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VOORWOORD.
Na die verskyning van ons ,,Grammar of Afrikaans " het baie onderwysers ons versoek om ook 'n
grammatika in Afrikaans vir die skool te skrywe. En
omdat ons bewus is van die feit dat leiding baie nodig
is, noudat Afrikaans orals in skole ingevoer en geleer
word, kon ons die versoek nie van die hand wys nie.
Hiermee word dan aan die onderwyswereld aangebied
die resultaat van ons poging om in 'n ongetwyfelde
behoelte te voorsien.
Ilierdie boek is nie 'n vertaling van die grammatika
wat ons vir Engelssprekende mense geskryf het nie.
Uit die aard van die saak moes daar veel weggelaat en
bygevoeg word, aangesien die doel hier verskillend is.
In sommige gevalle is daar ook klein veranderinge
aangebring as gevolg van 'n deeglikor ondersoek van
die Afrikaanse taalgebruik. Die hoofstuk oor Sintaksis
is feitlik 'n nuwe, en ook die our Klanke en oar 'l'aal en
Taalontwikkeling. Laasgenoemde twee hoofstukke het
ons bygevoeg, nie om 'n geleerde aansien aan ons werk
te gee nie; trouens, vir die taalkenner word daar weinig
nuuts verkondig. As hulle sal dien om die onderwyser
. 'n meer wetenskaplike insig in die wese van die taal te
gee, en daardeur die taalonderwys meer intelligent en
dus interessanter sal maak as wat <lit in die reel in
die verlede was, sal ons ons doel bereik het. Die onvolledigheid wat artiekels van die aard in 'n beskrywende
grammatika noodsaaklikerwys aankleef, sal al 'n spoorslag wees om die onderwyser na meer kennis te laat
soek. En wat is daarmee nie al gewen nie?
Die oefeninge by die verskillende afdelinge en ook
die agterin is ook weer gegee op versoek van onderwysers. Vir meer oefeninge is daar taalboekies wat by
die onderwys behoort gebruik te word; ook kan die
onderwyser waarskynlik die geskikste oefeninge na
gelang van omstandighede self maak.
Dit bring onR
op 'n beswaar wat moontlik teen die boek geopper kan
word.

Elke taalonderwyser wat sy vak ken, sal weet dat
ons 1.aalonderwys in die verlede baie doods en oninteressant was, omdat <lit te dikwels bestaan het uit die leer
van die reels van die grammatilrn buite alle verband mot
die praut, lees en skry£ van die taul self.
Dis nouliks
nodig om te se dat ons die gebrnik van 'n grumrnatika
op daardie manier nie aanbeveel nie.
l\1aar daar word
teenswoonlig in die antler uiterste ge1wndig, en hoor 'n
mens soms van gesaghehbende ( ?) mense wat daarop
trots is dat hulle al <lie grammatika wat hulle op ;;kool
geleer bet, vergeet het. Sulko boweringe berus egter
op 'n verwarring van die rolle wat stof en metode
respektioflik in die leerproses speel.
Die grammatika
is altyd duar, of 'n mens <lit nou iu boekvonn het of uie.
'n Goeie skrywer gebruik die taal korrek, nie omdat
daar geen taalreels bestaan nie of omdat hy hulle nie
ken nie, maar hy gee horn geen rekenskap van die taalreels wat hy op min of meer onbewuste wyse Yolg nie.
~lot die leerling op die skoolbanke iR dit andern gesteld.
Hy moet die taal - ook sy moedertaal - nog- leer, en
watter metodo ook al by die taalonderwys gevolg mag
word, sal dit altyd nodig wees om horn opsetlik aitent
te maak op sekere versky_nsols in die taalgebruik.
As
die le.erling die taal korrek sal gebruik, dan mnet hy
die taalreels ken; en die bestaan van 'n grammatika,
ook in die skool, word geregverdig deur die foit dat dit
sulke taalrePls beskrywe.
Hoe hy dit moet leer, is 'n
saak van rnetode, waarop ons hier uie kan ingaan nie.
In die veronderstolling dat elke taalonderwyser vandag
op hoogte van Rake is aangaande die nuutste en beste
metodes wat by die taalonderwys gevolg behoort te
word, hied ons hierdie grammaiika aan as 'n middel
tot 'n doel.
As dit die leiding gee, oor die gebrek
waarvan in die laaste tyd so dikwels gekla word, sal
1ms ons moeite ruimskoots beloon ag.

M. C. BOTHA.
J. F. BURGER.
Kaapstad,
November 1921.

BY DIE TWEDE DRUK.
Daar die eerste oplaag binne 'n paar maande uitverkoop is en 'n twede <lruk dringend nodig geword het,
het dit vir ons onwenslik gelyk om enige verandering
aan te bring wat betref opset, indeling of verwerking
van die stof. Rierdie uitgawe is dus, met uitsondering
van 'n paar bladsye, 'n herdruk van die eerste.
Die
hoofstuk oor W oor<lvorming is uitgebrei deur toevoeging
van die Bywoord, en op 'n paar ander plekke is klein
veranderinge, wat, na ons hoop, verbeteringe sal blyk,
aangebring.
W aar ons die publiek, en by name die onderwY.sers
m ons land, baie hartlik bedank vir die gulle ontvangs
wat die eerste uitgawe van hierdie boekie te beurt geval
het, wil ons hulle verseker dat alle welgemeende op- en
aanmerkinge ter verbetering van 'n volgende uitgawe
baie hartlik sal verwelkom word deur

DIE SKRYWERS.
Kaapstad,
April 1922.

BY DIE DERDE DRUK.
Hierdie derde druk is dieselfde as die twede van
verlede jaar, behalwe dat daar hier en daar 'n verandering in die gebruik van die leestekens aangebring is, om
dit te laat ooreenstem met die sisteem wat ons in Afrikaanse Stylleer aanbeveel het.
Ons dank aan die onderwysers vir die goeie ontvangs ook van die twede uitgawe.
DIE SKRYWERS.
Kaapstad,
Februarie 1923.

BY DIE VIERDE DRUK.
Hierdie druk verskil nie veel van die derde me.
Hier en daar is daar 'n woordjie ingevoeg 0£ weggelaa.t
waar dit nodig gelyk het, en die uiteensetting van
nasalering is enigsins anders en, na ons hoop, duideliker
gestel.
Dat 'n vierde druk so gou na die derde nodig geword
het, is 'n bewys dat die boekie nog beantwoord aan die
doel waarmee dit geskry£ is.
'I.'erwy.l ons onderwysers
dank vir die voortdurend hartlike ontvangs, en ook vir
die belangstellende wyse waarop hulle oor sekere punte
in die.boek aan die outeurs geskry£ het, sal ons verdere
wenke van harte verwelkom.
DIE SKRYWERS.
Kaapstad,
Oktober 1924.
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DEEL I.
SINTAKSIS.
HOOFSTUK I.

DIE ENKELVOUDICE SIN.
Onder sintaksis word verstaan die leer van die sin,
d.-i. die manier waarop die woorde geskik word in die
Sln.

I,
DIE SIN.
As ek se: Jan hond, loop tuin, Vrydag hier, dan
gebruik ek wel woorde, maar daar is geen sin in die
woorde nie. :Maar as ek se: Jan slaan die hond; wie
fo,op in die tuin? kom Vrydag hier, dan is my bedoeling
duidelik. In die laaste geval het ek dan sinne. 'n Sin
is dus 'n reelrnatige, gebruiklike verbinding van woorde
deur middel waarvan ek een of ander gedagte uitdruk.
In elke sin is daar twee noodsaaklike bestanddele,
al word hulle nie altyd uitdruklik genocm nie. Die een
i8 die woord wat die handeling wat daar plaasvind, u.f
die toestand waarvan melding gemaak word, aandui, en
die tweue is die woord wat die persoon of saak aandui
van wie of waarvan uie hande-ling of toeRtand gemeld
word.
Die eerste is die gesegde, die twede die onderwerp.
In die sin: Piet slaap is slaap die gesegde en
Piet uie onderwerp. Soms word een van twee, of selfs
albei, nie genoem nie, maar in elk geval is hulle dan
darem in die gedagte van spreker en hoorder.
Weg
hier ! voorwaarts ! opstaan ! ens., word elliptiese Rinne
genoem.
Voluit sou hulle lees: Loop weg hier, gaa.n
vooirwaarts, u moet opstaan, of iets dergeliks.
In die
geval van 'n hovel word die onderwerp in die reel nie
genoem nie: Korn hier ! (kom jy hier) is duidelik
genoeg.
1. Cesegde: Die gesegde moet altyd 'n persoonsvorm
van die werkwoord wees - die deelwoord of infinitief
B
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kan nie as gesegde dien nie. Jan geslaap of Jan slapende
is onsin. N atuurlik kan die gesegde uit 'n samegestelde
ww. bestaan, b.v., Jan het gesilaap of Jan sal slaap.
Vercler kan die ww. in clie bedrywencle 0£ die lydende
vorm wees: Koo5 skryf (bedrywend), 'n brief word
geskryf (lyclend).
In die twee gegewe sinne bestaan die gesegde alleen
uit 'n ww., maar soms neem die ww. oak nog 'n naamwoord by om 'n toestand uit te druk, b.v., My broer is
klein. Dan word onderskei tussen (a) die werkwoorde·
like en (b) die na1amwoordelike deel van die gesegde.
In bowestaande sin is is die werkwoordelike, en klein die
naamwoordelike deel. Ons vind sulke geseg<les gewoonlik by ww. soos is, word, bly, lyk e.a. met dieselfde
betekenis.
Voorbeelde: (i) My vader is oud.
(ii) Piet word predikant.
(iii) Die pas'ient bly siek.
(iv) Die appel lyk ryp.
2. Onderwerp: Die onderwerp is 'n selfstanclige
naamwoord, of 'n woord of uitdrukking wat met 'n selfstanclige naamwoord gely kAtaan:
die hond blaf;
ver van jou goed, is
die twede volg;
naby jou skade;
praat is maklik;
hy lees.
W anneer die onderwerp nie clui delik aangewys word
nie, staan die voornaamwoord dit as onderwerp* : Dit is

'n mooi dag; dit reen; dit blits; dit woel in die straat.
Sams staan dit as voorlopige onderwerp, en word die
werklike ondorwerp later aangevul: Dit is gesond om
te loop; dit help nie om te kla nie.
In clie volgende
sinne worcl die onderwerp glad nie aangewys nie: Daar
word geklop; daar word gefluit. Daar het sy bywoordelike betekenis hier verloor, en die ww. worcl hier onpersoonlik gebruik.
- - - --- --- - - - --- * Kyk ,,Onpersoonlike Werkwoord."

-
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3. Bepaling:
Vergelyk on<lerstuande srnne:
(1) Jan skry£.
(2) Die bedroe£de Jan skry£
vandag 'n lang brief aan sy rnoeder.
In (1) word die onderwerp on die gesegde met 'n
enkel woord elk g·egee; in (2) word vertel (a) die
hoedanigheid van Jan, (b) wat hy skry£, (c) wanneer
hy skry£, en ( d) aan wie hy skryf.
Die woordo: die bedroefde, vandag, 'n lang brief
en aan sy moeder bepaal of omskryf die onderwerp en
gesegde nader en word <lus bepalinge van die onderwerp en die gesegde genoem.
Daar is dr:ie soorte
bepalinge: (a) voorwerpsbepaling, (b) bywoordelike
bepaling, (c) byvoeglike bepaling. Die laaste behoort
by die onderwerp, die ander twee by die gesegde.
(a) Voorwer'p: Die voorwerp is die woord wat die
persoon of saak aandui
(i) wat die handeling, in die gesegde genoem,
ondergaan.
Dit heet die lydende 0£ direkte voorwerp:
Jan slaan die hond;
(ii) wat belang het by die handeling, maar die
handeling nie direk ondergaan soos in (i) nie. Dit heet
die belanghebbende or indirekte voorwerp: Die meid
gee die kat melk;
(iii) wat die oorsaak is van die handeling.
Dit
heet die oorsaaklike voorwerp en is ook indirek soos
(ii): Die vrou is bekommerd oor haar kind.
Die drie voorwerpe is van mekaar te onderskei deur
die inhoud van (i) hierbo as antwoord te kry op die
vraag: wie? 0£ wat? na die geRegde, b.v., slaan wie? 0£
wat? ...... die hond; die inhoud van (ii) op die vraag:
aan, vir, tot wie? 0£ wat? b.v., gee vir wie? 0£ wat?
...... die kat; die inhoud van (iii) op die vruag: met
betrekking tot of ten opsigte van wier 0£ wat? b.v.,
bekommerd met betrekking tot wie? ...... haar kind.

-!
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(b) Bywoordelike bepaling:
Die bywoordelike
bepaling is 'n uitllre1dmg van die gesegde, net soos die
bywoord by die ww. Dit dui aan hoe, waar, wanneer,
ens., die hancleling plaasvind.
Hulle kan clus as volg
verdeel word :
(i) Hoedanigheid: Die man werk hard.
(ii) Plaas: Die mense sing in die kerk.
(iii) Tyd·: My vriend vertrek mare.
(iv) Graad: Die dokter slaap weinig.
(v) Voorwaarde: lngeval van 'n ongeluk moet JY
terugkom.
(vi) Toegewing: Ten spyte van sy gedrag eer sy
vriende hom.
(vii) Oorsaak of rede: Uit vrees vir straf het hy die
werk gedaan.
(viii) Gevolg: Die soldate is ongehoorsaam, tot
ontsteltenis van die generaal.
(ix) Doe I : Ons oet om te leef.
(x) Middel: Die sieke is deur medisyne gesond
gemaak.
(xi) Omstandiglteid: Ily het gegaan sonder om
groet.
(xii) Modaliteit: J ulle kom stellig vanaand hiernatoe.
Die bepalinge van modaliteit bestaan meestal nit
onkele woorde, wat ge11ruik word om die sekerheid,
onsekerheid, waarskynlikheid, ens., van die handeling uit
te druk. Daar bestaan 'n groot getal van sulke woorde,
b.v., nie, wel, seker, stellig, waarlik, bepaald, ongetwyfeld, voorwaar, mooglik, tog, maar.
Ook sulke uitdrukkinge soos : glad nie, myns insiens, volstrek nie,
ens.
Om uit te vind met watter soort bepaling ons te
doen bet, is dit alleen nodig om te vra: Met watter doel,
onder watter omstandighede, hoeveel, wanneer, ens. Die
antwoord op die vrae sal die nodige informasie verska£.

te
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(c) Byvoeglike bepaling: Die byYoeglike bepaling

is 'n
werp
die
die
die
die

uitureiding, 'n nader
0£ van die Yoorwerp :
bedroefde Jan;
tafel se poot;
ent van die pad;
geraas buite;

mrn;krywing van die onderdie kinders in die skool;
die lus om te leef;
die statl Londen;
oom Hendrik.

Bepalinge soos Londen en Hendrik in die laaste
twee voorbeelde word oak bystellinge genoem.
In die volgende sinne word die woorde in vet letters
bepaling van gesteldheid genoem :
(i) As mens is hy heel aangenaam.
(ii) Die Rogering het hom tot regter aangestel.
(iii) Ek hou Smuts vir 'n slim man.
(iv) Die vent het besope tuis gekom.

II.

WOORDSKIKKINC IN DIE ENKELVOUDICE
SIN.

Wat ons tot hiertoe behandel het, is 'n vobin wat
slegs een gedagte uitdruk.
So'n volsin kan die vorm
aanneem van :
(a) 'n metledeling: Jan slaap.
(b) 'n vrari g : Kom hy vanmiddag?
(c) 'n gebod: Bring vir my 'n boek.
(d) 'n wens: Was sy tog maar hier !
(e) 'n uitroep: Hoe heerlik is dit daar !
In (ri) kom die onderwerp eers en volg die gesegde
claarna.
Wanneer egter die sin met 'n voorwerp of 'n
bywoordelike bepaling begint, dan volg die onderwerp
die gesegde: Cister was ek in die dorp; die man ken ek
nie; in die winter is die nagte lank.

6
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Dio bywoonlelike 1Jepaling rnn (yd ko111 gewoonlik
voor die van plaas: Ek was van.more op die mark.
In (b) is twee gevalle moontlik:
(i) W anneer 'n vragende vonrnaamwoord <lie onderwerp is, clan is <lit clie normale 8kikking: Wie speel op
die viool

r

(ii) W anneer (i) nie die geval is nie.
Dan 8taan
die gesegde altyd voor clie onderwerp : Leef hy nog?
het jy hom gesien? wat wil hy he?

AR die gesegcle in (a) en (b) uit 'n Ramegestelde
ww. bestaan, kom <lie eerste cleel eers en die twede aan
die on cl van <lie sin : Ek het hom gister nog gesien; hy
wil al sy somme vanaand maak; moet jy nou na die stad
gaan? wat sal hy vir die perd wil betaal P
'n Vraag 11eern onk Roms die vorru van 'n mcdedeling

aan, maar clan word die laaste woord op hoer toon as
hy 'n mededeling uitgm•preek: Jy was van plan om te
gaan vegi'

Anders word die vraag ::igtpraan gestol: Maandag
is vakansie, nie waar nie?

In ( c) staan die geRegdc voor die onderwerp, wat
in die red nie uitgedruk word nic, tcnsy tlaar misverstand k::in ontstaan soos in: Kom jy hi er (on nic
iemand antlers nie).
Sams word die naam van die aangesprokeno voor of
na die bevel genoem; Jan, bly stil; loop gou, my seun !
In sulke gevalle staan Jan en my seun as aangesprokene
en word by sinsontleding nie as onderwerp goplaas nie.
Die onclerwerp is jy, u, of ju Ile na gelang van omstandighede.
As moet vir die gebod gebruik word, kan die ook
soms die vorm van 'n meclecleliug aanneem: Julie moet
goed luister, ma::ir ook: Moenie jou lyf s'o wegsteek nie !
In (cl) en (e) is die skikking die van (a), (b), of
(c): Het ek jou tog maar eerder geken ! dit gaan jou
goed ! leef gelukkig !
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VOORBEELD VAN SINSONTLEDINC.

Dit kom daar minder op aan watter vorm die sinsontleding aanneem, as die leerling maar verstaan wat
die £unksie van die verskillende woorde en uitdrukkinge
is en dit op duidelike wyse kan aantoon.
Hieronder
word die ontleding van 'n enkelvoudige sin so eenvoudig
as moontlik gegee:
Om sewe-uur het neef Willem, my goeie vriend,
haastig die twee swart perde ingespan om die dokter te
gaan haal.

ENKELVOUDICE SIN.
neef
Willem
my goeie vriend
het ingespan
die perde
twee
swart
haastig
om die dokter te
gaan haal

onderwerp.
bys telling by neef.
,, neef Willem.
"
gesegde.
lyd. voorw. by het ingespan.
byv. bep. by perde.

"

"

"

,,

byw. bep. van wyse by het ingespan.
,,
,,
,, duel ,, ,,
,,

OEFENINC 1.
Benoem die dele van die volgende sinne :
1.

Daar staan u broer Pict.

2.

Sander aarseling het die vergadering mnr. S. met
algemene stemrne tot voorsitter gekies.

3.

Hoog in die lug is dit baie koud.

4.

Die sug om te heers was Napoleon se groat fout.

8
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5.

Op hierdie plek i1i my vrirnd deur die weerlig doodgeRlaan.

6.

GiRter het die Goewerneur op versoek van die
Eerst0 Minister die Parlement verdaag.

T.

Die ligte in die Rtad gli11Rter pragtig in die dunker.

8.

Lieg nooit om uit 'n moeilikheid te kom nie.

9.

Ondanks my waarskuwing het hy tot sy eie leed
die wilde dier aangepak.

10.

Deur die verkeerde pad te ·neem het die man veel
later daar aangekom.

11.
12.

Ons doen <lit terwi1lo van die liewe vrede.

13.

Die arheidern word betaal volgens hu1le bekwaamhede.

14.

Pi et en Jan moet die som op die kortste manier
probeer doen.

15.

Die koniug is met sy vrou en kiuders op reis gegaan
om te rus.

16.

Die winkelier het tien sjiolings vir die artiekel
betaal.

17.

Miskien weot die onderwyser self weinig van die
saak af.

18.

Baie soldate het ontevrede van die oorlog at teruggekeer.

19.

In die reel gee ouers hulle kinders goeie raad.

20.

Die ryk man van die stad bekommer en onHerm
hom oor die arm kindertjies in sy buurte.

Ingeval van 'n tekort in die kas sal daar gekollekteer word.
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HOO.FSTUK II.
DIE SAMECESTELDE SIN.

As twee of meer sinne so met mekaar verbonde is
<lat hulle tesame as een geheel gevoel word, word die
geheel 'n samegestelde sin genoem: Die dag is warm,
maar die nag is koud; hy het my vertel van die oorlog
waaraan hy deelgeneem het. .

A.

NEWESKIKKENDE SINSVERBAND.

As die dele van 'n samegestelde sin gelyke waarde
het, staan hulle tot mekaar in newegeskikte sinsverband: Die berge is wit en die riviere is vol. V orm die
een sin egter 'n deel van die ander, dan staan hulle in
ondergeskikte sinsverband: Ek sal kom wanneer jy my
nodig het. In hierdie sin is wan.neer ...... het eintlik 'n
bywoordelike bepaling van die gesegde in ek sal kom en
Alle
is daarom ondPrgeskik aan die sin: ek sal kom.
ondergeskikte sinne is dan ook 0£ 'n bopaling van een
of ander soort, Of 'n onderwerp, Of deel van 'n gesegde
van 'n ander sin. Die hoofsin is die sin wat die mededeling, vraag, of gebod bevat, en die ander, wat 'n deel
·van die hoofsin uitmaak, is die bysin.
Die sinsverband tussen newegeskikte smne kan
wees.
(a) aaneenskakelend: ~Inr. R. is nie alleen ryk
nie; hy is goed.
(b) teenstellend: Ek kry die beloning; my vriend
kry die straf.
(c) oorsaaklik: Die werk moet dadelik gedaan
word; more is dit te laat.
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Die verbinrl:ing van newegeskilde sinne geskied
(i) deur middol van voegwoorde 0£ voegwoordelike
bywoorde, (ii) uok souder sulke woorde, soos in bowestaande drie sinne.
Voorbeelde van (i).
Voorbeelde van (ii).
Bers moes ons gaau sit; daarna
(Sien die 8inne
het hy ons toegespreek.
hierbo.)
Anna is slim, maar haar broer is
dom.
Die boer kon nie ploeg nie, want
die aarde was te nat.
:My oom is te sioklik om te werk;
buitendien het hy genoeg
gc'ld om van 1.e lewe.
Die aaneenskakelende sinsverband kan wees:
(a) Cewoon aaneenskakelend: Ek het lus vir die·
werk, en dit sal my ook betaal.
(b) Versterkend aaneenskakelend: Die pakkie is
lig; selfs 'n kind kan dit dra.
(c) Rangskikkend aaneenskakelend: Eers moet JY
kruip, dan kan jy loop, daarna kan jy proheer vlieg.
(d) Verdelend aaneenskakelend: Deels is hy verlei
geword, deels is hy self te blameer.
Die teensLellende sinsverband kan wees:
(a) Suiwer teenstellend: In die somer is die dae
lank, maar in die winter is hulle kort.
(b) Vervangend teenstellend: Dit is nie vitterigheid
nie ; di t is pure belangstellin g.
(c) Beperkend teenstellend: Die kandidaat het vir
die eksamen geslaag; alleen moet hy nog die mondelinge
deel doen.
(d) Skeidend teenstellend: Ek wil 'n huis konp,
anders sou ek jou die geld geleen het.
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Die oorsaaklike sinsverband lrnn 1. weerlei vorm he:
(a) W aarin <lie oorsaak of rede in die oerste sin, en
die feit of beworing in die twede sin genoem word: Die
winkel is afgebrand; daarom is die mense sonder werk.
(b) W aarin die £eit of bewering in die eerste, en die
oorsaak of rede in die twede sin genoem word: Die jeug
is die beste leeftyd, want dan het 'n mens nog die hele
lewe voor jou.
Sametrekking: As twee of meer newegeskikte
sinne Rekere bestanduele met mokaar gemeen het, word
sulke bestanddele, kortheidshalwe, soms net eenmaal
genoem: Jy vat agter' en ek voor; hy was eers onder'•
wyser en later predikant; sommige mense werp die
blaam op die man, andere op die vrou.

Sulke sametrekking is nio alleen geoorloof nie,
maar ook aan to beveel, mits die duidelikheid van die
sin nie daaronde1' skade ly nie. Hulle moet ogter onderskei word van enkelvoudige sinno waarvan die onderwerp, gesegde, of voorwerp uit twee of meer woorde
bestaan. In <lie volgendo enkolvoudige sinne is een of
antler van die dole veelvoudig:
Piet en Klaas is iutieme vriende;
die moisie lag en praat not alLyd;
ek ken die moeder en die vader.
OEFENINC 2.

Nnom die soort sinsverband in die volgende samegesteltle sinne:
1. Die 'rransvaal sal £1,000 gee, en Natal £500.
2.

U moes versigtiger gehan<lel het;
ongeluk nie gebeur nio.

dan was die

3.

Die Regering moes <lie boere help, want hulle was
in groot nood.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Die skuld van die firma moet betaal word, anders
gaan hulle bankrot.
0£ jy gee my die geld, 0£ ek laat jou deur die wet
vorvolg.
Hier help woorde weiuig; dade iR nodig.
Die gekleurdeR hou van horn; die Kaffers daarentee haat horn.
Die jeug lee£ in die toekoms, maar die grysheid in
die verlede.
Aan die een kant wil ek graag gaau, aan die antler
kant vind ek <lie reiR vervelend.
Eers het hy die geheim bewaar, dog eindelik het
hy alles vertel.
Nie alleen iR hy van natuur skrander nie, maar hy
bet ook rnel gestudeer.
l\'Iy buurman verdien weinig geld; <laarby het hy
'n groot gesin.
N og die RuRse nog <lie Duitsers hou van die Pole.
Die son skyn, die voeltjies sing, die mense lag, en
die hele Wereld iR bly.
Die man het moord gepleeg; daarom sal by
opgebang word.
B.

ONDERSKIKKENDE SINSVERBAND.

Vergelyk die sinne in onderstaande twee kolomme:

I
'Sy verhaal is onwaar.
Ily is 'n leuenaar.
Hy praat die waarheid.
Hy sal more kom.

II.

