse idiome met
hul Afrikaanse en Engelse verklaringe, en die hoofdele van enige sterk Nederlandse werkwoordeiets wat o.i. onmisbaar is vir 'n leerling (veral die
Engelse kind) wat later uit die skatte van die
Nederlandse lettere wil put.
\,\1-eens die verskeidenheid van die oefeninge in
die boekie bevat, ag ons <lit heeltemal geskik om in
al die hoer klasse van 'n skool gebruik te word.
Dit wil nie se dat al die oefeninge ewe maklik (of
moeilik) is nie; inteendeel, die onderwysers(esse)
wor<l vry gelaat om hul eie diskresie te gebruik
om, na gelang van plaaslike omstandighede, oefeninge en vrae uit te soek en met die klas te behandel of vir huiswerk voor te skryf.
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