Wat hy verhaal, is onwaar.
Ily is iemand wat lieg.
Hy praat wat waar is.
Hy sal kom wanneer hy
kan.
Hy is opreg.
Ily is wat hy voorgee.
Die verskil tussen die sinne in die linker kolom en
die in <lie regter is dit : In die sinne onder I kom 'n
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persoonsvorm van die ww. alleen in die gesegde voor,
terwyl so'n persoonsvorm van die ww. in die sinne onder
II ook in under dole van die sin gevind word. In elke
sin onder II bet ons dus twee gesegdes (dus ook twee
onderwerpe) en, net soos by <lie neweskikkende sinsverband, daarom ook twee sinne. Hier is dit egter <luidelik
dat die een sin 'n on<lerwerp, voorwerp, naamw. gesegde,
of bepaling (byvoeglike of bywoordelike) van die antler
sin uitmaak, en kan dit dus as 'n onderdeel van die antler
sin beskou word. Die twee sinne het nie gelyke waarde
nie. Vandaar die name hoofsin en bysin, wat ons reeds
tevore gebruik het. In die hoofsin vind ons die gedagte
(mededeling, vraag, ens.), in die bysin die begrip of
kenmerk van een of under deel van <lie hoofsin.
'n Enkelvoudige sin, en ook 'n paar newegeskikte
sinne, kan dus maklik in die vorm van 'n hoof- met 'n
bysin omgeskep word, soos blyk uit die volgeude voorbeelde:
Enkelvoudige sin: Sy koms was vir ons 'n verrassing.
Samogostelde sin (onderskikkend): Dat hy gekom
het, was vir ons 'n verrassing.
Samegestelde sin (neweskikkend) : Ek bewonder
die man; hy is 'n groot staatsman.
Samegestelde sin (onderskikkend): Ek bewonder
die man, omdat hy 'n groot staatsman is.
Die bysin word ook soms 'n afhanklike, of ondergeskikte sin genoem.

I.

INDELINC VAN BYSINNE.

By die ontleding van die enkelvoudige sin het ons
die verskillende dele met die volgende name genoem :
onderwerp, voorwerp, gesegde (ww. en naamw. deel),
byvoeglike, en bywoordelike bepaling.
Ouk het ons
gesien dat elke bysin as 'Ii onder<leol van die hoofsin kan
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beskou word.
Dit volg dan vanseH dat die bysinne op
dieselfde manier sal ingedeel word, al na die werk wat
hulle doen in die samegestelde sin. Die bysin kan dus
wees:
l. 'n onderwerpsin.
Die algemene naam vir
2. 'n voorwerps1n.
hierdie drie is self·
standige bysin.
3. 'n gesegdesiu.

i
J

4.
5.

'n byvoeglike sin.
'n bywoordelike sin.

1.

DIE ONDERWERPSIN.

'n Onderwerpsin is 'n Bin wat staan as die onderwerp van die gesegde in die hoofain en begint gewoonlik
met dat (in mededelinge), of (in vrae), een of and er
vraagwoord (wie, wat, ens.), 'n· betreklike voornaamwoo,rd (wie, wat met die betekenis van hy of die man
ens, wat), of het die vo1·m van 'n hoofsin in die geval
van aanhalinge en wanneer die voegwoord dat weggelaat
word:
Dat hy my nog onthou, is wonclerlik.
Of die gevangene sal beken, is onseker.
Wat die onkoste sal wees', kan horn nie skeel nie.
Hoe hulle die saak sal opvat, is moeilik om te se.
Wie nie wil werk nie, mag ook nie eet nie.
Wat ek eenmaal geskryf het, bly staan.
,,Hou jou woord," was altyd BY leuse.
Dit, tenminste, is seker: hy sat niie weer kom nfo.
Soms word dit as voorlopige onderwerp gebruik, en
volg die onderwerpsin later: Dit is gelukkig dat ons
mekaar hier ontmoet; dit het weinig geskeel of hy het
verdrink ( = dat hy nie verdrink het nie, het weinig
geskeel).
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2.
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DIE VOORWERPSIN.

Die voorwerpsin is 'n sin wat gebruik word as die
voorwerp van die gesegde in die hoofsin, en hegint op
dieselfde manier as die onderwerpsin. In die geval van
die meewerkonde 0£ belanghebbende voorwerpsin kom
daar alleen aanwysing van persone in voor: Wie die
meeste punte behaal, sal ek 'n prys gee.

Voorbeelde van 'n voorwerpsin:
'n Mens kan nooit se wat more sal gebeur nie.
Die bakker wil weot of u brood nodig het.
Die volk het verwag dat die oorlog sal ophou.
Hy het my vortel hoe hy die gevaar ontsnap het.
Die gasto eet wat hulle voorgesit word.
Wat hy ons beloof het, sal hy ook gee.
Sal ek dit maar se: Jan het die som gemaak.
,, Wees, altyd 'n man," het my vader gese.
Vir wie sy ouers lief het, is die lrnis 'n heerlike plek.
Ons het belang by wat die Parlement besluit.
Ilulle hot gelag oor wat die dwaas gese het.
3.

CESECDESI N.

n Gesogdesin in 'n bysin wat <liens doon as die
naamwoordelike <leel van die gesegde in die hoo£sin, en
kom dus alty<l voor na werkwoorde soos: is, wo,rd, skyn,
lyk, blyk, ens., wat uie op hullesel£ 'n gesedgo kan
uitmaak nie:
Die man is wat hy voorgee om te wees.
Hy word wat sy vader van horn verlang.
J y lyk nie wat jy is nie.
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Opm. By die selfstandige bysin word soms die eie
woonle van die spreker tussen aanhalingstekens gegee,
b.v., l\ly maat se toe: ,,Pas op vir die leeu agter jou."
Die woorde tussen aanhalingstekewi staan dan in die
Direkte Rede.
\Vord die inhoud van wat die spreker
gese het, gegee, maar nie in sy eie woorde nie, dan het
ODS die lndirekte Rede, b.v., My maat se toe dat ek
moet oppas vir die leeu agter my.
In die Indirekte Rede word die or<le van die woor<le
in die sin, die pcrsoonlike voornaamwoor<le, en ook
dikwels die tye van die werkwoor<l verander.
Die
volgonde voorbeclde sal <lit duideliker laat blyk.
Direkte Rede.
,,Wat is jou naam," vra
hy vir my.
,,Ek weet wanneer dit
gebeur het," se Piet.
,,Ek wil jou geld he," se
die rower.
4.

lndirekte Rede
Hy vra vi_r my wat my
naam is.
Piet se dat hy weet wanneer <lit gebeur bet.
Dit rower het gese dat
hy my geld wou he.

DIE BYVOEGLIKE BYSIN.

Die byvoeglike. hysin is 'n sin wat die diens van
'n byvoeglike bepaling verrig, en begint meestal met 'n
hetreklike voornaamwoord (wat), of 'n voornaamwoordelike bywoord (waar, ens.), dog kan ook mot 'n voegwoord of met 'n bywoordelike voegwoord begin.
Die
volgende voorbeelde h<'Yat al die soorte:
Van mense wat lieg en bedr'ieg, hou niemand nie.
Bk het die man gesien wat die huis wil koop.
Hy is 'n burger vir wie sy land en yolk alles is.
Die saak waaroor u praat, is my onbekend.
Die gedagte dat hy moet gaan, is pynlik.
Die vraag of hy dit sal doen, kan ek nou me
beantwoord nie.
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Die
Die
Ons
Die
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plaas waarheen jy trek, is ver van hier.
dae toe die ossewa ons trein was, is verby.
lee£ in 'n tyd wanneer alles duur is.
spreekwoord ,, Tyd is geld" is dikwels onwaar.

5.

DIE BYWOORDELIKE BYSIN.

n Bywoordelike bysin is 'n sin wat die werk van
'n bywoordelike bepaling doen, en begint met een of
ander bywoordelike voegwoord, of met 'n voornaamwoord voora£geguau deur 'n voorsetsel:
Ek sul gaan wanneer jy kom.
Hy het gaan kla by wie geen medelye te vind was
nie.
Die vernaamste bywoordelike voegwoorde wat die
bysin met die hoo£sin verbind, is clie volgende: nadat,
voordat, eerdat, daar, omdat, aangesien, mits, tens.y,
opdat, sodat, toe, as, wanneer, terwyl, ofskoon, al,
hoewel, of, sedert, totdat, sodra, deurdat, soos, asof,
ens.
Die name wat aan die bywoordelike bepalinge gegee
is, word natuurlik ook hi er gebesig.
Ons verdeel die
bywoorclelikc sinne dus in bysinne van hoedanigheid,
tyd, plaas, ens., en kan ons hier volstaan met een of twee
voorbeelde van elkeen te gee.
(a) Hoedanigheid: Hy gedraag hom asof hy hier
die baas is; die die£ plei t soos 'n advokaat dit nie kan
doen nie.
(b) Vergelyking: My broer is slimmer as my
suster'; hy praat meer as wat hy werk.
(c) Omstandigheid: Hy het vertrek sonder dat hy
eers kom g.roet het; die huis het voor 'n groot tuin,
terwyl agter 'n tennisbaan is;.
(d) Beperking: Sover ek nou kan oordeel, sal die
uitslag bevredigend wees; hy werk fluks, behalwe dat
hy 'n bietjie slordig is.
c
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(e) Verhouding: Hoe verder ons loop, hoe eentoniger word die pad; namate 'n man ryker word,
word hy gelJgieriger.

(£) Craad: Ily het so hard geval dat hy op die
oomblik dood was; die Ruffer is so wreed dat hy mense
sal vermoor.
(g) Cevolg: Die fahriek is afgebrnnd, sodat die
mense sonder werk is; die do kt er het slegte medisyne
gegee, sodat die man nou sieker is.

(h) Tyd: Ily is nooit haustig as hy hier is nie;
wanneer jy met jou werk klaar is, kan jy loop.
(i) Plaas: Uy woon nog waar hy altyd gewoon het;
ck sal meegan tot waar die paaie uitdraai.
(k) Voorwaarde: Ek sal die reis ondorne<'m, mits
jy meegaan; onR gaan vanmiddag Percl-ioe, tensy dit
rei:in.
(1) Toegewing: Ofskoon hy my vriend is, kan ek
hom nie vergewe nie; hoewel hy a.I taamlik oud is, doen
hy nog baie werk.

(m) Oorsaak of rede: Die man bedel omdat hy arm
is; aangesien dit donker is, moot ons hier vernag.
(n) Doel: Die student werk hard, sodat (opdat) hy
vir die eksamen mag slaag; hy hei. maar getrou, sodat
hy sy eie huis kan he.
(o) Middel: Deurdat hy goed kon lieg, het hy die
Raak gewen.
(p) Modaliteit: Soos ek jou reeds gese het, stuan
sy sake sleg; vol gens wat die dokter dink, is Claar geen
kans op herst<'l nie.

Soms worJ die bysinne nie volledig uitgeJruk nie,
en is dit dan soms nodig om by die sinsontleiling die
ontbrekende dele eers aan te vul voordat die ontleiling
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kan gedoen word.
So, b.v., in die sin: Ofskoon nog
maa.r jonk, is hy al lid van die Parlement, is dit beter
om die eerste deel: Ofskoon nog maar jonk as 'n on volledige bysin te beskou en by die 011tleding die outbrekende dele tmisen hakies te plaas. Die Yolledige sin sal
natuurlik lees: Ofskoon (hy) nog maar jonk (is), ens.
ln sommige gcvalle sal die sin omskrywe moet word,
soos uit die volgende Yourlweld sal bl~·k: Hy het my
gese wat om onder die omstandighede te doen.
Die
volledige bysin Jin , ,get->e" snl dun moet lees: wat ek
onder die omstandighede moet doen.
Al die b,ysinue wut ons tulhiertoe gegec het, was
afhanklik van eon of ander dcel van die hoofsin.
Dit
hoer egter nie altyd die geval te 'vees uie. Die een bysin
kan ook afhanklik wees vau 'n under bysin, wat weer
op sy be ml a fhanklik is van diP huofsin, b. v., Daar loop
die man wat my gese het dat jy nie tuis was nie.
In
hierdie sin is dat jy nie tuis was nie 'n voonverpsin,
afhanklik van <lie g<'segde in wat my gese het, wat self
weer 'u byvoeglike Rin is, afhanklik van man in die
hoofsin.
Net soos daar meer as een bysin in 'n samegestelde sin kan wees, is daar ouk soms meer as een
hoofsin in 'n samegestel<le siu.
Sulke samegestelde
o.im1e m0t mcer as cen hoofsin word uok soms veel·
voudige si1me genoem. Dit is egt01· hePlternal vol<loende
om net die algemene benamiug samegesteld te gebruik,
en by die ontleding van die sin te se hoeveel hoofainne
en hoeveel b,vsinne <lie snrnegcstelde sin bevat.
II.

WOORDSKIKKINC IN DIE SAMECESTELDE
SIN.

(a) As die bysin voor die houfsin sban, dan is daar
inversie in die hoofsin: die gesegde kom voor die onderwerp, b.v., As ek aan die strand is, baai ek gewoonlik
tweemaal op 'n dag.
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( b) Die hoofain bet diP 11ormnle woordskikking, as
die bysin een vun 011beperkte toegewing is: Hoe groot
hy ook mag praat, hy is 'n lafaard.
(c) InverRie in die hnofsin vind plaas as die hoo£sin
staan tussen woorde wat 'n aanhaling uitmaak: ,,Korn,"
r'oep die Genera.al, ,,laat ons aanval ! "
(d) As twee newegeskikte sinne met mokaar verbind word deur voegw. byw., is daar invernie in die
twede sin: Die reis is lank, daarom moet ons vroeg
beginne.
(e) In die bysin slaan die werkwoord normaal aan
die end, behalwe >nmneer die voegwoord voor 'n selfstandige sin weggelnat word, of wanneer daar 'n
beknopte byRin na die gesegde volg: Hy r'aadpleeg my,
omdat hy hier sonder vriend of famieliebetrekking is.
My raad aan horn was: Celuk beteken meer as
rykdom.
Die onderwyser het gese dat hy die leerling sal wys
hoe om die somme te doen.
(f) W aar die gesegde in die bysin uit 'n samegestelde werkwoord bestaan, b.v., wil kom, ka.n loop,
het geleer, sou gery het, daar volg die infinitie£ of
verlede deelwoord die hulpwerkwoord, maar nooit in die
geval van het, is, en word nie:
Hy se dat hy dadelik sat kom.
Hy se dat hy sy les geleer het.
Ek kom wa:nneer my werk gedaan is.
Weet jy of die vergaderin,g vanaa:nd gehou wo,rd?

Ill.

SINSONTLEDING.

Onder sinsuntlecling word verstaan die aanwysing
van die verskillende dole waaruit die sin bestaan, en
die betrekking waarin die dole onderling tot mekaar
staan.
Soos by die ontleding van die enkplvoudige sin reeds
gese is, kom dit daar minder op aan watter vorm die
sinsontleding aanneem.
Die groot saak is om te weet
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watter diens elke deel van 'n sin doon en te kan se wat
die verband lussen die dele is. Vir 'n goeie styl is dit
noodsaaklik, want hoe anders sou die skrywer kan sien
wat die foute in sy sinne is?
'n Heel eonvoudige manier waurop dit gedaan kan
word, volg hieronder:
Die vraag of hy vanaand na die vergadering sal
kom, kani ek alleen beantwoord as jy my kan se wanineer die trein uit Kaapstad vertrek, en wie as spreker
by die vergadering sal optree.

Samegestelde sin met hoofsin en vier bysinne.

A.

H oofsin: Die vraag kan ek alleen beantwoord.

l
B.

onderwerp.
gesegde.
lyd. voorwerp.
byw. bep, van beperking.

Byvoeglike * bysin by vraag in A.: Of hy vanaand
na die vergadering sal kom.

l
C.

ek
kan beantwoord
die vraag
alleen

of
hy
sril kom
na die vergadering
vanaand

\'orbindingswoord.
onderwerp.
gesegde.
byw. bep. van plans.
"
" tyd.

"

Byw. bysin van voorwaarde by kan beantwoord m
A. : As jy my kan se.

l

as
JY
kan se
my

verbindingswoord.
onderwerp.
gesegde.
meew. voorworp. t

* Of ook Ouderwerpsin, Bystelling by vraag.

t l\feewerkencle voorwerp worn ook genoem belanghebben<le
of indirekte voorwerp.

:a2

D.

E.
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Lyd. voorwerpsin by kan se in 0. : W anneer die
trein uit Kaapstad vertrek.
wanneer
vorbindingswoord.
die trein
onderworp.
vertrek
gesegde.
uit Kaapstad
byw. bep. van plaas.

l

Lyd. voorwerpsin by kan se, neweskikkond met
D.: En wie as spreker by die vergadering sal
op tree.
en
verhindingswoord.
Wle
onderworp.
sal optree
gcsegde.
as spreker
byw. hep. van geRteldheid.
by die verga<lering
,,
,,
,, plaas.

1

OEFENINC 3.
Benoem die dele van die volgende samegesteldo
sinne en maak duidelik in watter Rim;verband hulle tot
mekaar staan:
1. Korn bier dat ek jou 'n gebeim k:rn vertel.
9
"'' Ek sal nooit toestem nio, iensy jy eers jou skuld
be ken.
3. Hy gaan na die kerk, nie omdat hy graag die predikant hoor nie, mum· orndat hy deur RY moeder
gestuur word.
4. Net waar die skolm geloop het, bet die poliesie
gevolg.
Die
storm op die see was so sterk rlat al die skcpe,
5.
tesame met die bemauning, vergaan het.
6. Of hulle nou ons vriende iR of nie, on'l moet hulle
rcgverdig bohandel.
7. Hoe hy sy planne ook al wegsteek, <ms sal tog
agter rlie waarheid kom, mits ons horn maar nie
ui t tlie oog verloor nie.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
lG.
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Hoe eerder jy <lit doen, hoe beter.
Dit was asuf die hele stad in beweging was.
Hy is nooit gelukkiger as wanneer hy kan rondloop in die Yelde eu op die berge.
Voorda t ek drie kon tel, was die leeu op my.
Dit is die persoon wat jy in die trein gesien het.
Daar is sommige mense wie se verwaandheid
niemand ooit sal genees nie.
Dink nu wat jy alles sul moet opoffer as jy die
1etrekking bedank om 'n under, waarvoor jy
miskien onbekwaam is.
Dit koru my voor dut hy 'n vreerndeling is eu glad
nie weet waarheen hy wil nie.
Die gerug dat die ministerie bedank hei en 'n
nu we mini.sterie gevorm is, is onwaar; maur dis
waarskynlik <lat party van die ministers sal
moet plek maak vir andere wa t meer van
staatsake afweet as hulle.

17.

'rerwyl die hoer so staun en kyk nu die koppie van
waar die rokie gekom het, skiet ham plotseling
die gedagte te binne: Dit is Kaffers wut daar
op wag le totdat hy van die huis is om dan
sy vrou en kinders te kom vermoor.

18.

Souder <lat iemand dit verwag het, is die krunke
vanmore skielik gester£, sodat daar geen
famieliebetrekkinge teenwoordig was wat die
laaste hulp kon verskaf nie.

Hl.

Wat die kapitaliste ook al mag se, een <ling is
seker: as die Regering versuim om binnekort
die nodige muatreels te neem, dan sal die meer
gematig<les onder <lie volk, of hulle <lit wil of
nie, gedwing word tot die oorgang na die
Arbeiders, wat die nndergang van die Regering
sal beteken.
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Met die onbepaalde wys van 'n under werkwoord
verbonde, het alle ww., in plaas van die vorm
van die verlede deelwoord, die van die onbepaalde wys, tensy die onbep. wys van die under
ww. om te voor hom het, in watter geval ook
die verlede deelwoord kan voorkom.

·HOOFS'l'UK III.
DIE NECATIEF IN AFRIKAANS.

Vir ontkenning in Afrikaans word die volgende
woorde gebruik: nie, nooit, nimmer, niks, niemand,
geen, nerens. 'n Eienaardigheid van die taal in hierdie
opsig is, dat die woordjie nie dikwels aan die end van
'n sin of uitdrukking geplaas word selfs w:mneer die
ontkenningswoord reeds tevore in die sin genoem is:
Ek het hom nie gesien nie.
Ilierdie nie noem ons
gewoonlik die twede nie, hoewel dit ook gebruik word
na elkeen van die under bogenoemde ontkenningswoorde.
Die konstruksie staan bckend onder die naam: dubbele
ontkenning. Die benaming is enigsins misleidend, want
die ,, twede nie " is eenvoudig 'n versterking van die
negatief en nie 'n ontkenning van die ontkenning nie.
Die gebruik van die negatief is nie maklik onder
reels te bring nie, daar dit in nou verband staan met die
posiesie en die aksent van die woord, uitdrukking, of sin
wat die ontkenningsbegrip inhou.
Waar die dubbele
ontkenning voorkom, geld as algemene reel <lat die
twede nie staan aan die end van die uitdrukking of
sin waarvan die begrip ontken word: Nie alleen Piet
nie, maar al die ander is skuldig; dit is nie die man
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wat my dit gese het nie; ek wil jou nie help nie, want
jy is al te lui. \Vil ons dus die dubbele ontkenning reg
gebruik, dan is die eerste vereisie dat ons logies en
korrek sal dink, d.i. presies sal weet wat ons wil ontkcn.
Die volgende uiteensetting gee clie gehruik van die
negatief meer in heson<lerhede:

I.

DIE ENKELVOUDICE SIN.

1. As die eerste nie aan die end van die sin staan,
kan daar natuurlik geen sprake van 'n twe<le wees nie:
Ek speel nie; hy lag nie. .Maar hoewel <lit onmoontlik
is in die geval van nie, vind ons dat na nerens, niemand,
nooit, niks, nimmer, geeneen aan die encl van 'n sin nie
soms nog bygevoog word: Hy kom nooit nie; hy weet
niks nie; ek beskuldig niemand nie; ons sien hom
nerens nie.
2. In 'n sin wat bestaau uit 'n onderwerp (met
of sonder bepaling) en 'n enkelvou<lige gesegde (met of
sonder bepaling van modaliteit) staan net een nie aan
die end: Ek weet nie; Jan slaap nie; die lui man werk
nie; die man wat my dit vertel het, lieg nie.
Hierdie reel geld ook nog as die sin 'n voorwerp
sonder voorsetsel het: Ons verstaan hom miskien nie;
hulle begryp jou bedoeling glad nie.
3. Soms kan 'n sin die Jubhcle ontkenning ho, of
net een nie aan die end. In snlke gevalle is dit 'n saak
van sinsaksent. Vergelyk b.v. die twee sinne: Ek doen
die werk liewer nie vandag nie, en ek doen: die werk
vandag liewer nie. In die twede sin val die sinsaksent
op nie, in die eerste val hy op liewer, of op vandag.
4. As die voorwerp voorafgegaan word deur 'n
voorsetsel, vind ons die duhbele ontkenning: Ek praat
nie van daardie dinge nie; hy vra nie vir sy vader nie.
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5. As die gesegde uit 'n snmegestelde ww. bestaan,
kom die dubbele ontkenning altyd voor: Die pasiiint wil
die dokter nie sien nie; 'n groot digter word nie gemaak
nie.

6. In bevele met moet smelt moet dikwels met nie
saam, en kry ons moenie: Moenie hom weer glo nie; jy
moenie die saak so aanpak nie.
7. In 'n sin met die normale woordskikking waariu
die dubbele ontkenning voorlrnm, staan die eerste nie
gowoonlik net na die gesegde (nu die eerste hulpwerkwoord in samegestelde werkwoor<le), tensy daar 'n voorwerp sander voorsetsel, 0£ 'n bepaling van modaliteit is :
Sy staan nie agter die deur nie; ek het die boek nie
gelees nie; jy moet my vriende nie beledig nie; die
volk kan horn nie !anger vertrou nie; die huisraad mag
nie op die vandiesfo gekoop word nie; wie het nog nie
van Paul Kruger gehoor nie? hy het my miskien nie
herken nie.
Maar die eorste nie kan ook aan die begin van die
sin staan, as die eerste woord <lit nodig het: Nie baie
mense het daarvan geweet nie.

II.

DIE SAMECESTELDE SIN.

8. In lwee newegeskikte f-inne staan die twede
nie aan die end van die sin wat ontken moet word: Kos
is nie skaars nie, maar duur; die trein sal nie stop nie,
want hy is reeds laat; die water is nie koud nie, dus
kan jy gaan swem; sterk drank is sleg, nie ailleen vir
die liggaam nie, dog ook vir die verstand.
9. In 'n negatiewe hoo£sin, gevolg deur bysinne,
staan die twede nie aan die end van die bysin (of
bysinne), mits die sin as 'n geheel as een logiese ge<lagte
gevoel word: Ek weet nie waar hy woon nie; niemand
kan se wat more sal gebeur nie; my vriend is nie 'n
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man wat maklik vir 'n ander kopgee nie; waarom doen
jy nie die werk soos die onderwyser jou geleer het nie?
10. As die bysin oak negatief is, kry die hoofsin
net een negatie.f: Die son sal nie skyn as die mis nie
opklaar nie; daar is geen boom in die tuin wat die wind
nie omgewaai het nie.
11. As die bysin alleen ontkennend is, o.f as dit
voor die hoofsin staan, word die hnofsin natuurlik nie
geaffekteer nie: Hy se dat hy gister nie teenwoordig was
nie; as ek die graad nie nou kry nie, sal ek later weer
probeer; die ma.n wat nie wil werk nie, is lui.
12. As die sin taarulik lank is, sodat die herhaling
van die twede nie as 01werwag en onnatuurlik beskou
word, kan die twede nie weggelaat word.

(a) Die spreker kan horn nie verenig met die argument dat, as Suid·Afrika ooit onafhanklik sal word, dit
sal moet geskied na 'n bloedige oorlog, waarin sowel die
gekleurde as die blanke rasse betrokke sal wees.
(b) Want ons moet nie vergeet dat, hoe meer ons
taal sy eg Afrikaanse eienaardighede in sy buigingsleer,
woordvorming en sinsbou laat beinvloed deur die Engelse
taal, hoe makliker dit vir die Engelse taa.I word om horn
te verdring.
1:3. In 'n samegestelde sin waarin die bysin die
hoofsin vnlg en die ontkenning in die hoofsin voorkom,
word die twecle nie soms in die middel van die sin ( d.i.
na die hoofsin), in plaas van aan die end rnn die hele
sin, geplaas. In sulke gevalle is die twee sinne (hoofen bysin) grammatikaal wel verbind, maar word die
inhoucl van die hysin in die gedagte van die spreker nie
so nou met die inhoud van die hoofsin verbind nie. Die
inhoud van die bysin word dun meer gevoel as ':Q. gedagte
wat by die Rpreker upgeknm het nadat hy die gedagte
in die hoo.fsin vervat reeds uitgespreek het.
Hieruit
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volg dat twee sinne kan verskil wat betref die posiesie
van die twede nie, en tog in ander opsigte absoluut eners
kan wees. Die volgonde twee sinne sal <lit illustreer:
(a) Ek kan jon niks se tansy ek my vennuot eers
gesien het nie.
(b) Ek kan jou niks so nie - tensy ek my vennoot
oers gesien het.
As die eerste sin sonder enige rus na ,,se " geleeA
word, <lan sal <lit duidelik wees dat hoot- en b:ysin een
gedagte bevat en <lus nou verbind is. -word die twede
sin met 'n lung rus na ,,nie" gelees, dan word die
inhoud van die bysin a'1 'n bykomstige gedagte gevoel.
Feitlik kom dit ook hierop neer, dat in die eerste sin die
aksent op die hele sin val, terwyl dit in die twede sin
mecr bepaald op die hoofsin val. Die punktuasie in die
twee Rinne is opsetlik so gebrnik, om die onderskeid des
te cluideliker to luat uitkom.
Die gebruik van die voegwoorde ,,orndat" en
,, want " vir redegowende sinnc sal nog verder verduidelik wat hierbo gese is.
Vergelyk hierdie twee
sinnc: (a) Rk slaan jou nie omdat ek jou lief het nie,
maar ...... ; (b) Ek slaan jou nie, want ek het jou lief.
,,Omdat" "\Vorel gebruik om die bysin nou met clie hoofsin te verbind, terwyl ,, want" twee ncwegeskikte hoo:fsinne, wat in 001·saaklike verband met mekaar staan,
verbind.
~ie alleen sou ons hier by die lees van die
twee sinne verskillen<l punktueer nie, maar die betekenis
van die twee sinne is ook klaarblyklik verskillend.
In
die eerste sin kom daar 'n twede nie aan die end, in die
twede Rin is dit natuurlik nie nodig nie.
14. Uit die posiesie van die twede nie in die volgende drie sinne kan ook nog gesien word hoe dit alles
daarop aankom watter begrip ontken word:
(a) Nie ver van clie pad nie staan twee home.
(b) Daar staan twee borne nie ver van die pad nie.
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(c) Twee borne, nie ver van die pad nie, het ons
teen die hitte beskut.

In elkeen van hienlie siune word die hegrip, deur
die woorde ver van die pad aangedui, ontken; derhalwe
staan die e<'rste nie vour, en die twede nie na die uitdrukking, wat diP woo1'<lskikking in die sin ook mag
wees.

NOG MEER HERHALINCS.
Hehalwe die herhaling van die negatief, kom daar
ander herhalings in Afrikaaus voor, soos uit die volgende voorbeelde sal blyk:
1. Wie het daar uit <lie huis uit geloop?
2. Ek het jou al lank al gewaarsku.
3. :Maaudag gaan ons na Ilermanus toe.
4. )foenie in die gat inkruip nie.
5. Van wanneer af kan jy kom?
6. Kom gou-gou hier !
7. Die meid doen haar werk sing-sing.
8. Die lni kind loop staan-staan skool-toe.

OEFENINC 4.
Vul die volgende sinne aan met die ,, twede nie " :

] . Hy het my uie lie£.
2.
3.
4.
5.

Ily is nie 'n man wat gou bang word.
Daar is die perd wat jy nie kon vang.
Ily het nie gese dat hy die werk sou doen.
Jy sal van my geen hulp ontvang tensy JY self
pro beer.
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6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
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W aarom het u nie gister na die kerk gegaan?
:Nie lank gelede het ek die nuus gehoor.
Ek sal jou nic die gelcl gee, want jy sal dit aan jou
vriend gee.
Ily Ral niP proheer om te gaan, wat jy ook al mag
doen.
Ek hardloop nio omdat ek haastig is, maar ......
:Moenie horn vertel wat ek vir jou gese heL
Die koring kan nie groei as dit nie reen.
Ous het clie boek nerens gesi.en.
Aangesien hy nog ni.e 11ier iR, kan onR maar gaan.
Die volgende sin is nie korrek: ,,Di.s moeilik dit
te verstuan."
Jan is nie so skrandcr as sy broertjies en 1mste1·tjies.
Hy het ni.ks meer gose as dat ek my bes rnoet doen
om horn te help.
Die dokter kan nie kom, hoewel hy dit baie graag
sou wil dnen.
Die perd is goed, nie alleen ai-; ryperd, maar ook
as lrnrperd.
Is dit nie raadsaam vir die boPr om boek te hou
· . van alles wat hy in die jaar uitgee of inkr.r?
Ek het nie gese: ,,J y iR dom."
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DEEL II.
DIE REDEDELE.
HOOFSTUK lV.
Die woorde wat ons iu 011s taal gebruik, word
verdeel in soorle of klasse wat ans Rededele noem, d. i.
dele van ans spraak.
A.Iles \vaaroor 011s kan praat, dink of skrywe, moet
'n naam he.
Dus kry ons die name van mense, diere,
vourwerpe, plekke en hegrippe. S11lke name noem ons
Selfstandige Naamwoorde.
VourbeelJe va11 selfstandige naamwoorde: Jan, Gert, hond, perd, muur, dak,
straat, tuin, Wellington, Pretoria, gedagte, gewete,
hoogmoed, ens.
By die selfstanclige naamwoorde kry ans gewoonlik
die woordjies 'n en die: 'n man, die boom, 'n tafel, die
huis, ens.
Hierdie woordjies 'n en die noem ons Lidwoorde.
Verder kan ons oak nog woorde gebruik om iets te
vertel omtrent 'n selfstandige naamwoord, om ham
nader te beskrywe: 'n groan boom, 'n swart hond, 'n
groot gebou, 'n moeilike les, ens.
Al sulke woorde wat 'n selfstandige naamwoord
nader beskrywe of sy betekenis nouer omskrywe, noem
ons Byvoeglike Naamwoorde.
As ons van mense of dinge praat, wil ons ook graag
weet van hoeveel ons praat.
Dan gebruik ons woorde
soos drie, vyf, tiende, baie, altwee, party, niks, ens.

32

l\TASKEW MILLER

SJ~

AFRlKAANSR GHAMMATIKA

Sulke woorde wat vir ous <lie geta.I aangee, noem ons
Sover as 'n mens dus kan tel, noem jy altyd
telwoor<le.
Telwoorde.

As ons van 'n persoon of 'n ding praat, kan ons nie
elke maal sy naam noem nio, want dan Wol'd dit naderhand te vel'Velig: ,,Jan loop skool-too met Jan se boeksak op Jan se rug en Jan se lei in Jan so band. Langs
die pad ontmoet Jan ,Jan se vriend." In plaas van dus
altyd die naam te noem, doen ons dit net eenmaal en
gebruik daarna woorde om in die plek van die naam te
staan: ,,Jan loop skoal-toe met sy boeksak op sy rug en
sy lei in sy hand. J,angs die pad ontmoet hy sy vriend."
Sulke woorde wat in die plek
van selfstandige naam1
woortle kan gebruik word, noem ons Voornaamwoorde.
V order gebruik ons ook woorde om te vertel wat die
persone of dinge doen, of in watter toestand hulle
verkeer: die kind speel; die boek le op die ta£el; Piet
is lui; die <lag is mooi, ens. Ilierdie woorde speel, U!,
is, Jruk dus 'n werking, 'n handeling, of 'n toestand u:it.
Al sulke woorrle noem ons Werkwoorde.

Maar ons wil ook weet hoe, waar, of wanneer die
werking of handeling geskied: ,,Annie sing."
Maar
hoe, waar, .of wanneer sing sy !' . ,,8y sing hard, of sag,
of mooi, of lelik; sy sing hier, of daar, of digteby, of
ver; sy sing vandag, of m6re,'' ens.
Sulke woorde wat vir ons ieis van die handeling
vertel, ons 'n beskrywing van die werkwoord gee, noem
ons Bywoorde.
'l'ussen 'n sclfstanJige naamwoord en die naam vir
'n handeling, of tussen een selfstandige naarnwoord en
'n antler bestaan daar dikwels 'n sokere betrekking: Piet
sit op die bank; ons is in die stad; die hoed van pa. Hier
bestaan daar 'n betrokking, 'n nou verband, tussen die
handeling van Piet en die bank, tuseen ons en die stad,
tussen hoed en pa, en die woordjies op, in, van, wys
daardie betrekking aan en maak dit duidelik.
Sulke
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woorde wat die botrekking aanwy'l tussen 'n selfstandige
naamwoord en 'n werkwoord, 0£ tussen twee seHstandige
uaamwoorde, uoem ons Voorsetsels.
Hulle bet nie
betekeuis as alloenstaande woorde nie, maar staan altyd
in nou verband met 'n selfstand1ge naamwoord.
Daar is nog 'n soort woorcl wat gebruik word om
sin no aanmekaar to koppel 0£ met mekaar te verbind:
,,Oom Gert is al oud, maar hy lyk nog gesond en kan
nog fluks werk." Hierdie woorde noem ons Voegwoorde,
d.i. verbindingswoorde, omdat dit hullo werk is om ons
gedagtes mooi met mekaar to verbind en dus ons spreeken skry£taal vloeiender te maak.
Dan is daar nog 'n ander soort woord wat geen
invloed op die under woorde in 'n sin het nie, maar net
gebruik word as uitroepe om ons gevoelens van pyn,
vreugde, verbasing, teleurstelling, ens., weer te gee:
eina ! hoera ! O ! a.g ! helaas !
Sulke uitroepingswoorde noem ons Tussenwerpsels.

In Afrikaans het ons dus tien rededele: 1. die Self·
standige Naamwoord. 2. die Lidwoord. 3. die Byvoeg·
like Naamwoord. 4. die Telwoord. 5. die Voornaam·
woo,rd.
6. die Werkwoord.
7. die Bywoord. 8. die
Voorsetsel. 9. die Voegwoord. 10. die Tussenwerpsel.
OEFENING 5.
Benoem die redodele in die volgende sinne :

1.
2.
3.
4.
5.

Die wind waai deur die bome.
Gister het die son helder geskyn, maar vandag
reen dit hard.
In ons skool is daar vierhonderd kinders; party is
jongetjies en party meisies.
Daar le 'n potlood op die grond.
Bertus, kom hier, ek wil vir jou 'n storie vertel.
D
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G.

Oom Gert het 'n grout klomp skape op sy plans in
die Karo.

7.

Y erlede jaar was ek op Pretoria, en daar het ek
veertig ossewaens op die markplein gesien.

8.

Allewereld, maar jy is 'n sterk kerel!
so sterk soos Simson.

9.

Eina, Piet, jy maak vir my seer.

10.

Ja~

hy

is

In die lente is al die mense en al die diere vrolik:
dan sing die voeltjies, die lammetjies spring, en
die kalfies speel.

HOOFSTUK V.

VER BU ICI NC.
As ons 'n stuk yster neem en ons verbuig hom, dan
beteken dit dat ons sy vorm verander. So kan die smid
'n reguit stuk yster verbuig in 'n hoe£yster 0£ 'n hak.
Net so kan ons ook party van die rededele verbuig deur
hulle vo,rm te verander om 'n verandering van betekenis
aan te toon.
So het die woord arm 'n under vorm en ook 'n under
betekenis as die woord arms. V erbuiging by rededele
is dus 'n verandering in die vorm van 'n woord om 'n
verandering in sy betekenis aan te dui.
Ons sal nou sien op watter verskillende maniere
party van die rededele kan verbuig word.
Selfstandige Naamwoorde: As ons die naam van 'n
mens of 'n dier gebruik, wil ons graag weet wat die
geslag van so 'n lewende wese is.
Praat ons nou van
'n koning 0£ 'n prins, dan weet ons hulle behoort aan
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die manlike geslug, maar praat ons van 'n koningin of
'n prinses, dan weet ons weer hulle behoort aan die
vroulike geslug.
As ons verder die woorde boom, kalf, vrou, gebruik,
dan weet ons daar is sprake van net een van elke soort;
maar as ons dio woordo bome, kalwers, vrouens, gebruik,
dan weet ons dadelik <lat daar sprake is van meer as een
uit elke soort. Ons kan dus ook 'n selfstandige naamwoord se vorm verander om ver~kil in getal uit te druk.
'n Selfstandige naamwoord kan dus verbuig word
om verskil in geslag en getal aan te Jui.
Byvoeglike Na.amwoorde: (a) Piet is 'n arm man,
want hy besit byna niks; (b) -Piet, die arme man, het
sy vrou verloor.

In hierdie twee sinne word die byvoeglike naamwoord arm in twee verskillende vorme, en in twee verskillende betekenisse gebruik.
Die byvoeglike naamwoord kan dus verbuig word deur aanvoeging van -e.
,, Gert is groot vir sy ouderdom, Jan is groter, maar
Klaas is die grootste."
Hier word drie seuns vergelyk wat hulle grnotte
betref, en die vorm van die byvoeglike naamwoord groot
word in elke geval verander om die verskillende grade
van grootte aan te dui.
Die byvoeglike naamwoord
kan dus ook verbuig word vir trappe van vergelyking.

:N"et soos selfstandige naamvoornaamwoordo ook verbuig om
getal aan te toon: (a) Sy het haar
Hy het sy boek verloor.
In (a) is
vroulike wese, en in (b) van 'n

Voornaamwoorde :

woorde, word die
verskil in geslag en
hoed vergeet.
(b)
<laar sprake van 'n
manlike.

Verskil in getal kom in die volgende sinne uit;
(a) Ek gaan voetbal speel, gaan julle saam? (b) Ons het
ham nog nooit gesien nie. (c) Hulle sal vir jou slaan.
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Voornaamwoorde word ook verbuig om die verskil
iu persoon aan te dui. Let op die volgende drie sinne:
(a) Ek en my broer gaan eers swem, en daarna gaan
ons eet.
(b) Jy en Gert kan saamgaan as julle wil.
(c) Hy en sy sal nie goed met mekaar klaarkom nie,
want hulle maak altyd rusie.

ln (a) is ek en ons in die eerste persoon, omdat dit
die mense aandui wat praat; in (b) is jy en julle in die
twede persoon, omdat dit die mense aandui wat toegespreek word; en in (c) is hy, sy, en hulle in die derde
persoon, omdat dit die persone aandui van wie daar
gepraat word. Let daarop dat die vorm van die vooruaamwoord in die verskillende persone verskillend is,
d.i. verbuig is.
Let verder op die volgende sinne: (a) Hy slaan vir
Gert.
(b) Gert slaan vir hom.
In (a) staan hy in 'n sekere betrekking tot die
werking en tot Gert, maar in (b) staan hy in glad 'n
ander betrekking tot die handeling en tot Gert.
En
daardie verandering in betrekking word aangedui deur
'n verandering in die vorm van die voornaamwoord.
Die vorm wat 'n voornaamwoord aanneem om sy betrekking aan te dui tot die antler woorde in 'n sin, noem
om;i sy naamval. Voornaamwoorde word dus ook verbuig om verskil in naamval aan te dui.
So kan ons 'n voornaamwoord verbuig om verskil
van geslag, getal, persoon en naamval aan te toon.
Werkwoorde: Die verbuiging wat werkwoorde
ondergaan, noem ans vervoeging.

(a) Piet slaan die Ka:ffer.
Ka:ffer geslaan.

(b) Piet word deur die

As ons hierdie twee sinne met mekaar vergelyk, dan
sien ans dat Piet in altwee gevalle die vernaamste persoon is van wie ons praat, maar dat hy heeltemal anders
staan ten opsigte van die handeling in (a) as in (b).
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In (a) verrig Piet die handeling, maar in (b) ondergaan
hy dit. Die verandering van .Piet se beirekking tot die
hnndeling word aangetoon deur die verandering in die
vorm van die werkwoord. So 'n vormverandering by 'n
werkwoord noem ons Vorm. Vorm is dan die verandel'iug wat 'n werkwoord ondergaan om aan te toon of die
persoon of ding van wie ons praat, die werking verrig,
0£ wel die werking ondergaan.
Ons kan die handeling ook op verskillende maniere
uitdruk: (a) Piet is soet. (b) Piet, wees soet ! (c) Mag
Piet soet wees ! Hier word die werkwoord oak verander
om die veranderde manier van uitdrukking aan te toon.
So 'n verandering wat 'n werkwoord ondergaan om aan
te toon die manier waarop 'n handeling geskied, noem
ons Wyse.
Verder kan ons oak deur verandering van die werkwoord aantoon wanneer 'n handeling plaasvind: (a) Ons
seuns speel voetbal. (b) Ons seuns sal voetbal speel.
(c) Ons seuns het voetbal gespeel.

In (a) wys die werkwoord duidelik dat die handeling
nou, op hierdie oomblik, plaasvind; in (b) dat <lit in die
toekoms sal gebeur; en in (c) dat die handeling al verby
iR, d.i. dit in die verlede plaasgevind bet.
So 'n verandering wat 'n werkwoord ondergaan om
aan te toon wanneer 'n handeling plaasvind, noem ons
Tyd.

'n W erkwoord word dus vervoeg om 'n verskil aan
te toon in Vorm, in Wyse, en in Tyd.
Bywoorde word net verbuig vir
Trappe van Vergelyking: (a) 'n Kar gaan vinnig,
n trein gaan vinniger, maar 'n lugskip gaan die vin(b) Danie speel goed voelbal, Koos speel beter,
nigste.
en Dawid speel die beste.
Die antler rededele ondergaan geen verbuiging m
Afrikaans nie; hulle vorm bly onverander.
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IIOOFSTUK VI.
DIE SELFSTANDICE NAAMWOORD.

Die name van mense, diere, plekke, voorwerpe en
begrippe noem ons selfstandige naamwoorde.
Hulle word ook in verskillende klasse of soorte
verdeel.
Albert, Abraham, Bloemfontein, Frankryk - dit is
almal die name van besondere mense of plekke om hulle
te onderskei van antler mense of plekke. Dit is spesiale
name wat net aan een mens of plek behoort.
Sulke
name wat so te se die be.~ondere eiendom van iemand of
iets is, noem ons Eiename.
Sulke eiename word altyd met 'n hoo:fletter
geskrywe, en ons tref hulle in die volgende gevalle aan:
(a) Name van1 mense en dier'e: Jan, Annie, Koos,
Maria, Swartland, Kolbooi, Bles, ens.
(b) Ceografiese eiename (d.i. name van lande, dorpe,
berge, baaie, volke, ens.): Engeland, Suid-Afrika, Durban, Kimberley, Drakensberge, Tafelbaai, Kaap Agulhas, Afrikaners, Duitsers, Australiers, ens.
( c) Name van godsdienste, genoobkappe, sektes,
partye, beweginge, ens.: Protestantisme, Metodiste,

Boere-Saamwerk Beperk, Unioniste-Party, Bolsjewisme,
ens.
(d) Name van maande, week· en feesdae: September, Sondag, Krismis, Uniedag, ens.
(e) Name van tydskrifte en boeke: Die Iluisgenoot,
Die Brandwag, De Volkstem, Die Burger, Boesmanstories, N oordwaarts, Die Hoop van Suid-Afrika, ens.
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Man, vrou, kind, hoender, skaap, berg, - hierdie
woorde noem vir ons die algemene name van mense,
diere of dinge wut aan dieselfde klas of soort behoort.
So vertel die woord man vir ons dat die druer van daardie
naam aan 'n seker klas 0£ soort mense behoort, <lat
n skaiap uan 'n seker klas of soort diere behoort, ens.
Sulke algemene benaiminge wat aandui tot watter klas
die indiwidu behoort, noem ons · Cemeen-Selfstandige
N aamwoorde.
Trop, vloot, leer, swerm, bende, skaar - hierdie
woorde dui die name van versamelinge aan; en 1mlko
name wat 'n groep indiwidue aandui wat as 'n ePnheid
beskou word, noem ons Versamelwoorde.
Goud, silwer, yster, diamant, steenkool, sand,
suiker, tee - hierdie woorde gee vir ons die name van

materiale 0£ stowwe aan, en ons noem hulle dun oak
Stofname.

Daar is 'n wesenlike verskil tussen stofoame en
gemeen-selfstandige naamwoorde, want stofname dui
nie die naam van 'n indiwidu uit 'n klas of soort aan
soos b.v. man, 0£ tafel nie.
'n Stofnaam dui die naam
aan van die materiaal wat daar bestaan; goud dui al
die goud in die wereld aan; so ook yster, koper, tee,
ens., terwyl die gemeen-selfstandige naamwoorde 'n lid
van 'n sekere klas aandui: kat is 'n lid van 'n sekere
klas 0£ soort diere; boom is 'n lid van 'n sekere soort
voorwerpe, ens.
Mag, roem, eer, jeug, liefde, hoogmoed - hierdie
is oak name, maar glad 'n antler soort name as wat ons
nag saver gehad het. Ilierdie name het nie bctrekking
op ko,nkrete dinge nie (d.i. wat ons met ons sintuie kan
waarneem), maar op afgetrokke dingo 0£ begrippe (d.i.
waaroor ons net kan <link). Sulke name van abstrakte
begrippe noem ons Afgetrokke Selfstandige Naamwoo,r'de.
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OEFENINC 6.

Klassifiseer die selfstandige naamwoorde m die
volgende sinne :

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Annie, waar is jpu boek? In my boeksak, Pa.
'n Generaal is aanvoerder van 'n leer, en 'n
admiraal van 'n vloot.
In die Transvaal kry ons goud, yster, steenkool,
lood en kwiksilwer.
Oorn Chris is lid van die parlernent.
By die begrafnis van wyle president Kruger was
daar 'n baie groat skaar menso feenwoordig.
Ondankbaarheid on afguns is twee van die slegste
kw ale waaraan 'n mens kan ly.
Dit is 'n pragtige dug by die seo, en die kinders
speel op die sand.
In Tafelbaai le 'n vloot handolskepe.
Watter tydskrif lees .Tan daar?
Dit lyk my dis
,,Die Iluisgenoot,'' of anders ,,Die Brand wag."
In byna al die groot stede van ons land verskyn
daar Hollandso koerante: in Kaapstad ,,Ons
Land " en ,,Die Burger" ; in Pretoria ,,De
Volkstem" en ,,De Spectator"; in Bloemfontein ,,Die Volksblad" en ,,De Vriend des
Yolks"; en in Pietermaritzburg ,,Die Afrikaner."
Ons bewonder dapperheicl, maar verag lafhartighoid.
Die liefde van daardie moeder vir haar kinders is
baie groot.
In die laaste oorlog het die Duitsers, die Oostenrykers en die Turke geveg· teen die Engelse,
die Franse, die Russe en die Italiane,
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CESLAC.

In Afrikaans het net lewende wesens, d.i. mense of
diere, geslag. 'n l\fens of 'n dier van die manlike sekse
noem ons manlik: man, seun koning, bul, haan, ens.;
en van die vroulike sekse vroulik: vrou, dogter, koning.
in, koei, hen, ens.
1
,

Name wat kan toegepas word op manlike en vroulike
wesens, noem ons Cemeenslagtig: mens, kind, vreemde·
ling, hond, perd, skaap. Uit hierdie name kan ons nie
se of die wosens manlik of vroulik is nie.
Lewenlose voorwerpe, soos paa.1, huis, boom, klip,
dorp, ens., het geen sekse nie, en wat geslng betref,
noem ons hulle Onsydig of Ces.lagloos.
In die goval van lewende wesens kan die vroulike
vorm onderskei word van die manlike op die volgende
drie maniero : 1.

Deur agtervoegsels :

(a) -in:
god - gorlin
held - heldin
hertog - hertogin
J ood - J odin
keiser - keiserin
koning - koningin
(b) -es:
baron - barones
bedelaar - bedelares
rlienaar - dienares
digter - digteres
onderwyser - onderwyseres

Kristen - Kristin
slaaf - slavin
vors - vorstin
vriend - vriendin
graaf - gravin

pr~ester

- . priesteres
prms - prmsos
sanger - sangeres
sondaar - sondares
voog· - voogdes
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(c) -ster (gewoonlik met stamme van werkwoorde):
bakker - bakster
koper - koopster
brei er - breister
sproker - spreekster
kleermaker - kleervoorsitter - voorsitster
maakster
werker - werkster *
( d) -e:
eggenoot president -

eggenote
presidente

sekretaris - sekretaresse
tesourier - tesouriere

(e) -iese (met vreemde naamwoorde in -or, -eur):
akteur - aktriese
oksaminutor - eksaminadirekteur - direktriese
triese
donateur - donatriese
inspekteur - inspektriese

2. Deur vo,orvoegs,els: In die geval van diere,
waar daar geen antler aanwysing is vir munlik of vroulik
nie, gobruik ons die woorde mannetjie en wyfie:
mannetjie-eend - wyfie-eend
munnetjieleeu - leeuwyfie
mannetjietier - tierwyfie
mannetjievolstruis - volstruiswyfie
3. Deur die gebruik van aparte woorde vu· die
manlike en die vroulike:
nee£ - niggie
baas - noi, nooi
broer - suster
oom - tante
bruidegom - bruid
oupa - oum.a
buurman - buurvrou
ouj ong kerel - ouj ongnoi
pa -ma
heer - dame
peetoom - peetante
jong - meid
jongetjie - meisie
seun - dogter
jongetjiekind - meisieskoonbroer, swaer skoonsuster
kind
skoonvader - skoonman - vrou
moeder
mansmens - vroumens
monnik - non
strooijo;i~rnr - strooimeune
* Hierdie vroulike vorme kom selde in Afrikaans voor.
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vader - moeder
beer - sog
bul - koei
haan - hen
hings - merrie
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hingsvul--:- merr!evul
ram - 001
bokram - bokooi
skaapram - skaapooi

Die volgende selfstandige naamwoorde
0£ vroulik wees :
gade
tweeling
getuie
vreemdeling
huisgenoot
wees, weeskind
landgenoot
bees
leerling
bok
lidmaat
hoender

is gemeen-

slagtig en kan dus manlik

hond
perd
lam
skaap
vark
die£

Verder word die verskil in geslag a.angedui deur
die voornaamwoorde hy, sy, dit haar, syne, hare, ho,m,
ens.
Die kind het sy kop gestamp.
My reisgenoot het
haar sambreel in die trein vergeet.
Ons landgenoot
het hom baie sleg gedra in die vreemde land.

OEFENINC 7.

Vervang die vorm van die vroulike deur die van die
manlike en om gekeerd :

1.

...
')

3.
4.
5.
6.
7.

Die seun van die koning is 'n prins.
My vriend het sy hoed vergeet.
Die baron het 'n mooi vrou.
My oom is al oud, maar hy is nog sterk.
Daardie digter skrywe mooi gedigte.
My onderwyser is 'n jong man.
My vader het 'n 1iekretaris om hom te help.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

Die inspekteur was by ons skool.
Die arme bedelaar vra vir my nee£ geld.
Daardie sangeres kan baie mooi sing.
Die held het die wolf doodgemaak.
Sy eggenote is baie siek.
Die hoer is 'n goeie bakker.
Die sekretaris van ons vereniging is ook tesourier.
Die Jodin het vir haar dogter 'n present gegee.
Sy is 'n goeie aktriese.
Daardie dame is 'n heldin.
Die jongetjie het sy ma lie£.
¥ore, Baas.
My buurman so haan is dood.
My swaer het baie nee£s. ,
Die vors vun Engeland is Keiser van India.
Die leeu het drie beoste van my oom gevang.
My oupa is voog oor die dogtertjie van sy vriend.
In die ou tyd het elke koning 'n hele klomp slawe
aangehou.
Die baron het gevoel dat hy 'n groot sondaar was,
en het dus monnik gaan word.
Daardie digter is ook 'n goeie spreker, maar tog
is hy 'n mislukking as voorsitter van 'n groot
vergadering.
Daardie heer sal een van die dae 'n gelukkige
eggenoot wees, want hy trou met die dogter
van ons goeie buurman.

29.

My swam bet 'n baie mooi present vir sy skoonmoeder gestuur.

30.

My niggie het verlede week lidmnat van die
Gereformeerde Kerk geword.
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CETAL.

Getal is die vormverandering wat 'n selfstandige
naamwoord ondergaan om aan te dui 0£ daar sprake is
van een indiwidu 0£ voorwerp, of van meer as een.
Dui die selfstandige naamwoord net een indiwidu
of voorwerp aan, dan staan dit in die Enkelvoud; dui
dit meer as een aan, dan staan dit in die Meervoud:
hand - hande; arm - arms; boek - boeke; wa waens.
Die meervoud word gevorm deur -e, -te, •S, -ers,
-ere agteraan die enkelvoud te voeg :

1. Meervoude op -e:
(a) Selfstandige naamwoorde met die ·klemtoon op
die laasto lettergreep kry -e in die meervoud. Dit sluit
ook eenlettergrepige naamwoorde in:
boom - bome
pen - penne
lem6en - lemoene
manel - manelle
parlement - parlemente

bandiet
dag stof wolf knio -

- bandi·ete
dae
stowwe
wolwe
kniee

As die klemtoon nie op die laaste lettergreep val
nie, neem hulle •S in die moervoud:
tif els
bes ems
dr6nkaards
s6ndes
werkers
piesangs
(b) Selfstandige naamwoorde op -aris kry ook -e
in die meervoud:
sekretaris - sekretarisse notaris - notarisse
(c) Uitsonderinge op reel 1:
(1) Eenlettergrepige selfstandige naamwoorde op
-Im en -rm, word gewoonlik uitgespreek asof hulle

46 MASKEW l\HJ.LER SE AFRIKAANSE GRAMMA'l'IKA

uit twee lettergrepe bestaan en neem derhalwe •S in die
meervoud:
arm - arms
skelm - skelms
halm - halms
swerm - swerms
(2) Die volgende eenlettergrepige selfstandige
naamwoorde neem •S in die meervoud :
saal - saals (vir 'n perd)
broer - broers
man-mans
seun - seuns
maat - maats, mai.ers
leeu - leeus
(makkers)
smid - smids
nee£ - neefs
spreeu - spreeus
oom - ooms
maar: eeu - eeue.

Opm. Selfstandige naamwoorde op beklemtoonde
-ee kry net 'n deelteken op die laaste e in die meervoud:
see -

see

tree -

tree

2. Meervoude op ·te:
Party sel£standige naamwoorde op f, g, p, s, kry -te
in die meervoud.
Die rede hiervoor is dat hulle in
N oderlands eindig op ft, cht, pt, st. In die enkelvoud
word hierdie uitgangs·t in Afrikaans nie meer gehoor
of geskrywe nie, maar in die meervoud word dit nog
deeglik gehoor en dus ook geskrywe; hulle eindig dus
op 'n onegte f, g, p, of s:
drif - drifte (hartstogte) amp- ampte
gif- gifte
manuskrip - manunag - nagte
skripte
krag - kragte
nes - neste
vrag - vragte
lus - luste
vrug - vrugte
gees - geeste
wag - wagte
Geen leidende reels kan hier neergele wo:z:d vir die
meervoude op •te nie. Die leerlinge moet net noukeurig
oplet as hulle sulke woorde aantref by die lees. Dit is
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net deur dikwels sulke woorde te lees en te gebruik dat
ons hulle onreelmatige vorm gewoon word.
Selfstandige naamwoorde wat op 'n egte f, g, p, of

s eindig, kry nie •te in die meervoud nie.

Selfstandige naamwoorde wat eindig op 'n egte f,
voorafgegaan deur 'n lang klinker, ie, oe, 'n tweeklank,
of 'n medeklinker, verander die f in w in die meervoud:
graa£ - grawe
hoe£ - hoewe
kloo£ - klowe
dui£ - duiwe
wolf - wolwe
gleu£ - gleuwe
lyf - lywe
ger£ - gerwe
grief - gri ewe
A.s die f voora£gegaan word deur 'n kort klinker,
verander hy in WW in die meervoud :
stof - stowwe
straf - strawwe
By selfstandige naamwoorde wat eindig op 'n egte
g, voora£gegaan deur 'n klinker of 'n tweeklank, val
die g gewoonlik weg in die meervoud :
dag - dae
oog - oe
slag - slae
weg - wee
oorlog - oorloe
bedrag - bedrae
vlag-vlae
In sommige dele van ons land word hierdie g egter
nog gehoor (soos g in Eng. ,,go") en ook nog
geskrywe: dage, o'ge, slage, ens.

3. Meervoude op •S:
Sel£standige naamwoorde waarvan die laaste lettergreep swakbeklemtoond is, kry •S in die meervoud.
Volledigheidshalwe sal ons hierdie algemene reel hier
nader toelig : Behalwe die uitsonderinge opgenoem in § 1 (c),
gaan die meervoud van die volgende sel£standige naamwoorde op •S uit:
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(a) Selfstaudige naamwoorde wat eindig op swakbeklemtooude -el, -em, -en, -er, -sel, -tel:
kerel - kerels
herder - herders
vool - voels
leer - leers
asem - - asems
baksel - baksels
besem - besems
koeel - koeels
laken - lakens
swaer - swaers
teken - tekens
winkel - winkels
baken - bakens
katel - katels
(b) Sel£standige naamwoorde wat op 'n swakbeklemtoonde -ing eindig:
torings
kussings
voerings
fraiings
~four selfstandige naamwoorde op -ing, van werkwoorde gevorm, het gewoonlik twee meervoude :
bewerkinge, bewerkings
ontdek~inge, ontdek~ings
wandelinge, wandelings
opgrawmge, opgrawmgs
vergaderinge, verga<lerings oefeninge, oefenings

Selfstandige naamwoorde op ·ling en -eling kry
gewoonlik ·e in die meervoud:
ellendelinge
nuwelinge
howelinge
sendelinge
jongelinge
volgelinge
leerlinge
vlugtelinge
Daar is 'n stork neiging by Afrikaners om liewers

s te gebruik as meervoudsuitgang. Skrywers wat onder
invloed van N ederlands staan, gebruik weer meer e as
meervoudsuitgang.
Vernaamlik met woorde op -ing is
dit die geval. Iloe minder die N ederlandse invloe<l dus
govoel word, en hoe minder geleer<l die woorde op -ing
is, hoe sterker sal die neiging wees om s as meervoudsuitgang te besig. Party van ons skrywers gebruik konsekwent s as meervoudsuitgang by woor<le op ·ing, en
e by woorde op ·ling, maar hierdie gebruik is nog nie
so algemeen dat dit as 'n reel kan neergele word nie.
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(c) Sel£standige naamwoorde wat op 'n swakbeklemtoonde e eindig:
klagtes
gedagtes
beloftes
gemeentes
geraamtes
Dit geld oak vir byvoeglike naamwoorde op •e wat
as sel£standige naamwoorde gebruik word:
die swartes
die grates
( d) Vreemde woorde met
lettergreep het dikwels twee
majoors, majore
direkteurs, direkteure
hotels, hotelle
Sams neem hulle net ·S:
akteurs
ambassadeurs

die rooies
die jonges
die klemtoon op die laaste
moervoude :
koepons, koeponne
luitenants, luitenante
o:ffisiers, o:ffisiere
generaals

kolonels

(e) Eiename kry •S in die meervoud, behalwe as
hulle alreeds op -s uitgaan (en dus -e kry); en as hulle
op 'n klinker uitgaan, kry hulle 's:
die Hofmeyrs
die Naude's
die Piets
die van der Merwe's
die Abrahams
die Swartse
die Hugo's

(£) Sel£standige naamwoorde op -aal, -aar, -aard,
-ier, neem s as hulle mense, maar e as hulle voorwerpe
aandui:
goneraals
lafaards
korporaals
wreedaards
wewenaars
barbiers
bedelaars
winkeliers, ens.
maar:
kwartale
nvrnre
gevare
paprnre, ens.
so ook:barbare
Spanjaarde
E
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(g) Selfstandigo naamwoorde op swakbeklemtoonde
OndPr hierdie klas val al die verkleinwoorde:
weduwees
bokkios
skaduwees
boompies
· stasies
jongetjies
rodenasies
koninkies

-ee en -ie.

4.

Meervoude op

·'s:

Letters van die alfabet en selfatandige naamwoorde
wat op 'n beklemtoonde a of o eindig, kry 'n 's in die
meervoud:
. ms'
pa;.s
boera's
twee d's
vier
kad(>'R
tabla's
bur6's
So ook vreemde woorde op -ee, ·i, ·O, •U:
kafee's
impi's
duo's
parvenu's
Maar gaan hulle op 'n swakbeklerntoonde a uit,
Jan kry hulle S volgeUR reel:
m:iRsas

5.

paddas

Ro fas

Meervoude op -ers en -ere:

gemoed -- gemoedere
gelid - geledere
goed - goedere, goeters
kind -- kinders
kal£ - kalwers

klip - klippers
lam - lammers
lied - liedere
maat - maters

Hulle getal is maar klein, soos uit die lys hierbo
blyk, en die meeste van hulle het onder invloed van die
Bybel in ons taal gekom. Onder daardie invloed kry ons
nog sulke uitdrukkinge:
kindere Israels; lmnmere van Sy kudde;
die volkere van die aarde, enR.
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Onreelmatige meer'voude:

(a) Selfstandige naamwoorde wat eindig op 'n medeklinker, voorafgegaan deur 'n kort heklemtoonde'
klinker, verdubhel die slotmedeklinker in die meervoud
as die klinker onveramlerd bly: pot - potte; tak takke.
lifaar die volgende selfstandige uaarnwoorde
verander of verleng die stamklinker in die meervoud en
verdubbel nie die slotmedeklinker nie:
bad - baaie
bedrag - bedrae
bevel - bevele
blad - blaaie
dal - dale
dag - dae
gat - gate
glas - gla~e
gebed - gebede
gebrek - gebreke
gebod - gebooie

God - gode
hof - howe
oorlog - oorloe
pad - paaie
slag - slae
spel - spele
vat - vato
verdrag - verdrae
vlag - vlae
weg - wee

(b) I,et ook op die volgende:
deug - deugdo
govool - gevoelens
graf - grufte(s)
hemp - hemde
jas - jasse, jaste
lewe - lewes, lewens
jong - jongcs
lid - lerle
maag (liggaamsdeel)
mage of mae

maag ('n meiRil')
maagde_
nooi - no01enR
patat - patnts
sog - soe
stad - stede
skip - skepe
wa - waens
wese - wesern1

(c) Naamwoorde op -heid kry -hede in die meervoud:
waarheid -

waarhede

swarigheid -

swarighede

52 MASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMMATIKA

( d) Let op die volgende meervoude :
koopman - koopmans
timmerman - timmermans
werksman - werksmense
voorman - voormanne
staatsman - staatsmanne

stuurman - stuurmanne
Boesman - Boesmans
buurman - bure
Fransman - Fr:mse
Engelsman - Engelse

(e) 'n Aantal sel£standige naamwoorde het meer as
een meervoud:
bad - badde, baddens,
batte
bed - bedde, beddens
brug - brugge, brue
gra£ - gra£te, graftes,
grawe (verhewe taal)
klip - klippe, klippers
lewe - lewes, lewens
lid - lede, ledemate

mied, miet - miede
miedens, miete
vark - varke, varkens
volk - volke, volkere
voorskoot - voorskote,
voorskooie
vrou - vroue, vrouens
wig - wigge, wie

(f) 'n Aantal het verskeie meervoude met verskil
m betekenis :

bad - badde, baaie (warm bronne)
- badde, baddens, butte (huisraad)
blad - blaaie (van 'n boek)
blad, blaar - blare (van 'n boom)
blaar - blare (b.v. koorsblare)
dri£ - dri£te (hartstogte)
- driwwe (by riviere)
goed - goedere (besittings)
- goeters (dinge)
hoop - verwagtinge
- hope (hoeveelhede)
las - laste (vragte, moeilikhede)
- la,sse (voee in houtwerk, ens.)
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letter maat raad rug saal skof -

letters (van die alfabet)
lettere (letterkunde)
maats, maters (makkers)
mate (om mee te meet)
raadgewings
rade (besture)
rugge, rugte (van die liggaam)
ruens (randjies, heuwels)
saals (om te perd mee te ry)
sale (van 'n gebou: stadsale)
skowwe (van 'n os)
skofte (distansies, werktyd), soms ook
skowwe

(g) 'n Paar verkleinwoorde het 'n dubbele meervoud : goedjie - goedjies, goetertjies
kalfie - kalfies, kalwertjies
klippie - klippies, klippertjies
lammetjie - lammeljies, lammertjies
maatjie - maatjies, matertjies
(h) Party selfstandige naamwoorde het geleende
meervoude:
aanbod - aanbiedinge
hoop - verwagtinge
beleg - belegeringe
leer - leerstellings (lere)
bedrog - bedriegerye
raad - raadgewings
doel - doeleindes
(rate)
eer - eerbewyse
seen - seeninge
genot - genietinge
'n Groot aantal selfstandige naamwoorde word
gewoonlik net in die meervoud gebruik:
aanstellings ( = fiemies)
koste, onkoste
harsings
masels
hurke
medisyne
groete
pokkies
kaiings
fraiings
komplimente ( = groete)
toiings, ens.
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Die volgonde selfstandige naamwoorde het gewoonlik geen meervoudsvorm nie :
(a) Eiename:
Klaas, Moses, Bloemfontein, Ermelo, ens.
(b) Stofname:
gond, koper, silwor, suiker, ens.
(c) Afgetrokke selfstandige naamwoorde:
liefde, haat, hoogmoed, welsprekendheid, ens.

Opm.
Sodru eiename, stofname, en afgetrokke
selfstandige naamwoorde 'n meervoudsvorm aanneem,
word hulle dadelik gemeen-selfstandige naamwoorde:
(a) Die Hofmeyrs is almal Simsons.
Ilier s1aan ,,Hofmeyrs" dus vir 'n sekere klas
mense met daardio naam; en ,,Simsons" beteken eenvoudig ,,sterk mense."
Sodra 'n oienaam dus in die
meervoud geuruik word, dui hy nie meor een spesiale
indiwidu aan nie, maar 'n klas indiwidue wat almal
daardie uaam dra; d.i. hy word 'n gemeen-seHstandige
naamwoord.
(h) ,,I,oop haul die ysters by die smid."
Ysters
staan hier vir stukke yster, of vir voorwerpe uit yster
vervaardig, en is dus 'n gemeen-selfstandige naamwoord.
(c) ,,Die generaal is oorlaai met eerbewyse." Hier
is eerbewyse iets tusbaars, wat ons met ons sintuie kan
waarneem, en dus nie meer afgetrokke nie.
Selfstandig·e naamwoorde wat maat, gewig, hoeveelheid, of waarde uit<lruk, en voorafgegaan word deur 'n
hopaalde hooftelwoorcl, word gewoonlik in die enkelvoudsvorm gebruik:
sewe voet hoog
drie paa:r kouse
Jan is twintig jaar oud
vyf j aar gelede
tien pond sterling
die lrnmer is vier tree lank
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Maar sodra as ems clie maat, gewig, hoeveelheid, of
waarde as aparte eenhedo beskou en uie aA een geheel
nie, worrl die meervoudsvorm gobruik: chie pare kouse,
d.i. ons beskou dit as aparte pare, uie as cen hoeveelheicl
nie; vyf lango jare geledo, rl.i. ons dink oor clie jare een
vir een, en nie oor die vyf jaar as ePn periocle nie; tic>n
gouo ponde sterli11g, lLi. nns tel <lie ponde c>en vir een.

OEFENINC 8.
Skryf die selfstandige naarnwoordo in <lie volgende
sinne in die meervoud:

1.
2.
~1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
Hi.

17.
18.

Die p1ccli.kant clra '11 rnanel.
Daar le 'n hrood op dio tafel.
Dio becleluar vra 'n pennie.
Die t:ekretaris skrywe 'n brief.
Die rneisie rnaak <lie raarn oop.
~Iy brocr HO tree is lunger as myne.
Daar is 'n wolf in die Akaap kraal.
As <lie wind waai, trek die stof.
l\fy oog is 'u cleel vnn my lyf.
Die moeder dra haar kind op haar arm.
Daar was 'n Rkelrn in ons lrnrner.
:My oorn het 'n spreeu geskiet, rnaar my broer het
'n lceu clooclgemaak.
Die pord trek 'n s-waar vrag vrugtc.
Die hen sit op lurnr nos.
Die vocl sing in <lie bourn.
Daar is 'n hesmn te koop in die winkel.
ln die vergaclering sit ek op 'n sagte kussing.
l\fy tante het 'n belofte gemaak dat sy vir my 'n
mooi jas sal gee.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Jnn, kom span die perd voor die wa.
Die generaal gee vir die luitenant 'n bevel.
Danrdie pad is maklik.
In die stud waai 'n vlag.
Die skip seil op die see.
Die timmerman maak 'n wa.
My buurman het 'n dogter en 'n seun.
Daardie man se vrou is 'n maand gelede dood.
Die vark is in die tuin.
Danr staan 'n meid op die land.
My maat se rug is seer; daarom gaan hy met sy
pa na die bad toe.
Ons het gister 'n groat vergadering in die saal
gehad.
Die }'ransman het in die bergkloo£ gaan jag en
net een spreeu geskiet.
Die ellendeling het die sekretaris van ons vereniging met 'n klip teensy kop gegooi.
Ou seun, luister na die raad van jou pa.
Ilaar hoop is op die generaal en sy offisier gevestig.
OEFENINC 9.

Skry£ die selfstandige naamwoorde in die volgende
sinne in die enkelvoud:
1. Die genietinge van die lewe is maar kart.
2. Die jukke druk op die skowwe van die osse.
3. Kamele moet swaar laste dra.
4. Die kinders was hulle voete in die baddens.
5. Die Franse en die Engelse was groat vriende in die
laaste oorlog.
6. Op die grafte van ons ouers staan gedenktekens.
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7.
8.

Die lede van daardie vereniging is almal vrouens.
Die ~oeie het nie genoeg melk vir hulle kalwers

9.
10.
11.

Die jongetjies in ons skool dra kakiehemde.
Die dae is baie warm in die somer.
Daardie tantes se kinders het altyd klagtes oor
hulle onderwysers.
In die kerke word daar gedurende oorloe gebede
opgestuur tot die gode.
Die pro£essore het met grawe in hulle tuine gewerk,
en nou het hulle blare op hulle hande.
Die kalwertjies en die lammertjies hardloop dat die
klippertjies RO spat.
Ons bure se varkens is vir ons net laste.
Die werksmense se hulle is moeg van al die bedriegerye van hulle base.
In die oorloe word die offisiere wat dapper veg,
beloon met eerbewyse.
Toe ons in die stede kom, was die voetpaaie versier
met vlae en wimpels.
Die lede van ons kerk kon hulle gemoedere nouliks
tot bedaring bring.
Die kinders sing mooi liedere.

Ille.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

111.

NAAMVAL.

Sel£standige naamwoorde ondergaan geen vormverandering (d.i. verbuiging) om verskil van naamval
aan te dui nie - dit geskied deur die posiesie van die
naamwoord in die sin en deur middel van voorsetsels:
(a) Die hond byt die kat.
(b) Die kat byt die hond.

Gl:l
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ln (a) is hond in <lie lste naamval, en kat in die 4Je;
terwyl <lit in (b) net andersorn is.
Maar die naamwoorde hel geen verbuiging in die twee sinne ondergaan
nie -- hulle posiesie in die sin het net veran<ler.
So
ook in hierrlie twee sinne: (a) Die boek le op die pen.
(b) Die pen: le oµ die boek. In (a) is boek in die lste
naamval, on pen in die 4-de; in (b) is dit net omgekeenl. Hier wys <lie voorsetsel op die 4de naamval aan.
Die eerste naamval 0£ nomi111atief Jui die hoo£ondenverp nan van wie <laar in die sin iets
vertel wor<l: Jan speel klaYier; die kat slaap in <lie
son ; 1lie boom dra vrugte.
IJt'l'Rom1 of

Di.e twede naamval 0£ genitief Jui die besitter arm:
daardie is Piet se tan{e; wie se book is dit hierclie? <lit
iR Cert s'n; <lie man se vrou is clood.
Die derde naamval 0£ datief Jui <lie porsoon (o:f
ding) nan van wie icts geneem, of aan wie iels gegee
word, sonder die hulp van voorsetsels: Abraham gee die
perde water; die boor gee RY home mis; die die•,·o het
diP arme man al sy geld ontnPcm; jy heneem <lie vrou
haar eer.
Die naam van 'n persoon (of ding) op wie die
werking oorga:m, 0£ wat na 'n voorsetsel kom, staan in
die vierde naamval o:f akkusatief:
}Jy broer slaan tlie hond; die slagter slag die os;
Piet klirn in die boom; die seun sit op die kar; die son
skyn in die kamer.

Cebruik van die naamvalle:

1.

Die eerste naamval:

(a) Die water loop in die voor; die voels smg m
die borne. (Onderwerp van 'n sin.)
(b) Pi et, loop haal <lie per<le ! Kinders,, j ulle moet
stil sit! Skyn helder na die reon, o son !
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Persone or dinge wat aangespreek word, staan aliyd
in die lste naamval ( aangesprokene).
(c) Jakob is 'n pure man! Klaas lyk 'n bangbroek.
Sy woo rde blyk die waarheid. My seun word advokaat.
1

Die werkwoorde wees (is), lyk, blyk, skyn, bly,
heet, word, neem diesoHde naamval voor as agter hulle.
( d) Barend, die grootprater, het weggehardloop.

In hierdie sin geo die woord groiotprater 'n nuder
beskrywing van Barend, on staau in dieselfde naamval
as Barend.
So 'n selfstandige naamwoord, 0£ naamwoorde wat 'n verklaring 0£ omskrywing van 'n ander
gee, noem ons 'n bystelling, on dit staan in dieselfde
naamval as die omskrewe naamwoord.
So ook: Alexis, die generaal, is onthoof; Na pol eon,
die grote Keiser, het 'n treurige uiteindo gehad; daardie
leuenaar, Cert, jok alweer; die groot stad Durban; die
eiland Sieprus.
2.

Die twede naamval :

(a) Die jagter se hond is dood; Annie se pop is
siek - se is dus 'n teken van die 2de naamval.
(b) Onder invloed van die Bybel kry ons nog baie
uitdrukkinge waarin die ou 2<le-naamvalsuitgange
bewaar gebly iR: Jobs geduld en Salomo's wysheid;
Daniels· bende, ens.
Hier is die s 'n ou 2de naamvalsuilgang manlik.
(c) Dit is iets moois !

Ek luister graag na iets

nuuts.

In sulke uitdrukki11ge is die s die uitgang val!
die deelsgenitief 0£ verdelingstwedenaamval, d.i. moois
= van mooi; nuuts = van nuut, ens.
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3. Die derde naamval:
Leen my jou mes;
vertel ons die nuus;
jy
beneem Jan sy goeie naam; gee die diere kos. My, ons,
Jan, diere, staan hier in die 3de naamval, maar sodra
as ons die voorsetsels vir of aan voorsit, word hulle
dadelik 4de naamval, want al die voorsetsels beheers
die 4de naamval: gee vir die diere kos, ens.
4. Die vierde naamval :
(a) Die kinders mishandel die hond: die os stoot
die kaffer; die esel skop die kleinjong. Hier gaan die
werking direk oor op die hond, die kaffer, en die klein·
jong, maar in Afrikaans kan selfs in sulke gevalle die
voorsetsel vir met die 4de naamval gebruik word, as die
selfstandige naamwoord 'n eienaam is of betrekking het
op 'n persoon; die esel skop vir die kleinjong; die
onderwyser slaan vir Jan; span vir Blesbok in.
Dieselfde gebruik geld ook vir voornaamwoorde as hulle
'n persoon aan<lui:
Gerrit, ek sal vir jou seermaak.
(b) Die predikant staan op die preekstoel; die trein
gaan deur die tonne! (na voorsetsels).
(c) Ons het vir Hambourg, die groot musikant,
gaan hoor; slaan vir Karel, die stouterd.
Hier is die bystelling in die 4de naamval.
(d) Ek noem jou my vriend; ek boskou hom 'n
groot man; hy doop die kind Moses.
Die werkwoorde noem, beskou, doo,p, ag, teken,
voel neem dikwels twee vierde naamvalle.
( e) 0 ns het drie maande in die onderveld gekuie~;
die swaarste ,,Springbok" van 1921 weeg 245 pond;
ons kerktoring is 120 voet hoog; daardie hoed kos
vyftien sielings.

W oorde wat tyd, gewig, maat of waarde uitdruk,
staan altyd in die vierde naamvaal.
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Onder invloed van die Bybel en die Nederlandse
letterkunde is daar nog baie uitdrukkinge en woordvorme wat ou naamvalsuitgange vertoon:
ternouernooQ.
ter dood veroordeel
ter harte neem
ter elfder ure
terwille van
mettertyd
byderhand
ter bekwamer tyd
langsamer hand

smorens
saans
desgeliks
kind des doods
stem des roepende
brood der smarte
steen des aanstoots
engel des ligs
sweet des aanskyns, ens.

OEFENINC 10.

Wat is die naamval van die sel:fstandige naamwoorde in die volgende sinne, en waarom :
1. Gert, gee vir Klaas jou mes.
2. .Abraham, my nee£, kom nou net uit .Amerika.
3. In die dcirp Wellington word baie skoene gemaak.
4. Sario, loop na jou oom Gawie toe.
5. Gee my beste groete vir jou ouers.
6. In die blomtuin groei baie mooi rose.
7. Oor drie weke kry ons vakansie.
8. .Annie weeg honderd-en-tien pond, en haar Auster
Klara honderd-en-ag.
9. Die winkolier koop die pak klere vir drie pond en
verkoop <lit weer vir ses.
10. Daardie hoed kos twee pond.
11. Ek gaan twee weke by my broer op die plaas kuier.
12. Hot moneer Cloete al vir Klaas, die weerprofeet,
ontmoet?
13. Jan, gee die hond kos.
14. Hy noem sy seun 'n held.
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IV.

VERKLEINWOORDE.

Die vorkleinvorme van snww. gaan uit op ·ie, •jie,
-tjie, -etjie, -pie.

-1.

Selfstandige naamwoorde op f, g, k, p, s, neem

·ie vir hulle verkleinwoorde:
duif - duifie
stof - stoffie
dug -- dagg~e
nag - naggie
gedig -- ge~iggie
saag - sagie
spook - - spokie
stok - stokkie

gaap pik pop huis kas boek lamp -

gapie
pikki~

poppie
huisie
kassie
boekie
lampie

2. SeHstandige naamwoorde op d of t neem -jie:
kant - kantjie
hoed - hoedjie
meid -- meidjie
lint - lintjie
voet - voetjie
woord - woordjie
3. (a) Selfstandige naamwoorde op I, n, of r,
voorafgegaan deur 'n lang klinker, 'n tweeklank, oe,
ie, of 'n swakbeklerntoon<le klinker, noem ·tjie:
paal - paaltjie '
deken - dekentjie
uil - uiltjie
peer - peertjie
lepel - lepeltjie
deur - deurtjie
toon - toontjie
beker - bekertjie
tuin - tuintjie
stool - stoeltjie
(b) Selfstandige naamwoorde wat op 'n klinker
uitgaan, neem ook -tjie:
buro - burootjie
sooi - sooitjie
lei - leitjie
padda - paddatjie
leeu - leeutjie
tree - treetjie
koei - koeitjie
tou - toutjie
sofa - sofatjie

MASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRA.'\UIA'l'IKA

63

4. Selfstandige naamwoorde op I, m, ni, uf r, \'oorafgegaan deur 'n kort beklemtoonde klinker, uitgesonderd oe en ie, neem -etjie.
(Die eindmedeklinker
word bier natuurlik verdubbel) :
rnan - m:mnetjie
kam - kammetjie
kar - karretjie
tol - tolletjie

~. Selfstandige naamwoorde op m, voorafgegaan
deur 'n lang klinker of tweeklank, oe, ie, 'n swakbeklemtoonde klinker, I, of r, neem ·pie:
boom - boom~ie
lmlsem - halsempie
raam - raampie
balm - halmpie
duim - dui~pie
skelm - ske~mpie
rym - rymp1e
arm - armpie
besem - besempie
swerrn - swermpie
6. (a) Selfstaudige naamwoorde op -ng, met die
klemtoon op die voorlaaste lettergreep, Yerander die g
in ·kie:
koning - koninkie
bestelling - bestellinkie
ketting - kettinkie
piesang - picsankie
verdeling - verdelinkie
herhaling - herhalinkie
(b) Ander selfstandige naamwoorde op -ng neem

·etjie:
ring - ringetjie
gesang - gesangetjie
wandeling - wan<lelingetjie

geding - gedingetjie
vreemdeli.ng - vreemdelingetjie

Daar is egter 'n sterk neiging om die uitgang •kie
te gebruik ook by selfstandige naamwoorde van meer as
twee lettergrepe op -ng, vernaamlik as die laaste twee
lettergrepe swakbeklemtoond is. So kry ons ook sulke
vorme:
rekening - rekeninkie
sendeling -- senrlelinkie
vergadering - vergadevermeerdering - vermeerrinkie
derinkie
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7.

Onreelmatige Verkleinwoorde:

blad - blaadjie
gat - gaatjie
glas - glasie
lewe - lewetjie,
lewentjie
nooi - nooientjie

noi pad rib spel vat wa -

noientjie
paadjie
ribbetjie
spelletjie, speletjie
vaatjie
waentjie

Verkleinwoorde word besonder baie in ons taal
gobruik, vernaam teenoor kinders.
Dikwels gobruik ons klein met 'n verkleinwoord om
iets as baie klein voor te stel: .Arrie, maar dis 'n klein
mannetjie ! Daardio man het uarem 'n klein vroutjie !
Hy is nog 'n klein kindjie.
Verkleinwoorde word baie gebruik as bewys van
(a) liefde, vernaam teenoor kinders: my skapie,; mamma
se lammetjie; my hartjie; my skatjie.
(b) gemeensaamheid: more, oompie; middag,
tannie; maak gou, ou boetie; dag, ou niggie; ens.
(c) veragting: Jaardie ou klerkie !
maar 'n ou skoolmeestertjie !

Ag wat, hy is

Daar is heelwat woorde in .Afrikaans wat 'n verkleinvorm het, maar wat nie meer as verkleinwoorde om
iets kleins uit te druk, gebruik word nie: baadjie,
boordjie, boontjie, ortjie, kelkie koppie, * jongetjie,
meisie, mandjie, ens.
Byvoeglike naamwoorde, as selfstandige naamwoorde gebruik, neom ook verkleiningsuitgange aau:
daardie kleintjie
hierdie. swartetjie

hierdie enetjie
die blouetjie, ens.

* Daarom kry ons sulke vormo soos koppietjie, mandjietjie, em;.
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OEFENINC 11.
Maak verkleinwoorde van die selfstandige naamwoorde in die volgende sinne :

I.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Die perd trek die kar.
Die vrou werk in die huis.
Haar man werk op die land.
In ons tuin groei baie blomme.
Jan is 'n stout kind.
Hierdie seun is 'n skelm.
My dogter se arm is seer.
Anna, neem die besem en v~e die karner uit !
Op die tafel le 'n lepel.
Die kind speel met sy wa.
Oom, sit maar op daardie stoel.
Die vrou kam haar hare met 'n kam.
Die meester slaan die seuns met 'n rotting.
Die boom is groen.
Daar is 'n muis in die kas. ·
Piet speel met sy hand.
Die haan kraai, die hen kekkel, die lam bler, die
bok spring, die vark skree, die kar ry, en die
hand bla£.
Daar staan 'n glas op die vat.
My moeder lei 'n aangename lewe met haar
kinders.
Die woning van die vreerndeling het eers aan die
sendeling behoort.
Hier, jou skelm, span die koei met hierdie tau.
Sit die beker en die besem op die kar.
Die wa het vier wiele en 'n disselboorn.
F
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HOOFSTUK VII.
DIE VOORNAAMWOORD.

Voornaamwoorde beslaan uit die volgende soorte:
I.

PERSOONLI KE VOORNAAMWOORDE.

Hulle word eenvoudig gebruik in die plek van seHstandige naamwoorde:
(a) Waar is Timo? Hy is skool-toe.
(b) Hoekom huil Klara? Sy het tandpyn.
(c) Hoe lyk dit met julle tuin? Dit is baie droog.
Persoonlike voornaamwoorde word verbuig om
verskil in getal, persoon (lste, 2de, en 3de) en naam•
val aan te dui :
ENKELVOUD.
1ste Naamval.

2de Naamval.

ok
JY, u
{ hy
3. sy
dit

:iiyne
JOU, JOUe, U
{ sy, syne
haar0are

1.
2.

~y,

3de en 4de N aamval.
~y

JOU, U
{ham
haar
dit

MEERVOUD.
1ste N aamval.

1.

ans

3.

hulle

2. { ~ulle

2de Naamval.

ons
{ julle, julle s'n
u, u s'n
hulle, hulle s'n

3de en 4de Naamval.

ons
{ ~ulle
hulle
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Die vorme van die 2de naamval is eintlik besitlike
voornaamwoorde en sal later onder daardie hoof
behandel word.
Jy, jou, julle is die gemeensame aanspreeksvorme
wat ons gebruik teenoor ons mindere, ons vriende,
kinders, bediendes, ens.
U is die beleefde vorm wat ons gebruik teenoor ons
meerdere en vreemdelinge: Middag, ~fnr. A., mag ek
'n paar woorde met u privaat praat ?

Die Afrikaner gebruik egter nie graag hierdie aanspreeksvorm nie - dit klink vir hom te sty£ en te deftig.
:qaarom gebruik hy liewers jy, of herhaal anders die
eienaam:
(a) Pa, hier is vir Pa 'n present.
(b) Dag, Meneer, wil Meneer nie inkom nie?
Jou in sulke uitdrukkinge: jou skelm ! jou lelikerd !
is 'n lste naamval (aangesprokene).
In uitdrukkinge soos: jou waarlik, jou wrintig, is
dit 'n 3de naamval (Etiese Datief).
Soos in die geval van selfstandige uaamwoorde word
die voorsetsel vir ook baie gebruik met voornaamwoorde
wat dir'ek deur die werkwoord geaffekteer word en dus
die voorsetsel nie nodig het nie: (a) Ek sal vir jou
slaan. (b) Die perd sal vir hom skop. Hierdie gebruik
geld net vir voornaamwoorde wat betrekking het op
persone.
'n V .:iorsetsel + dit word altyd daar + voorsetsel:
(a) W aar is jou boek?
Ek sit daarop (nooit : op dit
nie). (b) Wat se julle van die ongeluk. Ons praat nou
uet daaroor.
So ook: daaronder, d'aarin, daaruit, daaraan, da:ar·
deur, daarsonder, daarmee, ens.
IIulle word genoem
vo,ornaamwoo,rdelike bywoorde.
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'n Wederkerende of

Terugwerkende Persoonlike

voornaamwoord toon aan <lat die handeling terugkeer na
die persoon toe wat die werking verrig: (a) Ek was
(vir) my. (b) Piet skeer horn.
(c) Julle sal vir julle
verongeluk.
Ons· maak dus gebruik van die gewone persoonlike
voornaamwoorde in die 4de naamval.
As duidelikheid of nadruk vereis word, voeg ans
self by, anders nie: (a) Piet het homself vermoor (d.i.

nie vir iemand anders nie).

(b) Sy het net vir

haa:r-

self seergemaak.

'n Wederkerige Persoonlike voornaamwoord toon
aan dat die handeling heen en weer gaan tussen die
persone wat die werking verrig: (a) Die matrose slaan
mekaar.
(b) Die broers en susters soen mekaar.
Die enigste wederkerige
woord in Afrikaans is mekaar.

persoonlike voornaam-

Om nadruk te le op die persoou wat die werking
verrig, kan self by die persoonliko voornaamwoord
gevoeg word: (a) Ekself sal jou leidsman wees. (b) Sy
het dit self gedoen.
(c) Jan kan ham maar self gaan
vra !

L.W. By selfstandige naamwoorde kan ans net in
die volgende twee gevalle van persoon praat:
·
(a) 1ste persoo,n: Ek, Jan van der Merwe, se dit.
Hier ia ,,Jan van der Merwe" in die eerste persoon as
bystelling van ,,ek."
So ook: ans, die onderwysers, moet leiding gee.
JOU

(b) 2de persoon: Skaam jou, Cert l Annie, waar is
ma?

Die name van die aangesproke persone of dinge ls
altyd in die twede persoon.
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OEFENINC 12.

In watter persoon en naamval word die volgende
persoonlike voornaamwoorde gebruik:
1. Ons moet werk, en julle kan speel.
2. Ek sien vir jou.
~- Vra tog hoe <lit met horn gaan.
4. Sy groet hulle ewe beleef.
5. Gee vir haar hierdie boodskav.
6. Ons wil julle nie dwing nie.
7. Dit is my opienie.
8. Piet was horn, dan skeer hy horn, en daarna sit hy
sy boordjie om.
9. Gee ons nou jou eerlike opienie oor daardie saak.
10. Julle kan nie nou uitgaan nie: dit ·reen.
ll. Hulle haat mekaar soos kat en hond.
12. Ek verstout my om te se dat julle julle werk baie
swak gedoen het.
II.

BESITLIKE VOORNAAMWOORDE.

My, jou, u, sy, haar, ons, julle, hulle, het 'n
l>yvoeglike gebruik, d.i. hulle word altyd gevolg deur 'n

selfstandige naamwoord:
(a) Dit is hulle geld.
(b) Is hierdie my boek?
(c) Daardie is jou baadjie.
(d) Meneer, is dit u Aeun?
Myne, joue, u s'n, syne, hare, ons s'n, julle s'n,
hulle s'n, het 'n selfstandige gebruik, d.i. hulle word

nie deur 'n snw. gevolg nie:

iO
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(a) Wie se potlood is <lit hierdie?
nee, dit is syne.

Dit is myne;

(b) Piet het sy lekkers opgeeet, maar Annie het
hare gebere.

(c) Is hierdie albasters joue of hu,Ue s'n?
(d) Meneer, daardie koeie is nie ons s'n nie, hulle
1s u s'n.

Die vorme my, jou, u, sy, haar, ons, julle, hulle,
word dan ook dikwels beskou as besitlike byvoeglike
naamwoorde.

Ill.

AANWYSENDE VOORNAAMWOORDE.

Hulle word gebruik om iets of iemand aan te wys:
(a) Wie is dit daardie?
(b) Ken jy dit?

(c) My skoene is dieselfde as joue.
Dit word altyd selfstandig gebruik; so ook hierdie,
daardie, dieselfde, as hulle in die plek van 'n selfstundigc

naamwoord staan. ~faar as hulle gevolg word deur die
aangewese self standige naamwoord, word hulle byvoeg·
lik gebruik:
(a) Wie se boekie is hierdie?
(b) Daardie mense is baie onopgevoed.
Party skrywers gebruik die i.p.v.
daardie: Die man lyk nog baie jonk.
Sulke, dergelike,
word
gebruik: Sulke clade is sleg.

gewoonlik

hierdie

en

byvoeglik

Hiervan, daarvan, hierin, daarop, daarmee, daarsonder, ens., kan ook as aanwysende voornaamwoorde
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genoem word, hoewel hulle eintlik voornaamwoordelike
bywoorde is (sien § I). H ulle dele kan geskei word:
(a) Daar weet ek niks van nie.
(b) Hy wil daar niks mee te do en he nie.
(c) Daarmee stem ek nie saam nie.
In die spreektaal word dit is gewoonlik saamgetrek
tot dis: (a) Dis 'n goeie grap. (b) Dis nie waar nie !

IV.

VRACENDE VOORNAAMWOORDE.

Wie? wat? wie s'n? word sel:fstandig gebruik, en
watter? wat vir 'n? wie se? byvoeglik.
Wie, wie se, en wie s'n word gebruik vir persone;
wat en wat vir 'n vir dingo; en watter vir altwee.
Voorbeelde : Wie loop daar? Ons predikant. Wie
se hoed is dit? My pa s'n. Wat se jy? Wat le daar?
'n Sieling. Wa.tter kerel was gister by jou? Watter
boom kan ons a£kap? Wat vir 'n geraas is dit hier?
Daar hardloop 'n hond; wie s'n is dit?
'n V oorsetsel + wat? word waar + die voorsetsel:
waarvan, waarop, waarom, waardeur, ens. Waarop sit
jy? Waarvan praat hy?
V.

BETREKLIKE VOORNAAMWOORDE.

Hulle verwys altyd terug nu 'n persoon of 'n ding
waarop hulle betrekking het, en word tegelykertyd ook
gebruik om sinne met mekaar te verbind. Hulle doeu
dus die werk van voegwoorde sowel as van voornaamwoorde: Die man wat so iets doen, moet gestraf word.
Hier het ons twee sinne: (a) die man moet ges,traf word,
en (b) wat so iets doen; en hulle word verbind deur wat.
Verder verrig wat ook die work van 'n voornaamwoord,
en verwys na die man.
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Die pe1·soon of ding waarna 'n betreklike voornaamwoord verwys, noem ons sy antesedent;. man is
dus hier die antesedent van wat.
Die betreklike voornaamwoord wat die meeste
gebruik word in Afrikaans, is wat, en dit word gebruik
vir persona sowel as vir dinge :
(a) Die hout wat jy ean my verkoop het, was
groan.
(b) Ek het die skaap gesien wat jy uit Australie
laat kom het.
(c) Op Pietermaritzburg staan 'n kerk wat die
Voortrekkers nog gebou het.
(d) Daar loop die meisie wat so lank siek was.
Na 'n voorsetsel verander wat in wie, aA dit betrekking het op person.a :
(a) Daardie man met wie ek gepraat het, is die
lieroemde generaal A.
(b) Het jy die vrou gesien vir wie ons die klere
gestuur het?

Wie is onder ander omstandighede 'n samegestelde
betreklike voornaamwoord wat 'n onbepaalde sin inlei:
(a) Wie steel, is 'n die£.
(b) Wie so praat, is mal.
Hier staan wie dus vir antesedent + betreklike
vnw., d.i. hy of die man + wat.

Wat word ook dikwels gebruik as samegestelde
betreklike voornaamwoord, en is dan gelyk aan die ding

wat:
(a) Wat hy daar se, is waar.
(b) J y kan doen net wat jy wil.
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In verband met persone gebruik ons soms wie se
as die twede naamval van die betreklike vnw.:
Die man wie se dogter
meester van ons dorp.

gaan · trou,

is

burge-

Maar gewoonlik word die sin umskrywe om so 'n
gebruik te vermy:
(a) Die man van wie die <logter gaan trou, 0£
(b) Die vader van die dogter wat gaan trou, ens.
'n Voorsetsel + wat word waar + die voorsetsel
( vgl. §§ I, III, IV van hierdie hoo£stuk vir die antler
voornaamwoordelike bywoorde):
(a) Die huis waarvan ek gepraat het, is nog te
huur.
(b) Die perd waarop generaal de Wet in die oorlog
gery het, is van ouderdom dood.
So ook: waaronder, waarin, waarsonder, ens.
Hierdie gebruik geld vir diere en dinge; vir mense
gebruik ons natuurlik die vorme van wie, op wie, erni.
soos hierbo aangegee.

VI.

ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDE.

IIierdie soort voornaamwoorde staan in die plek van
die name van persone of sake wat nie bekend is nie, or
van wie die name nie genoem word nie: iema.nd, nie·
ma.nd, iets, niks, 'n mens, enigeen, iedereen, elkeen,
almal, party, een, aHes.
'n Mens 0£ mens kom veelvuldig voor in Afrikaans,
en word in al die naamvalle gebruik:
(a) 'n Mens weet amper nie wat jy moet doen nie !
(b) Moenie 'n mens so seer maak nie !
(c) 'n Mens se geduld raak waarlik met hom op.
(d) Hy wil ook vir 'n mens niks gee nie.
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Jy word dikwels as onbepaalde voornaamwoord
gebruik i.p.v. ['n'] mens:
(a) In die krygswet durf jy nie jou mond oopmaak
me.
(b) 'n Mens weet partymaal nie hoe jy moet handel
n1e.
(c) In dae van moeilikheid leer 'n mens jou vriende
ken.
In die volgende sinne is hulle, party ...... party,
die een ...... die ander, ook onbepaalde voornaamwoorde:
(a) Hulle se dit is gevaarlik om koue water te drink
as jy warm geloop is.
(b) Party kom, en party gaan.
(c) Dit gaan in die skool SOOS in die lewe: die een
werk en die ~nder speel.

OEFENINC 13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Benoem die voornaamwoorde in die volgende sinne:
Wie loop daar?
Hulle doen hulle werk speel-speel.
As ons by die huis kom, sal ons hom tog baie spot!
Waarmee het jy daardie groot boom afgekap?
Meneer, u moet u tog nie so ontstel nie !
Wie se perd loop daar? Is dit joue of hare? Nee,
dit is my oom s'n.
Iemand het sy hoed hier vergeet.
'n Mens weet nie wat jy moet antwoord nie.
Die stoel waarop u sit, het my oupa nog self
gemaak.
Waar is Gert? Hy was hom in die kamer.
Pas op, Klaas, moenie daarop sit nie !
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12.

Ons stel vir mekaar vrae, maar die een kan nie die
antler vasvra nie.

13.

Kan dit waar wees?

14.

Hulle se die griep bet al weer sy verskyning
gemaak.

15.

Dames en here, u moet u boeke saambring.

16.

As jy nie jou koffie nou wil drink nie, kan jy daarsonder gaan.

17.

Van sulke praatjies hou ek nie.

18.

Daardie hoed is dieselfde as myne.

19.
20.

Iedereen bet sy eie opienie daaroor.
Hierdie brood is julle s'n.

HOOFSTUK VIII.

DIE BYVOECLIKE NAAMWOORD.
Byvoeglike naamwoorde word verdeel in die volgende klasse of soorte:
(a) Aanwysende: hierdie stoel;
dieselfde vrou; sulke mense.

daardie kind;

Hulle is eintlik aanwysende vo,ornaamwoorde wat
byvoeglik gebruik word, d.i. deur die aangewese selfstandige naamwoord gevolg word (kyk Hoofstuk VII,
§ III).
(b) Vragende: watter man? Wat vir 'n ding bet
jy daar r Wie se kur staan daar?
Hulle is eintlik vragende voornaamwoorde wat
byvoeglik gebruik word (kyk Hoofstuk VII, § IV).
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(c) Besitlike: my hoed; jou sambreel; ons huis,
ens.
Hulle is werklik besitlike voornaamwoorde wat
byvoeglik gebruik word (kyk Iloofstuk VII, § II).
(d) Byvoeglike naamwoorde van Hoeveelheid, wat
baie mense; min

die hoeveelheid of aantal aandui:
water; party geleerdes, ens.

Hulle word gewoonlik Telwoorde genoem en sal in
Iloofstuk X behandel word.
(e) Byvoeglike naamwoorde van Hoedanigheid. Dit
is die vernaamste klas, en hulle getal is baie groot.
Hulle vertel vir ons wat die hoedanigheid van die selfstandige naamwoorde is, hoe hulle lyk, ens: 'n groen
boom; 'n do,we kerel; 'n ryk man; Simson was sterk;
Salomo was wys; die Ka:ffers is wreed.
(£) Deelwoorde as byvoeglike naamwoorde gebruik:
(1) Teenwoordige deelwoorde: singende voeltjies;
'n werkende lid; hy is die sprekende beeld van sy
vader; 'n dwalende spook; ens.
(2) Verlede deelwoorde: 'n gebreekte koppie;
verspeelde kans; 'n afgekapte boom.

'n

Onder hierdie klas val die groot aantal verlede
deelwoorde van die ou sterk werkwoorde: 'n gebr'oke
hart; verborge skatte; onbeskrewe wette, ens. (kyk
verder Deelwoorde in Hoo£stuk XV).
Byvoeglike naamwoorde van hoeveelheid en hoedanigheid kan attributief gebruik word, d.i. onmiddellik
voor die selfstandige naamwoord: 'n kwaai tannie; 'n
groot kalf; daardie is 'n hoe toring; min water.
Hulle kan ook predikatief gebruik word, d. i. na die
selfstandige naamwoord en daarmee verbind deur die
koppelwerkwoorde is, Iyk, bly, skyn, heet, blyk, word:
my pa word oud; my nee£ is slim; Afrikaners, wees
sterk; die water word min; die druiwe lyk baie.
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Party byvoeglike naamwoorde word gewoonlik net
attributief gebruik:
(a) Stofaanduidende: 'n silwere stem; 'n goue
ketting; 'n ko,pere voorhoof; lakense klere; ens.

Ons kan nie se: haar stem is silwer, of, die ketting
is goue nie.

(b) Byvoeglike nw. van byw. van tyd gevorm: sy
jaarlikse salaris; ons daelikse brood; hulle maande·
likse biduur; haar tweejarige dogtertjie; ens.

(c) Byvooglike naamwoorde van eiename gevorm:
Wellingtonse vrugte; Suid·Afrikaanse wol; Transvaalse
tabak; Vrystaatse mielies.
(d) 'n Paar antler soos: etlike weke; die huidige
dag; ganse nagte; geruime tyd; boonste; binneste;
onderste; voorste.
Party

byvoeglike

naamwoorde

word

weer net

predikatief gebruik: bevrees, bestand, bysiende, geheg,
geneig, gedagtig, kinds, ens.; bestand teen die koue;
die kind is bevrees vir slae; ouers is gewoonlik geheg

aan hulle kinders; ens.
As jong en lang predikatief gebruik word, verander
die g gewoonlik in k: 'n jong meisie - die meisie is
jon:k; 'n lang stok - die stok lyk lank.
As oud, koud en dood attributief gebruik word, val
die d weg: 'n ou gebou; 'n koue winter; 'n doo,ie perd.
OEFENINC 14.

Gebruik die volgende byvoeglike naamwoorde in
kort sinne, eers attributie£, en dan predikatief: groen,
geel, swaar, lig, klein, swak, sterk, geduldig, ontevrede,
reg, verkeerd, stout, soet, suur, bitter, lang, kart, oud,
jong, wild, mak, vet, maer, laag, hoog, gehoorsaam,
onwillig, deug~aam, swart, wit, nou, gelyk, ryk, arm,
magtig, eentonig, mooi, lelik, slim, dom, bruin.
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OEFEN I NC 15.

Gebruik die volgende byvoeglike naamwoorde elk
in 'n kort sin: etlike, voorste, kinds, N atalse, geruime,
geheg, bevreeA, boonste, goue, Londense, geneig, binneste, onderste, silwere, Durbanse, gedagtig, huidige.
HOOFSTUK IX.
VERBUICINC VAN BYVOECLIKE NAAMWOORDE.

Byvoeglike naamwoorde kan verbuig word
I. Deur •e aan te voeg.
II. Vir Trappe van Vergelyking.

1. Net byvoeglike naamwoorde wat attributief
gebruik word, kan ·e neem; as hulle predikatief gebruik
word, neem hulle nooit 'n •0 nie.
Hierdie verbuigingsvorm lewer baie moeilikhede op.
AP. ons praat, dan voel ons gewoonlik waar die byvoeglike naamwoord die •e kry on waar nie; ans taalgevoel
kom ans te hulp. Maar sodra as ons skrywe, stuit ons
op moeilikhede, want die Nederlandse invloed laat hom
nag sterker geld in ans P.kryf- as in ons P.preektaal.
Selfs ons beste skrywers is nie konsekwent in hierdie
gebruik van die byvoeglike naamwoord nie. Onder sulke
omstandighede is dit byna onmoontlik om vaste reels vir
hierdie verbuiging neer te le, maar die volgende stellinge kan tog vir die student as leidraad <lien.

A.

Eenlettergrepige byvoeglike naamwoorde:

(I) Die wat eindig op een van die volgende konsonante, neem 'n -e: b, d, f, g, s, as die f, g, en s vir
stemhebbende konsonante (d.i. v, g, en z) in Nederlands staan :
wreed - 'n wrede man; hoog - 'n hoe berg; doof
(Ned. dove) - 'n dowe kind; dwaas (Ned. dwaze) - 'n
dwase onderneming.
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Die reel kan dus as volg gestel word: Alle eenlettergrepige byvoeglike naamwoorde wat op 'n oorspronklik
stemhebbende konsonant eindig, neem 'n -e in Afrikaans. (Sulke woorde op •b bestaan daar nie.)
Opm. (1) As gens vir 'n oorspronklike gt (cht) en
st staan, dan neem die bnw. •te: lig - 'n ligte gewig;
vas - 'n vaste gewoonte; sag - 'n sagte peer.
(2) Sommige byvoeglike naamwoorde op 'n oorspronklike N ederlandse f ( d.i. waar die f ook voor e
gehoor word) neem tog 'n e. Dit moet dan beskou word
as die invloed van analogie: laf - 'n lawwe grap; dof
- dowwe geluid.
W oorde wat egter nie so algemeen
gebruiklik is in Afrikaans nie, neem nie die e nie: suf,
grif, e.a. Die f verander in w voor e, en in die geval van
'n kort klinker voor f, in twee W's: doof - dowe; dof
- dowwe.
(3) Eenlettergrepige byvoeglike naamwoorde op 'n
oorspronklike s neem nie 'n -e nie: los, bros, vos, fr'is,
kras, b.v., 'n los riem; 'n vos perd; 'n fris seun.
Hierdie reel het 'n paar uitsonderinge.
wel 'n •e in die volgende gevalle :

Ons skryf

(a) as die byvoeglike naamwoord nfgelei is van 'n
eienaam: Jood - 'n Joodse fees; Rooms - die Roomse
geloof; Frans - 'n Franse oorlog.
(b) as die bn w. afgelei is van 'n self standige naamwoord: dood - 'n doodse stilte; stad - steedse
maniere; aarde - aardse goedere.
(c) as die s voorafgegaan word deur een van die
skerp klinkers p, t, of k: trots - 'n trotse vader; fluks
- 'n flukse kerel; hups - 'n hupse offisier.
N. B. Die verbinding -ng stel oen klank voor, en
woorde wat op •nrg eindig, val dus nie onder die reel vir
bnw. op •g nie: 'n bang man; 'n jong meisie.
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(II) Eenlettergrepige byvoeglike naamwoorde wat
einuig op 'n klinker, 'n tweeklank, 0£ een van die medeklinkers wat nie onder (I) genoem is nie (k, p, t, I, m,
n, r), neem nie 'n -e nie: 'n ru veld; 'n mooi blom; 'n
mak skaap; 'n slap tau; 'n swart rok; 'n geel boek; 'n
lam arm; 'n groen boom; 'n swaar vrag.
Opm.
(1) Dyvoeglike naamwoorde onder (II)
genoem word wel met 'n •e geskry£:

(a) As hulle in figuurlike sin, of in verhewe styl
gebesig word; of ook as hulle as enigsins vreemd gevoel
word:
suur druiwe - 'n sure ondervinding.
'n duur ring - 'n dure les.
'n skoon gesig - 'n skone kans.
'n sterk os - sterke drank.
'n wys vroumens - 'n wyse stap.
'n arm man ('n man wat min besit)
'n arme
sukkelaar.
suiwer melk - die suiwere wetenskappe.
rein water - die reine waarheid.
'n groo,t huis - die grote oseaan.
Let verder op die verskil tussen heel en hele: dit
is 'n heel baadjie (nie stukkend nie); hy was hier die
hele <lag.
Ook op sulke vasstaande nitdrukkinge as:
met rasse skrede, ens.
(b) As hulle met besonder sterk nadruk uitgespreek
word: wat 'n grote gebou is dit; jou stoute kind; so
'n gekke vent.
Opm. (2) Byvoeglike naamwoorde wat in 'n later
tydperk uit N ederl:rnds in Afrikaans ingevoer is en dus
nog nie in algemene gebruik is nie, volg nie die reel vir
die -e konsekwent nie, b.v. log, vlug, muf, duf, ens.
Dus: 'n vlug hardloper; 'n muf kamer, ens. Moeg
( esels) word miskien net so dikwel~ gehoor as rnoee
( esels).
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B. Meerlettergrepige byvoeglike naamwoorde:
Hulle neem altyd 'n •e, behalwe wanneer hulle op
-er eindig, soos in die geval van al die komparatiewe
(d.i. verboe vorme van die bnw.), en in sommige gevalle
ook op -el : 'n groter weldaad; 'n verder stap; 'n lan:ger
distansie; 'n edel karakter.
Die gebruik van bnw. op ·el en -er (antler dan komparatiewe) is egter onvas. Dus hoor 'n mens b.v., uit
louter of loutere liefde; ieder of iedere kans; seker of
sekere mense; 'n edel of edele vrou; ens.
Opm.
Sulke uitdrukkinge as: op opvoedkundig
gebied, van staatkundig standpunt, ens., is Nederland'>.
Die bnw. behoort in sulke gevalle in Afrikaans ook met
'n •e geskryf te word, b.v., op wetenskaplike gebied, ens.

OEFENINC 16.

Skryf die byvoeglike naamwoorde m die korrekte
vorm:
16. die (Romeins) ryk.
17. (seker) studente.
18. 'n (doof) oor.
19. (werklik) griewe.
20. (goddeloos) mense.
6. (suur) appels.
21. 'n (spraaksaam) tante.
7. 'n (woes) wereld.
22. die (blou) lug.
23. 'n (vas) tyd.
8. (warm) son.
24. 'n (groter) stud.
9. (kou) water.
10. hierdie (mooi) dogter. 25. 'n (skelm) kerel.
26. (spelend) kinders.
11. 'n (dig) bos.
12. die (antler) kamer.
27. 'n (goud) pond.
13. 'n (werksaam) kind. 28. my (innig) dank.
29. 'n (wonderlik) ding.
14. 'n (diep) riviey.
30. 'n (respektabel) man.
15. 'n (donker) huis.
1.

'n (ou) perd.

2. daardie (vet) vrou.
3. sy (vas) oortuiging.
4. (droog) grond.
5. 'n (vrugbaar) land.

G
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II.

TRAPPE VAN VERCELYKINC.

Ons kan persone 0£ Jinge wat diesel£de hoedanigheiJ
besit, met mekaar vergelyk volgens die graad 0£ mate
waarin daardie hoedanigheid by hulle aanwesig is: J au
is sterk, Piet is sterker, en Klaas is die sterkste.
Hier het ons nou drie persone wat aldrie 'n sekere
hoedanigheid besit, nl. sterkte. Maar daardie hoedanigheid is nie in diesolf<le graad 0£ mate by elkeen aanwesig nio. Jan besit dit in 'n sekere mate, Piet besit
dit in 'n ruimor mate, terwyl Klaas dit in die grootste
of ruimste mate besit.
Die vergelyking van 'n byvoeglike naamwoord is
dus die verandering 0£ verbuiging wat hy ondergaan
om verskil in graad aan te toon.
(a) Die Stellende Trap is die eenvoudige onverboc
vorm van die byvoeglike naamwoord wat aandui dat die
sel£standige naamwoord 'n sekere hoedanigheid besit:
'n hoe boom; 'n stout kind.
(b) Die Vergrotende Trap is dio vorm van die bnw.
wai aantoon dat 'n sekere hoeJanigheid by een perseion
of ding in 'n groter mate of 'n hoer graad aanwesig ie
as by 'n ander: Abraham is slimmer as Jakob; die duif
is makker as die valk.
(c) Die Oortreffende Trap is die vorm van die bnw.
wat aantoon dat een persoon 0£ ding 'n sekere hoedanigheid in 'n grater mate of in 'n hoer graad besit as al die
ander waarmee dit vergelyk word: Van al die kinders
is myne die soetste en die mooiste.
Die vergrotenJe trap worJ gevorm deur. -er, en die
oortreffende trap deur -ste aan die stellende trap te voeg:
Stellende.

wit
oud

Vergrotende.

witter
ouer *

Oortreffende.

witste
oudste

* Onthou die wegval van d en g en die verandering van f
in w.
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Stellende.
wreed
breed
do of
dof
gehoorsaam

Vergrotende.
wreder
breer
dower
dowwer
gehoorsamer
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Oortreffende.
wreedste
breedste
doofste
dofste
gehoorsaamste

Byvoeglike naamwoorde op 'n onegte g neem -ter
vir die vergrotende trap, anders val die g gewoonlik weg
voor -er:
Ver grotende.
Oortreffende.
Stellende.
ligste
ligter
lig
sagter
sagste
sag
berugter
berugste
berug
droogste
droog
droer
vroeer
vroegste
vroeg
laagste
laag
la er
Byvoeglike naamwoorde op -r neem -der vir die
vergrotende trap :
Stellende.
Vergrotende.
Oortreffende.
bitterder
bitterste
bitter
gaarste
gaarder
gaar
seerste
seerder
seer
suurder
suurste
suur
teerste
teer
teerder
verste
verder
ver
Byvoeglike naamwoorde op •S voeg ook •Ste by vir
die oortre.ffende trap:
Stellende.
Vergrotende.
Oortreffende.
dwaser
dwaasste
dwaas
fl.uksste
flukser
fl.uks
juisste
juister
juis
skaarsste
skaarser
skaars
vaster
vasste
vas
woesste
woester
woes
wysste
wyser
wys
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Verlede deelwoorde van workwoorde wat as byvoeglike naamwoorde gebruik word, rnrm hulle trappe van
vergelyking mot meer en mees.
Stellende.
beskadig
gebroke
geeerd

Vergrotende.
meer beskadig
meer gebroke
ineer geeerd

Oortreffende.
mees beskadig
mees gebroke
Inees geeerd

Onreelmatige trappe van vergelyking:
Stellende.
baie
~oed

Jong, jonk
kw a ad
laat
la~g, la1;1k.
Inln, wein1g
nuwe, nuut
siek
vroog

Vergrotende.
meer
bet er
Jonger
kwater
later
I anger
minder
nuwer
sieker, erger
vroeer, eerder

Oortreffende.
meeste
beste
jongste
kwaadste
laatste, laaste
langste
minste
nuutste
siekste, ergste
Yroegste, eerste

Opm. (a) As ons twee selfstandige naamwoorde wat
'n hoedanigheid in dieselfde maat besit, met mekaar
vergelyk, gebruik ons (net) so ...... soos (as): hy is so
sterk as Simson; f1k is net so groat soos my broer.
(b) By die vergrotendo trap gebruik ons dan 0£

as: Kaapstad is grater as Pretoria; J ohannosburg is
woeliger dan ( 0£ as) Bloemfontein.
}.four alleen dan kan gebruik word wanneer daar
alreeds 'n as in die sin voorkom: aA onderwyser het hy
boter beantwoord dan as boer: l 1 reAident Brand was
grater as staatsman dan as krygsman.
(c) Om die oortreft'ende trap nog te versterk kan
ons a11ler gebruik: 'n mens kry die allerlieflikste natuurskoon in die Kaapse Skiereiland.
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As ons twee selfstan<lige naamwoorde vergelyk
sunder dan 0£ as, moet die oortreffende tra.p gebruik
word: van die twee broers is Tys die slimste, maar die
luiste; ons voetbalspan is die sterkste van <lie twee.
:Maar: ,,Die Stellenhosse span is sterk, maar on8 s'n is
sterker."
As ons twee hoe<lanigbede van dieselfde voorwerp
met mekaar vergelyk, word die vergrotende trap gevorm
met meer: hierdie voetbal is meer rond as langwerpig;
die bank is meer lank as breed.
Party byvoeglike naamwoorde kan, weens hulle
betekenis van volmaaktheid, nie trappe van vergelyking
he nie:
(a) Stofaanduidende: 'n goue ketting; 'n lakense
broek.
(b) Byvoeglike naamwoorde van eiename en
bywoorde van tyd gevorm: Magaliesbergse tabak; ons
daelikse brood; ons jaarlikse inkomste.
(c) W oorde soos : doo£stom, pikswart, bloedrooi,
splinternuut, morsdood, dood, ontelbaar, almagtig, ens.,
wat alreeds 'n staat van volmaakthei<l aandui.
Party voorsetsels, soos bo, onder, binne, buite, kan
as byvoeglike naamwoorde gebruik word en het dan ook
'n oortreffende trap: die boonste steen; die onderste
plank; die binneste vere van 'n horlosie; die buitenste
mure van die stad.

OEFENINC 17.
Gee die trappe van vergelyking van die volgende
byvoeglike naamwoorde: hoof, swart, dwaas, spierwit,
gehoorsaam, gebroke, laag, suur, gespierd, breed, ontsaglik, versterk, pikswart, goue, weeklikse, ondraaglik,
ver, ontevrede, wreed, belaglik, rof, la£, getroo8, verborge, stom, sag, fluks, lig, hraaf, getrou, ontRteld,
dolleeg, groen.
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HOOFSTUK X.
DIE TELWOORD.

Telwoorde is byvoeglike naamwoorde van hoeveel ..
heid en bestaan uit die volgende soorte:

1. Hooftelwoorde: (a) Bepaalde: een, ses; twintig;
duisend; halwe; geen; albei, ens.
(b) Onbepaalde: baie manse; weinig, min skape;
etlike, verskeie, al die bome; elke inwoner; ens.
Die volgende is ook onbepaalde hoo£telwoorde as
hulle gevolg word deur 'n sel£standige nw., d.i. byvoeglik gebruik word: sommige, party, wat. Word hulle
egter selfstandig gebruik, dan is hulle onbepaalde
voornaamwoorde :
Sommige wil se dat hy dood is.
Party hardloop al weg.
Ek wil vir jou wat gee.

In die volgende voorbeelde is hulle onbepaalde
hoo£telwoorde:
Sommige manse kan baie jok.
Party spelers het seer gekry.
Dit is wat moois ! (,,moois" is hier 'n byvoeglike
nw. as snw. gebruik).
2. Rangtelwoorde, wat die plek in 'n ry aantoon:
(a) Bepaalde: eerste, twede, derde, vierde, ens.
(b) Onbepaalde: laaste, middelste, hoeveelste,
soveelste.
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Hier volg 'n lys van die Bepaalde Hoof- en Rangtelwoorde:

Hooftelwoord.
1 een
2 twee
3 drie
4 vier
5 vy£
6 ses
7 sewe
8 ag
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
29
30
40

nege nee
ti en
el£
twaalf
dertien
veertien
vy£tien
sestien
sewentien
agtien
neentien,
negentien
twintig
een-en-twintig
-twee-en-twintig
drie-en-twintig
neen-en-twintig
dertig
veertig

Rangtelwoord.
eerste
twede
derde
vier de
vy£de
sesde
sew en de
agste
negende, neen<le
tiende
el£ de
twaalfde
dertiende
veertiende
vy£tiende
sestiende
sewentiende
agtiende
neentiende
twintigste
een-en-twintigste
twee-en-twintigste
drie-en-twintigste
neen-en-twintigste
dertigste
veertigste
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Hooftelwoord.

50
60
70
80
90
99
100
101
200
300
1,000
1,001
1,100
2,000
1,000,000

vy£tig
sestig
sewentig
tagtig, taggentig
necntig,negentig
neen-en-neentig
honderd
honderd-en-een
tweehonderd
driehonderd
duisend
duisend-en-een
eenduisend eenhonderd
tweeduisend
miljoen

Rangtelwoord.

vy£tigste
sestigste
sewentigste
tagtigste, taggentigste
neentigste, negentigste
neen-en-neentigste
honderdste
honderd-en-eerste
tweehonderdste
driehonderdste
duisendste
duisend-en-eerste
d uisend-en-eenhonderdste
tweeduisendste
miljoenste

Van telwoorde word gevorm :
(a) Die bywoorde van tyd en hoeveelheid wat op
maal of keer uitgaan, en Herhalingsgetalle genoem
word: eenmaal, sesmaal, driekeer, tien keer, ens.
1

(b) Die byvoeglike woorde op •VOUdig 0£ •VUldig,
wat Verdubbelgetalle genoem word: 'n viervoudige verbond; menigvuldige sondes; veelvuldige oortredings,
ens.
(c) Die Soortgetalle op ·hande en -lei, wat as
byvoeglike naamwoorde kan beskou word: allerhande
grappe; drieerlei beweging.
Die breuke word onder die telwoorde gereken en
wel as bepaalde hooftelwoorde: 'n derde deel van sy
besittinge; 'n tiende ( deol) van sy in~omste.

MASKEW MILLER SE AFRIKA.ANSE GRAMMATIKA 89

Gewoonlik word die woord deel verswee, en kry ons:
'n vierde (of 'n kwart) van ons plaas; 'n sesde vani alles
wat bulle het; ens.
Hulle kan ook in die meervoud voorkom: tweederdes; vyf-agstes (akstes); nege-tiendes; ses-vyf.
tiendes.
As daar nie meer gedink word aan die deel of die
getal wat hulle voorstel nie, dan word hulle egte selfstandige naamwoorde: skrywe op die bord vier-vyfdes,
een-agste, twee-sewendes.

In die volgende gevalle is hulle nie meer telwoorde
nie, maar egte selfstandige naamwoorde :
(a) Die vyand kom by duisende en tiend'uisende;
hy het miljoene in die bank; honderde wens jou geluk.
(b) Ek skrywe hier ses viere, drie sewes, twee
neges, vier sesse, ens.
Hier dui viere, sewes, neges, sesse, ens., nutuurlik
geskrewe syfers aan.
In uitdrukkinge soos: ons twee; met hulle dr'ie;
julle vier, ens., staan die telwoorde as bystelling (in
apposiesie) tot die voornaamwoorde.
Opm. (a) Ag behou nog diet (uit die Ned. acht)
in agtuur, 'n woord wat nog vir onitbyt gebruik word:
het jy al agtuur geeet? Wanneer kry ons agtuur?
So ook in die tydbepaling agtuur: die vergadering
begint vanaand om agtuur.
(b) Veel word min gebruik 'n Afrikaans, maar kom
nog voor in: te veel; veels te veel; veels geluk !
(c) Bietjie word dikwels gebruik: 'n bietjie water;
daar was maar 'n bietjie suiker.

As 'n bywoord word dit gewoonlik gebruik om 'n
verklaring te versag:
U seun is 'ni bietjie agter in sy klas.
Jou tante lyk 'n bietjie oud.
Daardie stuk is 'n bietjie groot.
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HOOFSTUK XI.

DIE BYWOORD.
Bywoorde is rededele wat die betekenis van 'n
of 'n ander

werkwoord, 'n byvoeglike naamwoord,
bywoord nader omskrywe of wysig :

Die trein loop vin,nig.
Die skip is vreeslik groot.
Daardie voetbalspeler kan baie vinnig hardloop.
Ons tref egter die bywoord die meeste by die werkwoord aan, vandaar ook die naam bywoord, d.i. iets wat
by die woord (verbum) staan.
Die koppelwerkwoorde is, word, bly, skyn, blyk,
lyk, heet, verbind gewoonlik snww. met byvoeglike
naamwoorde en nie met bywoorde nie:
Jou pa lyk oud.
Haar kind is stout.
Ek word bang.
Sy woorde blyk waar te wees.
Let op <lat ons bywoorde gebruik om iets omtrent
dio werkwoord te vertel; maar byvoeglike naamwoorde
as daar iets van 'n selfstandige naamwoord gese word:
J ulle eet mos lekker ! (byw.).
Die kos lyk baie lekker (bnw.).
Annie sing mooi (byw.); en sy iR ook mooi (bnw. L

2\!IASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMMATIKA

91

Bywoorde word verdeel in die volgende soorte of
klasse:

(a) Van Tyd, wat aandui wanneer die handeling
plaasvind: nou, gister, vandag, m6re, altyd, nooit,
gedurig, dikwels, selde, nou en dan, vroeg, laat, gou,
eertyds, aans, aanstons, betyds, eendag, eindelik, ten
laaste, tweemaal, driekeer (en ander herhalingsgetalle),
ens.

Voorbeelde:
Nou sal die poppe begin dans.
Piet speel partymaal, maar Abraham werk altyd.
Kom gou!
(b) • Van Plaas, wat aandui waar die handeling
plaasvind: agter, binne, buite, bymekaar, daar, daar·

heen, erens, hier, hiernatoe, links, regs, naby, nerens,
orals, rond, saam, soontoe, ver, apart, voorwaarts, waar.
weg, ens.
Voorbeelde:
Kinders, loop speel agter !
Pa werk binne as dit reen.
Kom hiematoe !
Loop soo,ntoe !
Orals val die water.
Die geweer skiet ver.
Hou links, regs! ens.

(c) Van Wyse, wat aantoon hoe 'n handeling
plaasvind. Die getal van hierdie soort bywoorde is baie
groot. Hier volg 'n paar: anders, blindelings, bekoorlik, duidelik, effentjies, fluks, gaaf, goed, heerlik, hoe,
lieflik, langsaam, mooi, moeilik, reg, verkeerd, saggies,
stilletjies, ens.
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Voorbeelde :
Ons maak anders.

Hy volg sy voormun blindelings.
Sy speel bekoorlik.
Hoe maak 'n n:ens hierdie som?
Opm. 'n Gewone en maklike manier om hywoorde
te vorm is deur verdubbeling:
(i) Twee werkwoorde: hy <loen sy werk flu it.flu it;
hy loop sin,g-sing, buk·buk, staan~staan, speel-speel, ens.
(ii) Twee bnw. of byw.: Kom gou-gou; dit reen
kort-kort; ons laat dit maar so blou-blou, ens.
( d) Van Craad of Ho~veelheid, wat aandui in watter
graad of mate 'n hoedanigheid uunwesig iR.
Hierdie
soort word dikwels met byvoeglike uaamwoorde en an<ler
bywoorde gebruik: amper, baie, byna, deur ·en deur.
dubbel en dwars, genoeg, glad, half, hoogstens, meer,
heeltemal, skaars, so, te, uiters, alte, ens. ·
Voorbeelde:

Klaas eet so baie dat hy siek word.
Sannie is baie slim.
Piet was byna dood.
Dit is te erg.
Hy is deur en deur sleg; ens.
Onder hierdie klas val ook die sg. herhalingsgetalle
vir sover hulle nie bywoorde van tyd is nie: vyfmaal so
groot; tweemaal kleiner; ens.
(e) Van Modaliteit, wat uitdruk:
(i) Bevestiging: ja, seker, ongetwyfeld, natuurlik,
stellig, werklik, waar'lik, darem, mos, ens.
(ii) Twyfel: miskien, altemit, dalk, konsuis,
kamma,

ens.

toevaillig, straks, vermoedelik,

waarskynlik,
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(iii) On,tken.ning: nee, nie, so nooit, tevergeefs,
verniet, volstrek nie, glad nie, ens.
(iv) 'n Wens: Kom tog! Help dan; speel maar.
(£) Van Kousaliteit, wat van 'n werking of 'n toestand aandui:
(i) 'n Grond of Rede: daarom, hierom, ook, dus,
derhalwe, trouens, ens.
(ii) 'n Doel: hiertoe, daartoe.
(iii) 'n Oorsaak: waardeur, daardeur, hierdeur.
(iv) 'n Toegewing: egter, tog, nogtans, ewenwel,
nictemin, intussen, desnieteenataande, ens.
(v) 'n Middel: waarmee, hiermee, daarmee, ens.
(vi) 'n Voorwaarde: desnoods'.
(g) Van Beperking: deefs, andersyds, hieromtrent,
dienaangaande, waaromtrent, ens.
(h) Van Omstandigheid: selfs, ook, nog, vergeefs,

noiuliks, alleen, buitendien, veral, ten eerste, ten laaste,
daarentee, ens.
Onder die · bywoor<le val uok die sg. voornaamwoordelike bywoorde, soos hierop, daaromter, daarvan,
hierin, waaroor, waarmee, daarsonder, ens. (kyk Hoofstuk VI), party waarvan alreeds hierbo genoem iii
onder die vorskillende soorte bywoorde.
Verder moet hier melding gemuuk word van 'n
sekere groep bywoorde wat ook nog in 'n voegwoordelike
funksie gebruik word, nl. om newegeskikte sinne met
mekaar te verbin<l. Daarom word hulle dan ook voegwoordelike bywoorde genoem. Hulle druk uit:
1. Aaneenskakefende sinsverbund : ook, daarby,
selfs, ver'eers, daarna, nog, vervo,lgens, eindelik, ten
faaste, asook, ten twede, ens.
Voo,rbeelde:
Die kinders speel en dans; ook sing hulle.
Piet is klein en swak; daarby is hy ook sieklik.
Ons sing en bid; daarna gaan ons slaap.
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2. Teenstellende sinsverband : daarentee, egter,
inteendeel, intussen, tog, nogtans, ewenwel, nietemin,
nieteenstaande, anders, ondertussen, ens.
Voorbeelde:

Hy is nie lui nie; daarentee werk hy te veel.
Die son skyn heerlik; egter moet die pasient in die
huis bly sit.
Piet is baie slim ; tog is hy nie verwaand nie.
3. Oorsaaklike sinsverband: daardeur, hierdeur,
dus, derhalwe, hierom, daarom, immers, altans,
bygevolg.
Voorbeelde:

J y is te ligsinnig; daardeur kom jy in moeilikheid.
Die eksamen is naby; dus moet ek leer.
Dit reen hard buite; derhalwe sal ek maar tuis bly.
Die uiterlike verskil tussen 'n voegwoordelike
bywoord en 'n suiwer voegwoord is:
(a) Dat 'n voegwoord altyd by die begin van die
twede sin moet staan, terwyl die voegwoordelike
bywoord in die sin, 0£ selfs aan die einde daarvan kan
staan.
(b) Dat 'n voegwoordelike bywoord, as dit by die
begin van 'n sin staan, inversie veroorsaak (d.i. die
gesegde kom voor die onderwerp), terwyl 'n suiwer
voegwoord in die reel <lie normale woordskikking in 'n
sin nie verstoor nie.
Voorbeelde :
Ily is arm; tog gee hy baie geld weg ( voegw. byw.).
Hy is arm; maar hy bedel nooit (voegw.).
Die werk is moeilik; dus moet jy my help (voegw.

byw.).
Die werk is
(voegw.).

moeilik, en jy moet vir my help
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My geld is op; ek kan jou egter kos gee (voegw.
byw.).
My geld is op, dog ek kan vir jou kos gee (voegw.).
Dit is soms moeilik om die bywoord van die voor·
setsel te onderskei. Die volgende wenke kan help om
die verskil tusRen die twee rededele duidelik te maak:
(a) Die voorsetsel is 'n betrekkingswoord wat
gebruik word in verband met 'n naamwoord.
(b) 'n Bywoord bepaal 'n byvoeg.like naamwoord,
'n ander bywoord, of 'n werkwoord, en is dikwels so nou
verbonde met die werkwoord dat die twee saam 'n samegestelde werkwoord vorm (kyk Hoofstuk XVII).
Voorbeelde:
Die kinders loop om die tafel (voors.).
Die kinders loop die tafel om (by·w.).
Gert sit op die kar ( voors.).
Klim maar op, Gert (byw.).
Ons loop deur die rivier (voors.).
Korn ons loop hier deur (byw.)
In hierdie voorbeelde vorm die bywoorde om, op,
deur elkeen 'n deel van 'n skeidbaar-samegestelde werkwoord.
Party bywoorde, vernaamlik die van Hoedanigheid
en Hoeveelheid, kan verbuig word vir trappe van vergelyking net soos byvoeglike naamwoorde.
Die volgende het onreelmatige trappe van vergelyking:
agter
(verder agter)
die agterste
dikwels
rneer, meermale
die meeste
sleg, erg
erger
die ergi:;te
graag
liewer(s)
liefs, liewerste, graagste
na by
nuder
die naaste
vroeg
eerder, vroeer
die eerste, vroegste
goed, wel
beter
die beste
selde
minder
die minste
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Opmerkin,ge:
(a) Seide is 'n bywoord:
Klaas kom selde hier.
Seldsaam is 'n byvoeglike nw.: 'n Komeet is 'n
seldsame verskynsel.
(b) Daarom en darem:
Die mense is ontevrede; daar'Om mompel hulle
(voegw. byw.).
President Steyn was darem 'n groot man (byw. van
modaliteit).
Hy wou my eers nie help nie, maar hy het dit
darem later gedoen (byw. van modaliteit).

(c) Toe:
(i) Sluit die deur toe (byw. van hoedanigheid).
(ii) Ons staan voor 'n toe deur byw. as bnw.
gebruik).
(iii) Arend was so lui dat ek hom 'n pak slae moes
gee: toe werk hy fluks (byw. van tyd).
(iv) More gaan ek huis-toe (byw. van plaas).
(v) Toe die jagter die leeu sien, skrik hy so dat hy
somar heeltemal mis skiet (voegw. van tyd).
Hierdie laaste gebruik van toe is baie algemeen by
die verhaaltrant en sien altyd op die verlede, d.i. op
gebeurtenisse wat al verby is. Vir gebeurtenisse in die
toekoms gebruik ons as of wanneer.
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HOOFSTUK XII.
DIE VOECWOORD.

Voegwoorde verbind gewoonlik sinne met mekaar.
Selfs waar hulle woor<le verbind, is daardie woorde in die
meeste gevalle dele van sinne wat verswei:i is:
(a) Sarel en Jakob werk in die tuin = Sarel werk
in die tuin en Jakob werk in die tuin.
(b) Gert is slim, maar lui = Gert is slim, maar Gert
is lui .
.Uaar in die volgende gevalle verbind die voegword
ongetwyfeld woorde:
(a) Die trein loop tussen Johannesburg en Pretoria.
(b) Twee en twee is vier.
Daar is twee hoo£klasse van voegwoorde :

I. Neweskikkende, wat sinne van diesel£de rang
of waarde met mekaar verbind, d.i. die een sin is nie
afhanklik van die antler nie.
N eweskikkende voegwoorde word weer verdeel in
die volgende soorte:
1.

Aaneenskakelende:

en,

beide ...... en,

sowel

...... as, nie· aUeen nie ...... maar ook; en die voegwoordelike bywoorde: nog, daarna, ook, ens.
(a) Beide die prins en die prinses was teenwoordig.
(b) Nie alleen Piet Retie£ nie, maar ook sy volgelinge is deur die Soeloes vermoor.
(c) Eers eet ons; daarna gaan ons slaap.
( d) Die kinders sing en speel; ook dans hulle.
H
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2. Teenstellende: maar, dog, of, Of ...... Of;
verder kan hier oo k gebruik wm d die voegwoordelike
bywoorde: egter, tog, ewenwel, nogtans, desnietemin,
inteendeel, ens.
(a) Piet wou horn red, dog dit was te lnat.
(b) Ons het <lie vyand pro beer verras; dit het egter
misluk.
(c) Sy voet is baie seer; tog kan hy nog loop.
(d) 'n Mens sou dink hulle is dankbaar; inteendeel
probeer hulle ons kwaad doen.
3. Oorsaaklike: want; ook die voeg. byw. dus,
derhalwe, hierom, daarom, gevolglik, immers, ens.
(a) Klaas kan nie kom nie, want hy is siek.
(b) Daar is antler mense voor jou; derhalwe moet
jy wag.
(c) Meneer, staan asseblief op; dit is immers my
sitplek.

II. Onderskikkende Voegwoorde verbind s1nne
met hulle afhanklike of ondergeskikte sinne.
Hulle
word verdeel in die volgende soorte :
1. Van Plaas: waar, vanwaar', waarheen, tot waar,
sover (as):
(a) Hy gaan terug vanwaar hy kom.
(b) Ons het nou gekom tot waar die paaie uiteenloop.
2. Van Tyd: as, wanneer, terwyl, toe, nadat,
eer(dat), voor(dat), tot(dat), sodra (as), solank (as), so
dikwels (as):
(a) Ek vertrek as die boot kom.
(b) Terwyl hy nog groet, trek die trein.
(c) Wag hi~r tot ek kom.
(d) Solank hy by my was, het hy hom goed gedra.
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3. Van Rede en Oorsaak: omdat, deurdat, dewyl,
aangesien, daar :
(a) Omdat ek arm is, verag hulle my.
(b) Dit kom deurdat jy nie wil luister nie.
(c) Laat ons hom 'n aalmoes vra, dewyl hy ryk is.

4. Van Cevolg en Cevolgtrekking: sodat, waarom,
waardeur, dat :
(a) Hy het geswoeg, sodat hy nou wela£ is.

C?) Mnr. A. het so rojaal gelewe

dat hy nou niks

het me.
5.

Van Doel: opdat, dat, om, ten einde (dat):

(a) Werk hard, dat jy kan slaag in jou eksamen.
(b) Hy maak geld bymekaar, ten einde vir hom 'n
meter te koop.
(c) Hy spaar sy geld, dat hy 'n perd kan koop.

6. Van Voorwa.arde: as, wanneer, mits, ingeval,
gestel dat, tensy:
(a) Ek sal jou die geld leen as (wanneer, mits) js
my belowe om dit oor drie maande terug to gee.
(b) Hulle sal vertrek, mits <lit nie reen nie.
(c) Ek sal nie saamgaan nie, tensy hy my belee£
vra.

7. Van Wyse en Vergelyking: (net so) ...... soos,
dan, as, asof :
(a) Die soldate veg SOOS leeus.
(b) Kaapstad is groter as (dan) Wellington.
(c) Hy stap asof die wereld dan hom behoort.

100 MASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMl\tATIKA

8.

Van Toegewing: ofskoon, hoewel, al, nieteen-

staande dat.

(a) Die Karo is vir my pragtig, ofskoon hy so
kaal is.
(b) Ek sal jou tog help, hoewel (nieteenstaande dat)
jy dit nie verdien nie.
(c) Groet maar vir haar, al gaan jy nie weg nie.
Van Craad: as, (so) ....... dat.
(a) Gee vir my net soveel as jy het.
(b) Hulle is so bly dat hulle dans en sing.

9.

10.

Verklarende: of, dat:

(a) Pa wil weet of Oom nog saamgaan.
(b) Ilulle vertel dat die moordenaar opgespoor is.

11. Van Omstandigheid: sonder dat, in plaas dat,
terwyl, daargelate dat:
(a) Ek moes weggaan sonder dat ek haar eens kon
sien.
(b) Ily het sy seun 'n pak slae gegee in plaas dat
hy liewer mooi met hom gepraat het.

12.

Van Verhouding: naarmate (dat), na gelang
Ons .Abraham word hoogmoedig naarmate sy
aardse besittinge vermenigvuldig.

dat:

Opmerkinge:
1. Na Voegwoordelike Bywoorde word die woordorde in die newegeskikte sinne verstoor, d.i. die werk-

woord kom onmiddellik na die voogwoordelike bywoorJ
te staan:
(a) Die kinders sing en speel; ook dans hulle.
(b) Dit het baie gereen; egter (tog, nogtans) was
almal daar.
(c) Daar is ander mense voor jou; dus (derhalwe)
moet jy wag.
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:Mot die suiwer neweskikkende Voegwoorde is dit
me die geval nie :
(a) Jan wou die perd ry, maar hy kon nie.
(b) Klaas kan nie korn nie, want hy is siek. (Kyk
verder § I van hierdie hoofstuk.)
2.
aan die
(a)
(b)
(c)
(d)

In die ondergeskikte sinne staan die gesegde
einde van die sin :
Wie weet wat hy gaan doen.
Ek voel treurig, omdat my pa siek is.
Laut tog vir ons weet as hulle kom.
Ek sal vir jou hierdie boek gee net wanneer jy

met jou werk begin.

(e) Sy was so siek dat ons die dokter moes inroep.
Word die voegwoord voor die selfstandige sin egter
weggelaat, of word die gesegde gevolg deur 'n beknopte
bysin, dan geld die bogenoemde reel nie :
(a) Die generaal se vir sy manskappe:
,, Die vyand bestaan uit lafaards ! "
(b) Die leerling het vir my kom sien, omdat hy wou
weet waar om te loseer.
(Kyk ook Iloofstuk II: W oordskikking in die samegestelde sin.)

OEFENINC 18.

1.
2.
3.
4.
5.

V ooltooi die volgende sinne :
Ons het vakansie gekry; dus
Ek kan nie met jou saamgaan nie; want ......
My moeder is baie siek; daarom .... ..
Dit reen baie hard; derhalwe .... ..
Annie het in haar eksamen gedruip, omdat

llP
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6.

Ons teenstanders in daardie voetbalwedstryd was
buie st erk ; tog ..... .

7.

J y sal 'n beloning kry, as ..... .

8.

Die meisies het so mooi hokkie gespeel, <lat ..... .

9.

Die perd wou nie trok nie, ofskoon ..... .
~its

10.

Ons voetbalspan sal wen,

11.

Jan, jy sal nooit 'n beroemde man word nie,
tensy ..... .

12.

Abraham het ook 'n sieling gegoe, hocwel ..... .

13.

Ek wens dat ..... .

14.

Sy hou glad nie van Gert nie; inteendeel

15.

Die

16.

Kan jy vir my se waarom ..... .

17.

Ressie was nog baie va ak toe ..... .

18.

Ockert sou seker die prys gekry het, maar ..... .

19.

Ons het almal baie van hom verwag, dog ..... .

20.

Paui" werk hierdie jaar baie hard, sodat ..... .

onderwyser moes
intussen ..... .

die

..... .

klaskamer

verlaat;

OEFENINC 19.
Maak sinne met dio volgende V oegwoorde en V oegwoordelike Bywoorde: sowel ...... as, vanwaar, deurdat, nogtans, sodat, dewyl, ten einde, ingeval, wanneer,
want, nag ······ nog, daarna, as, dat, mits, sodra,
aangesien, ook, beide ...... en, omdat, hoewel, asof,
daarom, opdat, gevolglik, daar, toe, desnietemin, Of
...... Of, desondanks.
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HOOFSTUK XIII.
DIE VOORSETSEL.

Voorsetsels is betrekkingswoor<le: hulle wys 'n
betrekking, 'n verband aan tussen 'n handeling en 'n
naamwoord, of tussen twee naamwoor<le:
(a) Die kat sit op die stoel - hier wys op die
betrekking aan tussen die handeling van die kat en <lie
stoel.

(b) Die hoed van pa - hier wys van die be trekking
aan wat daar bestaan tussen pa en hoed.
So oak:
(c) 'n Aap op 'n stok.
(d) Die boek in my sak, ens.
In verrewcg die meeste gevalle egter dui die voorsetsels 'n betrekking aan tussen 'n handeling en 'n
naamwoord.
Voorsetsels word besonder baie gebruik in Afrikaans, omdat dit 'n taal is wat die meeste verbuigingsuitgange laat vaar het.
Die betrekkinge, vroeer deur
die verbuigingsuitgange aangedui, word nou meestal
deur voorsetsels aangetoon.
Die vernaamste voorsetsels is die volgende :
(a) Wat 'n Tyd aan<lui: binne twee jaar; oor ·drie
weke; Piet is nag onder twaalf; voor vieruur; vir vyf
minute; omtrent ses jaar; na tien dae; sedert die laaste
paar maande; gedurende, tot, ens.
(b) Wat 'n Piek aandui: in die huis; onder die
tafel; op die dak; bO•Op die berg; langs die straut;
teen, tussen, naas, agter, newens (neffens), binne, buite,

ens.
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(c) Wat Beweging aandui: na die Vrystaat toe;
om die huis; hy Apring oor die deur; rondom die tuin;
tot by die rivier; van Pontius na Pilatus; uit, ver'by,
ens.
(d) Wat under betrekkinge aandui: dit is deur jou
dat die ongeluk gebeur het; die man met die kapstewels;
ten spyte van haar trane; weens jou ongehoorsaamheid: almal behalwe Piet; in plaas van; in stede van;
in weerwil van; namens die inwoners; ten gevolge van;
aangaande my en my huis; sonder, buite hom; alles
betreffende die kandidaat; ens.
Party voorsetsels word met verskillende betekenisse,
en soms oak in verskillende £unksie gebruik.
In die
l~aste geval is hulle dan natuurlik nie meer voorsetsels
nie.

(a) Aan:
(i) Ek se gister nag aan (of vir) my vrou, ek sal
aan haar dink as ek in Pretoria is.
(ii) Die kinders sit aan tafel. Alma! is aan wal.
(iii) Daar hang 'n appel aan die boom.
(iv) Ons speel, en Jan slaan vir Klaas aan (byw.).
(v) Klaas, jy is aan ! (bnw.).
(b) Agter word nooit gebruik om tyd aan te dui nie:
(i) Annie sit agter haar ma in die kerk; die hond
loop agter sy baas aan.
(ii) Ons loop in 'n ry, en Gert loop agter (byw.).
Maar: na die ete gaan ans uit; na die vakansie
begin die skoal weer.
(c) Buite:
(i) Suite ham was daar niemand nie.
(ii) Rom ans gaan buite speel (byw.).
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(d) Deur:

(i) Ek steek my arm deur die mou.
(ii) Dit is deur jou dat hy nou in die tronk sit; hy
het sy geld deur bedrog gekry.
"
(iii) :M:oenie hier staan nie; loop deur (byw.).
(e) Na:

(i) Na die diens in ons huis-toe.
(ii) Die soldaat gaan na dio oorlog toe.
(iii) Ilulle wys horn met die vinger na (byw.).
(iv) Na ons die besluit geneem het, is hy weg
(voegw.).
(f) Om:

(i) Maria sal om drie-uur kom.
(ii) Die kinders hardloop om die huis.
Hy het
boordjie om sy nek.
(iii) Ek huil om jou.
(iv) Hy het dit om sy moeder gedoen.
(v) Julle gooi nog vandag die kar om (byw.).

'11

(g) Onder:

(i) Sannie loop onder 'n sambreel.
(ii) Saul is vandag onder die profete !
(iii) Oom Bartel woon daar onder (byw.)
(h) Oor:

(i) Ons ry oor die brug.
(ii) Ilulle gesels oor alles en nog wat.
(iii) :My oom woon oor (= anderkant) die berg.
(iv) Die ouers huil oor hulle stout kinders.
(v) Ons is alleen tuis; kom julle Sondag 'n bietjie
oor? (byw.).
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(i) Met (mee, saam):
(i) Ek gaan dorp-toe; gaan JY saam (0£ mee)?
(byw.).
(ii) J a, ek sal met jou saamgaan.
(iii) Die meisie sal saam met haar broers gestra£
word.
(j) Teenoor:
(i) Hy stel sy eis teenoor myne.
(ii) Ilulle woon net reg teenoor ons.
(iii) Die generaal is baie vriendelik teenoor sy
soldate.
(k) Tot:

(i) Die engel se tot Lot (verhewe taal).
(ii) Ons het geklop tot vervelens-toe (voors).
(iii) Wag tot(dat) die reen verby is (voegw.).
(1) Uit:

(i) Die die£ har<lloop uit die huis (voors.).
(ii) Die die£ hardloop die huis uit (byw.).
(iii) Is jou baas tuis? Nee, hy is uit (byw.).
(iv) Jy het dit net uit afguns gedoen (voors.).
(m) Van:
(i) Die steweltjies van Sannie.
(ii) Ek het 'n brief van my ouers ontvang. Kom
jy van oom Klaas a£?
(iii) Dit is nou tien jaar van(dat) ek hom laas
gesien het (voegw.).
(n) Vir word besonder baie gebruik:
(i) Ilier is 'n present vir jou.
(ii) Vir twee jaar heers die droogte nou al.
(iii) Vir my lyk die saak ernstig.
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(iv) Gee vir hom 'n stukkie brood.
(v) Die perd het vir Gert geskop. Die meester het
vir my geslaan (kyk Hoofstuk VI, § III, ~ 4).
(o)

Voor:

(i) Kom staan hier voor my.
(ii) Daar loop hy voor ons uit.
(iii) Nee, ek is bang; loop jy voor (byw.).
(iv) Die bedelaar het weggeloop voor(da.t) ek hom
nog iets kon gee (voegw.)
V oorsetsels beheers in Afrikaans net die vierde
naamval.
V roeer het party van hulle in N ederlands
verskillende naamvalle beheers; vandaar dat ons dus nog
in Afrikaans 'n hele klomp uitdrukkinge het wat oorbly£sels van die ou naamvallo vertoon (kyk Hoo£stuk
VI, § III).
byderhand (=by + 3de nv. vr. van ,,hand")
mettertyd ( = met + 3de nv. vr. van ,, tyd ")
ter ore (= te + der ore, 3de nv. vr.).
sweet des aanskyns (2de nv. mnl.)
smorens (= des morgens, 2de nv. mnl.)
in den beginne (3de nv. onsydig), ens.
(Vir die onderskeid tussen V oorsetsels en Bywoorde
kyk Hoofstuk XI.)
OEFENINC 20.

1.
2.
3.
4.
5.

V ul die gepaste voorsetsel in :
Ek verlang - - jou.
Die seun dink - - sy moeder.
Die vader is trots - - sy dogter.
Ouers is gewoonlik geheg - - hulle kinders.
Vrugte - - die bome.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Daar loop 'n mier - - die muur.
Ily dra 'n serp - - sy nek en 'n hoed - - sy kop.
Ek skaam my - - jou !
Hang jou hoed - - die kapstok.
Hy is bang - - slae.
Ons is bly - - die present.
Die twee broers wedywer - - mekaar.
Ons voetbalspan speel - - die besoekers.
Dit is tion - - een dat hy sy bestelling vergeet
het.
Hy verheug hom - - 'n dooie rot.
Dit is - - jou dat die ongeluk gebeur het.
Ontmoet my - - vyfuur.
Steek jou arm - - die mou.
Hulle praat - - die vakansie.
Hy het dit net - - kwaadwilligheid gedoen.
Die onderwyser is onregverdig - - my.
Die moeder is bekommerd - - haar kind.
Piet gaan na Amerika toe - - twee jaar.
J y kry dit nog - - die koop toe.
Ek word al net onrustig - - Sannie.
J ongmense behoort beleef te wees - - oumense.
Die predikant wys my - - my foute.
Saul is ook vandag - - die profete !
Ilulle lag almal saam - - die grap.
Gert is jaloers - - Klaas.
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IIOOFSTUK XIV.
DIE WERKWOORD.

'n Werkwoord dui 'n werking, 'n toestand, of 'n
verandering aan: Piet werk; Jan slaap; Koos vertrek.
W erkwoorde word in die volgende so.orte verdeel:
(1) Selfstandige ww., d.i. werkwoorde wat in staat
is om 'n gesegde te vorm, sonder die hulp van naamwoorde (b.v. snw., bnw., infi.n., verl. deelw.): Die
timmerman saag 'n plank; die bakker bak 'n koek.
(2) Koppelww., d.i. werkwoorde wat saam met 'n
naamwoord 'n gesegdo vorm: Moeder is lief; Cert
word prokureur; die saak is te betreur; die meisie lyk
opgewonde.
(3) Hulpww., d.i. werkwoorde wat met 'n nnamwoordelike deel van 'n ander ww. (d.i. infi.nitief of deelwoord) die verandering van die werking aandui, wat
betref vorm, wyse en tyd: Die osse word ingespan;
die wolke mag verby trek; die Boere het dapper geveg.
(4) Onpersoonlike ww., d.i. werkwoorde waarvan
die onderwerp nie genoem word nie, en ook nie bepaald
kan aangewys word nie: Dit reen; daar word gedans;
dit is koud.
(5) Wederkerende ww., d.i. werkwoorde waarvan
die onderwerp en die lydende voorwerp dieself de persoon is: Die soldaat was hom; ek vergis my.
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I.

DIE SELFSTANDICE WERKWOORD.

(1) Sterk en swak: 'n W erkwoord is sterk wanneer die verlede tyd gevorm word deur middel van 'n
verandering in die stamklinker, en die verlede deelwoord op e eindig.
Met uitsondering van die woorde
was, dag, wis (wat ou verlede tye is), kom die sterk
vorm van die werkwoord alleen voor in sommige
verlede deelwoorde wat as byvoeglike naamwoorde
gebruik word: Ek dag dat hy sou kom; ons is ingenome
met die nuwe baas; hy praat met 'n gebroke stem.
Swak i~ 'n werkwoord wanneer dit sy verlede
deelw. vorm deur middel van die voorvoegsel ge•, sunder
verandering van die stamklinker.
Die meeste werkwoorde in Afrikaans is van hierdie soort: leer - geleer;
kom - gekom; koop - gekoop.
(2) Oorganklik of transitief, onoorganklik of
intransitief: 'n W erkwoord is oorganklik as dit 'n
lydende onderwerp, of voorwerp, kan he, maar onoor·
ganklik as die working alleen tot die onderwerp beperk
bly: Die skape word gedip; die kind roep sy ouers; die
slang slaap.

Dikwels egter kom (a) oorganklike (transitiewe)
ww. sonrler voorwerp, en (b) onoorganklike (intransitiewe) ww. wel met 'n voorwerp voor.
Vergelyk die
volgende sinne:
(a) Die man bou 'n huis.
Die mense bou hi er.
II v draai die wiel.
Die wiel draai.
Adoons kook die water. Die water kook.
(b) Die gordyne hang.
Hang my hoed aan die
kapstok.
Hy sterf soos 'n held.
Die moordenaar sterf 'n
treurige dood.
Die vuur brand mooi.
Die vuur brand 'n gat in
my baadjie.
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(3) Vorm:
(a) 'n Werkwoord is in die bedrywende (aktiewe)
vorm, as die handeling in die workwoonl genoem deur
die onderwerp self verrig word: Die esels trek die
ploeg; die kat vang die mu is.
(b) 'n W erkwoord is in die lydende (passiewe)
vorm, as die onderwerp die werking in die werkwoord
genoem, ondergaan: Die ploeg word deur die esels
getrek ; die muis word deur die kat gevang.
Dit volg dus hieruit dat net trarn1itiewe werkwoorde in die lydende vorm kan gebruik word. In die
volgende uitdrukkinge egter word ook intransitiewe
ww. in die lydende vorm gebruik: Daar word gedans;
daar word geklop, enR.
Sulke uitdrukkinge word
onegte, 0£ ook onpersoonlike lydende vorme genoem.
(c) Die lydende vorm word van die bedrywende
gevorm deur middel van die hulpww. word:

Aktief.
. Die seun skop die voetbal.
Die koster het die klok
gelui.
Die eienaar sal die plaas
verkoop.
Jy sou my pakkie gebring
hflt.

Passief.
Die voet bal word deur die
seun geskop.
Die klok is dour die
koRter gelui (geword).
Die plans sal deur die
eienaar verkoop word.
My pakkie sou deur jou
gebring geword het.
(Hierdie vorm word
selde in Afrikaans
aangetref - die
aktief word by voorkeur gebruik.)

(4) Wyse:
(a) Die aantonende wys ·(indikatief) dui aan dat
die handeling in die sin genoem, 'n werklikheid is op
een of antler tydstip: Hans slaan die bal; m6re sat ek
eet.
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(b) Die gebiedende wys (imperatief) dui aan dat
die h.andeling in die sin genoem, dour die spreker
verlang of gewens word. Dit word gebruik vir bevele
en het dieselfde vorm vir die meervoud as vir die enkelvoud: Saal op die perd; laat my dadelik los; moenie
so raas nie.
(c) Die aanvoegende wys (konjunktief) dui aan
dat die handeling in die sin genoem moontlik is, ge'!"ens
is, in stryd met die werklikheid in die verlede is, waarskynlik in stryd met die werklikheid sal bly: hulle mag
vanaand nog opdaag; Cod bewaar die arme mense in
die storm; het die kerk dit geweet, sou hy handelend
opgetree het; was hy tog nog maar in die lewe; ek sou
dit graag wil doen, maar ek kan nie; dit sou jammer
wees om hulle te skei.
Die vorm van die ww. in die konjunktief is nie te
onderskei van die in die indikatief nie. Mag, wou en
sou kom ook in die indikatief voor, sodat die konjunktief geen aparte vorm het nie.
Dit word dan ook
dikwels beweer dat die konjunktief glad nie meer in
ons taal gebruik word nie. Al geld dit van die vorm,
is dit tog waar dat die konjunktief in botehnis altyd
duidelik van die indikatief te onderskei is.
(d) Die onbepaalde wys (infinitief) dui hoegenaamd
nie aan in watter betrekking die handeling tot die
werklikheid staan nie. Dit stel die werking voor as 'n
selfstandigheid en dra dus ·die karakter van 'n werkwoord en 'n solfstandige naamwoord tegelyk: Bergklim
is 'n aangename oefening; hy hou baie van speel; dit
was om te huil; om andere sleg te maak is makliker
as om hulle te prys.
(i) As werkwoord kan die infinitief 'n voorwerp
of bywoordelike bepaling agter hom neem: Vra die
man om vir ons blomme te pluk; ek het verlof om in
die tuin te wandel.
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(ii) As sel£standige naamwoord kan die infinitief
diens doen as oudenverp, voorworp, naamwoordelike
gesegde, of bepaling van die onderwerp en die gesegde:
Om te vlieg is vir die mens onmoontlik; hulle bewonder
die sing van die kinders; jou plig is om te swyg; die
kans om te kies is verby; die mens moet werk om te
kan leef.
Oak staan die infinitief na 'n voorsetsol: Hy eet
sonder om te bid ; deur so te handel maak jy net vyande.
(iii) Hoewel die infinitief geen persoonsvorm van
die ww. is nie en ook i1ie vir getal in aanmerking kom
nie, word daar tog twee tye daarvan onderskei: 'n teenwoordige, en 'n verlede:
Dit is swaar om arm te wees; dit is beter om eers
arm te gewees het en dan ryk te word.

Die vorm van die teenwoordige tyd word oak
gebruik vir die toekomende: Ons verwag om voor aanstaande maand die goed te kry.
Die verlede tyd van die infinitief vind ans na
hulpww. (sal, wil, ens.) en na hoef en behoort.
Die
vorm is (te) + ver'I. deelw. + het:
Ju lie hoef nie die les te geleer het nie; jy behoort
jou lewe te gewaa.g het; ek moes die moter gekoop het;
teen moremiddag sal ons die uitslag gehoor het.
(iv) Die infinitief kom in drie vorme voor:
Sander te of om te :
(a) Met 'n hulpww.: Hy kan (mag, wil, sal,
moet, durf) gaan.

(b) As onderwerp of voorwerp: Loop is goed vir
die bene; ek hou van perdry.
(c) As bepaling van gesteldheid: Ek sien die
trein vertrek; hoor jy die hond blaaf? hy voel sy hart
klop.
I
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( d) As deel van 'n samegestelde gesegde, in gevalle
waar die twee werkwoorde (nie hulpww. nie) mekaar
aanvul: Help my die wiel draai; laat die werk staan;
kom haal my oormore; die voels gaan slaap.
(e) Na 'n voorsetsel: Hou op met raas; met lieg
hou ek my nie op nie; vii· veg washy ook gereed.
Met te:
(a) In voorsetselbepalinge van oorsaak of middel
wat met deur of met begin: Deur dit te doen, sal jy
my 'n diens bewys; die spreker begin met sy opponent
sleg te maak.
(b) Ook na under voorsetsels as die infinitief meer
bepaald as werkwoord gevoel word : In plaas van te
werk, loop jy rond; na soiets te gedoen het, sal hy
all es kan dden.
(c) Na hoef, behoort, is: Jy hoef nie te skryf nie;
hy behoort sy plig te doen; die goed is, te koop.
Met om te:
(a) In bywoordelike bepalinge van doel: Ons werk
almal om ons kos te verdien; die skelm lieg om los
te kom.
(b) In byvoeglike bepalinge: Die sug om te behaag
is by meisies natuurlik; dis 'n goeie man om die pos
te vul.
(c) Na byvoeglike namnwoorde, veral in sinne
met dis begin: Dis moeilik om die probleem op te
hulle het genoeg om van te leef; dis nie maklik
feite weg te redeneer nie; dis (genoeg) om boos
te word.

wat
los;
om
oor

(d) Na hoe, wat, te + bnw., sonder:
Ek weet hoe om die land te meet; se horn wat om
te doen; sy is te lelik om aantreklik te wees; 'n mens
kan prokureur wees sonder om te bedrieg.
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(e) As voorwerp, na sekere transitiewe ww., b.v.
begeer, belowe, gebied, raai, meen, herinner, weier,
vergeet, vergun, voorstel, verwag, verlang: Hy raai my
om die brief te pos; wie wil voorstel om van die saak
af te stap?
I er land verlang om vry te wees; sal die
koning my vergun om met horn te praat?

(v) By 'n puar ww. kom die infinitie£ met 'n uitgangs •e voor, wat nog 'n oorblyfsel is van -en in N ederlands: Die toestand van die pad laat veel te wense oor;
die man is dood, soos te wagte was; hoe kan 'n mens
dit te wete kom? wil jy te kenne gee dat hier bedrog
gepleeg is? dis te hope dat ons sukses sal he.

Iliordie infinitiewe kom ook sander die •e voor,
wanneer hulle nie noodwendig met •0 geskry£ word nie:
Wat help dit om vir onmoontlike dinge te wens?

(vi) As 'n verlede deelwoord deur 'n
gevolg word, kan die deelw. ook in 'n
omgesit word:
Ek het die man gehoor.
Ek het die
sing.
Het jy vir Piet gesien?
J a, ek het

infinitie£
infinitief
man hoor
hom daar

sien loop.

(5) Tyd:
Met betrekking tot die tyd wanneer 'n handeling
plaasvincl, kan 'n mens jou verskillende voorstellinge
maak.
Dit kan wees: (i) in die teenwoordige, in die
verlede, 0£ in die toekoms; (ii) voltooi 0£ onvoltooi
in die tye in (i) genoem; (iii) toekomstig in die verlede.
0£ verlede in <lie tookoms. Vir die aantononde wys sal
daar dus minstens ag tye wees:
(a) Die onvoltooide teenwoordige tyd stel 'n handeling voor as onvoltooi in die teenwoordige: Ek was
my hande.

(b) Die voltooide teenwoordige * tyd st el 'n handeling voor as voltooi in die teenwoordige: Ek het my
hande gewas en gaan nou eet.
* Dit kan oak eenvoudig as Verlede 'l'yd beskou word.
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(c) Die onvoltooide verlede tyd stel 'n handeling
voor as onvoltooi in die vorlede: Toe hy binne kom,
het ek geloop.
(d) Die voltooide verlede tyd stel 'n handeling voor
:is voltooi in die verlede: Toe hy gister daar kom, het
ek al my opstel geskryf.
(e) Die onvoltooide toekomende tyd stel 'n handeliug voor as onvoltooi in die toekoms: More sal hy die
boek bring.
(f) Die voltooide toekomende tyd stel 'u handeling
voor as voltooi in die toekoms : Vanaand om 10 uur sal
ek die spel gesien het.
(g) Die onvoltooide verlede toekomende ty<l stel 'n

haudeling voor as onvoltooi op 'n ty<lstip wat toekomstig was ten opsigte van die verlede : Hy het geskryf
dat hy teen more hier sou aankom.
(h) Die voltooide verlede toekomende tyd stel 'n

handeling voor as voltooi op 'n tydstip wat toekom::.tig was ten opsigte van die verlede: Hy het geskryf
dat hy die werk teen more sou gedaan het.

Daar die aanvoegende wys uit die aard van die
saak die idee v::in toekomendheid bevat, volg <lit vans~!£ dat hier geen toekomende tye in aanmerking kom
Ille.

By die gebiedende wys moet die handeling dadelik
in die teenwoordige plaasvind, en kom dus alleen die
teenwoordige tyd voor.

OPMERKINCE BY DIE TYE.
( i) Daar bestaan alleen twee vorme van die ww.
deur middel waarvan veranderinge wat betre:f vorm,
wyse, tyd, ens., kan aangetoon word: (a) die vorm van
die teenwoordige tyd, wat tegelyk ook die stam van die
ww. is, en (b) die vorm van die verlede deelwoord.
Vir die res word die hulpwerkwoorde gebruik.
Die
vervoeging van ons werkwoord is dus heel eenvoudig.
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(ii) In die teenwoordige tyd vind ons twee vorme
van 'n paar ww. : gaan of gaat, slaan of slaat, staan of
staat, sien of siet, doen of doet.
W erkwoor<le op ·f
(ontstaan uit 'n N ederlandse v in <lie infinitief) kom
oak voor met -we in plaas van ·f : Ek skryf of skrywe
'n brief.
Oak by die infinitief na hulpww. en in die
verlede deelw. word albei vorme aangetref: Ek sal
skryf of skr'ywe; ek het aan horn geskryf of geskrywe.
Let oak op die volgende vorme wat nog naas
mekaar gehoor word : vraag - vra; waag - wae wa; draag - dra; leg - le; seg - se; jaag - ja;
veeg - vee; saag - sae; ryg - rye; vlieg - vlie vliee; lieg - lie; bedrieg - bedriee; ploeg - ploee ploe; kleed - klee; terg - tere ; sorg - s()re; geloof glo; beloof - belo - belowe; begin - begint beginne; reen - reent; behoor - behoort; spel spelle; bid - bidde; vind - vinde.
(iii) As die handeling voortduur in die teenwoordige, word dit as volg uitgedruk: Hy is aan die
(of aan't) skryf of hy is besig met skryf.
Soros word die vorm van die teenwoordige tyd ook
gebruik vir 'n handeling wat nog sal plaasvind, o:f
reeds in die verlede plaasgevind het: Vanmiddag gaan
ons strand-toe; toe ek gister daar kom, vertel hy my
die hele storie.
Van die inhoud van die si1i sal <lit egter altyd volkome duidelik wees watter tvd bedoel word. W anneer
daar kans vir verwarring by die hoarder bestaan, gebruik
die spreker een of ander woordjie om dit duideliker te
stel. So gebruik ans a.a. nou vir <lie teenwoordige, toe vir
die verlede, dan vir die toekomende, al vir <lie voltooide
verlede: Ek het horn nou, netnou, of nou-nou gesien·;
toe hy my sien, neem hy die loop; as jy nou loop, dan
sien jy my nie weer nie; toe jy my ontmoet het, het ek
horn al gesien. Waar Afrikaans dus sekere vonne wat
in Nederlands bestaan, weggegooi het, b.v. die imperfektum (kwarn, img, werd, stand, enA.), die phrnqnam-
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perfektum met had en die verskillende vorme vir die
konjunktief, daar kom antler woorde in hulle plek om
En glad nie nooddie nodige betekenis uit te druk.
wendig minder goed nie.
Daar bestaan hoegenaam<l
geen rede waarom ons b.v. werd en had moet invoer in
die taal nie, terwyl ons in die werklikheid nog altyd
goed sander hulle klaargekom het. Dit sou 'n onnodige
kloo£ gaan vestig tussen spreek- en skryftaal.
(iv) In die voltooide verlede tyd word ,,had" deur
sommige skrywers nog gebruik (b.v. ,,Sonde met die
Bure,'' van Langenhovon) en af en toe word dit ook in
die spreektaal geboor. Daar bestaan egter geen twyfol
<lat dit oor die algemeen solde aangetref word, behalwe
in die geval van bywoordelike sinne van voorwaarde:
As ek tyd had, sou ek met jou meegaan, hoewel as ek
tyd gehad het miskien nog gebruikliker is.
Die
woordjie al of alreeds dui gewoonlik die plusquamperfoktum genoegsaam aan: Toe ek gister daar kom,
het hy al sy werk gedaan, of, was hy al klaar met sy
werk.
(v) Werd kom feitlik nooit in die spreektaal voor
nie, hoewel dit nog nie heeltemal uit die skryftrial
verdwyn het nie.
In plaas van ,,werd," word ,,is"
gebruik vir die verlede tyd van die lydende vorm, b.v.,
Wanneer is hierdie huis gebou?
Die huis is in 1875
gebou.
In hierdie verband iA <lit nodig om te wys op die
verkeerde gebruik van ,, was" vir die verlede tyd: Die
huis was in 1875 gebou. Dit is 'n uiters ongewenste
voorbeeld van 'n anglisisme.
,, Was " word alleen vir
dio voltooirle verlede tyd van die passief gebruik: Toe
hy my kom roep het, was die perde al ingespan.
(vi) Sommige werkwoorde wat 'n verandering van
pfoas of toestand aandui, neem sowel het as is vir die
verlede tyd: Wanneer is of het dit gebeur? die kind
is om 12 uur in die nag gestorwe; sy gesig is baie
verander; hulle is gister getroud.

MASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMMATIKA

119

Soms word is ook alleen gebruik: Jan is vannag
Karo-toe; die koei is vanmore dood; hoe laat is jy van
die plaas? toe ek daar kom, was hy reeds weg.
In 'n verhaal van wat in dio verlede plaasgevind
het, word die teenwoordige (yd dikwels gebruik om die
verhaal lewendiger te maak.
Dit word dan die historiese teenwoordige genoem: Koos is nou op die grond,
tel die gekwetste jongeling saggies op, en 10 horn op die
Hy wil na die wonde kyk, maar Jan wil
grond neer.
horn nie toela.at nie.
(6) CetaJ en persoon:

Die vorm van die ww. verander nie om verskil in
getal of persoon uit te druk nie. Dio vorm skryf word
vir die enkelvoud sowel as vir die meervoud gebruik en
ook vir aldrie pen;one.
Ek· skryf, jy skryf, hy skryf,
ons skryf, julle skryf, hulle skryf.

HOOFSTUK XV.
Die Werkwoord (vervolg).

DIE DEELWOORDE.
Net soos die infinitief, behoort die deelwoorde nie
tot die persoonsvorm van die ww. nie.
Hulle word
soms as werkwoorde en soms as byvoeglike naamwoorde
gebruik, waarom hulle dan ook deelwoorde genoem
word. Daar is twee deelwoorde (a) die teen.woordige,
en (b) die verlede <leelwoord.
(a) Die teenwoordige <leelwoord druk 'n handeling
uit wat voortduur, cl us 'n onvoltooide hancleling:
spelende, sittende, lopende.
Behalwe in die geval van
doen, staan, sien, slaan, gaan (doendel staande, siende,
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slaande, gaande), word die teenwoordige deelwoord van
die infinitief gevorm deur die uitgang -ende aan te las
(met inagneming van die spelreels): eet - etende;
skryf - skrywende; lees - lesende.
(b) Die verlede deelwoord druk 'n handeling uit
wat voltooi is: geploeg, gekap, geskryf.
Dit word
gevorm van die infinitief deur middel van die voorvoegsel ge•.
(1) Die teenwoordige deelw. het 'n aktiewe, die
verlede deelw. 'n passiewe betekeniR, as die ww. oorganklik is: Skrywende studente; geskrewe briewe.
In die geval van ww. wat aandui dat die onderwerp
in 'n toestand verkeer, kan alleen die teenwoordige
deelw. as byvoeglike naamwoord gebruik word, terwyl
die verlede deelw. dan meer as werkwoord diens doen:
Lopende water; die water het geloop.
Druk die werkwoord 'n verandering van toestand
uit, Jan work albei deelw. as byvoeglike naamwoorde
gobruik: 'n Veranderende toneel; 'n veranderde toneel.
Sommige byvoeglike naamwoorde waR eers deelw.,
maar word nie meer as sulks gevoel nie, b.v. oplettend,
vallend, uitstekend: 'n Oplettende kind; die vallende
siekte; uitstekende dienste.
(2) In Afrikaans ko.m die teenwoordige deelw.
meestal as attributief-gebruikte bnw. voor: kokende
mel k ; staande water.
In bepalinge van die onderwerp of voorwerp waarin
die werkwoordelike funksie van die teonwoo;rdige
deelw. meer bopaald gevoel word, is dit beter om 'n
byvoeglike sin te gobruik, b.v. 'n Groot rots, oor die
water uitstekende, was my behoud, behoort vervang te
word deur: 'n Groot rots wat oor die water uitgesteek
het, was my behoud,

MASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMMATIKA

121

In die volgende sinne egter is die gebruik geregverdig:
Die hele leer, bestaande uit 3,000 man, is op die
loop geja.
Van die standpunt uitgaande, sou jy tot dicselfde
gevolktrekking moet kom.
Wetende wat my gevoelens is, moos jy liewer
geswyg het.
Ingeslote vind u 'n tjek vir £100, synde rente op
£1,600.
(3) In die volgende sinne word die teenwoordige
deelw. predikatief gebruik:
Die saak is hangende.
Die vrou is sterwende.
Die man is lydende.
Hy doen sy werk singende.
Al springende loop hy die huis uit.

Die laaste twee voorbeelde word beter uitgedruk
<leur: Hy doen sy werk sing-sing en hy loop springs,pring die huis uit, waar sing-sing en spring-spring
dan as bepalinge van omstandigheid kan boskou word.
(4) Die verlede deelw. word gevorm deur middel
van die voorvoegsel ge-, behalwe wanneer die ww.
onskeidbaar samegestel is (kyk Hoofstuk XVII), of
wanneer die ww. een van die voorvoegsels be·, ge-,
er-, her-, ont·, ver-, het:

Natal .word grotendeels deur Kaffers bewoon.
Die beskuldigde
skuldig is.

het

eindelik

erken

dat

hy

Meerlettergrepige ww. op -eer word in die verlede
deelw. met of sondr ge- geskryf: Het het studeer of
gestudeer; hulle het probeer of geprobeer.
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(5) Die verlede deelw. van werkwoorde wat eindig
op I, m, n, r, or 'n vokaal, as hulle predikatief gebruik
word, eindig soms op 'n d, soms nie, b.v. verander of
veranderd.

In die algemeen geld die reel dat hie verlede deelw.
·d neem as dit bloot as byvoeglike naamwoord gebruik
word, en sonder ·d geskryr word as <lit meer as ww.
gebruik word:
Hy het my teleurgestel (ww.).
Ek voel teleurgesteld (bnw.) .
In sommig_e gevalle is dit egter moeilik om uit te
maak of die deelwoord in sy werkwoordelike, of in sy
byvoeglike betekenis gebruik word.
In die sin Die
huis is gemeubileer, kan <lit sowel die een as die antler
wees. Word hier gedink aan die werk wat daar gedaan
is, soos uitgedruk in die werkwoord ,,meubileer," dan
is Die huis is gemeubileer korrek.
Maar <link die
spreker aan die hoedanigheid van die huis (sous in 'n
gemeubileerde huis), nadat die meubcls daarin gesit is,
dan neem die woord in die reel 'n ·d, en sou dit dun moet
wees: Die huis is gemeubileerd.
Daar is egter ongetwyreld 'n neiging om die ·d al
meer en meer weg te laat, selfs wanneer dit duidolik is
dat die deelwoord nie in sy werkwoordelike funksie
gebruik word nie, of ook in woorde wat klaarblyklik nie
van werkwoorde afkomstig is nie. So is daar b.v. geon
werkwoord met 'n voorvoegsel on- nie, en tog word 'n
vorm ,,onbepaal" aangetref in 'n Rin soos: Die datum
is n.og onbepaal. Daar is geen werkwoord ,,stewel" nie,
maar daar word darem gepraat van ,,gestewel en
gespoor," b.v. Die offisier het gestewel en gespoor hier
aangekom. Dit Ral duR beter wees om die reel nog wyer
te stel en te se dat die ·d gewoonlik wegval wanneer
die woord in verband met 'n werking kan gebring word.
In die geval sou die woord ,,onbepaal," hierbo gebruik,
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moet beskou word in die betekenis van ,,nie bepaal nie."
Op diesel£de manier sou die gebruik in die volgende sin
moet verklaar word:
Ily is ongeskeer, ongekam en ongepoeier.
(6) In die volgende gevalle word die deelwoord
altyd sander ·d geskry£, omdat dit altyd as werkwoord
fongeer:
(a) In die verlede tyd met het of is:
Ek het my planne verander.
Is dio toneel al verander ?
Die grand is verdor.
Die burgemeester het my met 'n uitnodiging vereer.
(b) In die passie:f met word, is, of is geword:
Daar word vir 'n parlementslid gestem.
Die vergadering is vir W oensdag bepaal geword.
Ons huis is verlede jaar gemeubileer.
Die ou skoal is in 1~75 gebou.
(7) Die werkwoordo waarvan sommige verlede deelwoorde gevorm is, het in onbruik geraak, b.v. bemid·
deld, welgesteld.
In sulke gevalle is die deelwoord
bloot 'n byvoeglike naamwoord, en kan dit dus nie in
verband met 'n working gebring word nie. Ilulle sal
dus met 'n ·d geskry£ word :
My vriend is welgesteld.
Jou maat is ongesteld.
Mnr. S. is bemiddeld.
Die eiers lyk bebroeid.
(8) In 'n paar gevalle word die verlede deelwoord as
bywoord van modaliteit gebruik: Hy is bepaald lelik;
sy is ongetwyfeld mooi.

·

(9) Vergelyk nou die gebruik van die verlede deelwoord in die sinne hieronder.
In die eerste kolom
i'ungeer die deelwoorJ as 'n ww., uf kan dit in verband
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met 'n werking gebring word; in die twede kolom
fungeer dit as 'n byvoeglike naamwoord of bywoord, of
word dit nie in die gedagte met 'n werking verbind nie:

I.
J y het jou te veel verrnoei.
Jan het hom daaroor be·
kornrner.
Die publiek het horn
geeer.
Ons het 'n goeie les
geleer.
Die perd het in die water
geduiwel.
Die kind het sy ouers
beskaarn.
Die oorlog het ons verarrn.

II.
werk
onverrnoeid
voort.
Piet is onbekommerd.

Hy

Die man lyk geeerd.
Daardie he or lS baie
geleerd.
Die vent lyk my be·
duiweld.
Waarom lS JY so be·
skaarnd?
Die sukkelaar bly verarrnd.

(10) Sterk vorrne van die verlede deelwoord.
Hoewel, soos ons tevore gesien het, die ww. in Afrikaans, op 'n paar uitsonderinge na, altyd swak vorvoeg
word, is daar tog 'n groot aantal werkwoorde waarvan
daar 'n sterk vorm bestaan in die attributief-gebruikte
.verlede deelw. In baie gevalle bestaan die sterk vorm
naas die swakke. Die sterk vorm het dan gewoonlik 'n
fl_guurlike betekenis.
Hieronder volg 'n aantal van
sulke ww.:
bly - die agtergeblewe kinders.
kry - ons verkree regte.
ly - gelede onreg; die oorle<le man.
prys - 'n veolgeprese boek.
ry - die berede poliesie.
skryf - 'n beskrewe wet.
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slyt - verslete klere.
stry - 'n onbestrede mosie.
begin - die begonne werk.
dwing - gedwonge onderwys.
krimp - 'n bekrompe man.
wen - opgewonde mense.
wen - herwonne vryheid.
sing - die gesonge lied.
skend - geskonde regte.
trek - betrokke lug.
bedrieg - bedroe onskuld.
hied - verbode dade.
kies - die gekose lede.
sweer - geswore vriende.
sluit - met geslote deure.
genees - genese wonde.
gee - my gegowe woord.
lees - die gelese rapport.
vergeet - langvergete dae.
bid - haar aangebede beeld.
le - 'n vergelee land.
sit - die aangesetene.
neem - genome besluite.
spreek - die gesproke woord.
val - 'n gevalle meisie.
he£ - 'n verhewe posiesie.
skep - 'n welgeskape seun.
bederf - 'n bedorwe kind.
werp - die verworpe voorstel.
graaf - die uitgegrawe goud.
vang - gevange soldate.
span - met gespanne aandag.
beveel - die aanbevole kandidaat.
doen - gedane sake.
Onderstaande is 'n paar voorbeelde van ww. waar
die swak en die sterk vorme naas mekaar bestaan:
Ons staan voor 'n toegesluite deur.
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Die oorsake van die rebellie is vir hom 'n geslote
boek.
Sit die geslypte messe eenkant.
Hendrik is 'n geslepe vent.
Pas op! daardie gebuigde tak breek maklik.
Met geboe hoof staan hy by die graf.
Pak die vasgebinde gerwe op 'n hoop.
Winkelklerke lei 'n gebonde lewe.
Ek hou van 'n volgeskinkte koppie koffie.
Die beskonke Hotnot is tronk-toe.
Die tandarts het my uitgetrekte tand gehou.
Die wiskunde is 'n afgetrokke wetenskap.
Ons eet gebreekte mielies in plaas van rys.
Hierdie Engelsman praat 'n gebroke .Afrikarms.
Uit al die voorbeelde blyk dat die sterk vorm die
figuurlike, die swak vorm die letterlike betekenis het.
As albei vorme ook predikatief voorkom, sal die sterk
vorm 'n byvoeglike betekenis he:
Die dorp is deur die Duitsers ingeneem.
Die professor is ingenome met sy nuwe woning.
Die Boere het besluit om te veg.
Ek is vas beslote om jou in die wiele te ry.
Het jy die horlosie opgewen?
Die skare was baie opgewonde.
VERLEDE DEELWOORD VAN SWAK WERKWOORDE.

As die verlede deelwoord van werkwoorde wat ook
in X ederlands swak was, attributief gebruik word, dan
neem dit -de of -te, b.v. die gevreesde moordenaar; die
verligte eeu.
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In N ederlands is die reel heel eenvoudig wat betref
die kwessie van -de of -te.
Dit is naamlik dit: "\Vanneer die slotmedeklinker van die stam van die werkwoord stemhebben<l is, d.i. een van die volgen<le medeklinker is: b, d, g, I, m, n, r, v, * w, z, * dan eindig
die verlede deelwoord op ·d (attributief -de).
Is die
slotmedeklinker van <lie stam daarentee stemloos, d.i.
een van die volgende medeklinkers: f, ch, k, p, s, t,
dan eindig die verlede deelwoord op ·t (attributief -te).
In die geval van werkwoorde wat eindig op 'n klinker
or 'n tweelank, word ook -d of -de geskryf.
In Afrikaans geld dieselfde reel, behalwe dat ch,
v, en z nooit gebruik word nie (g, f, on sword gebruik),
en w nan die end van 'n woord nie voorkom nie.
Dit
betoken dus dat ons die oorspronklike N ederlandse
woord moet ken, om met sekerhei<l te kan se of die
verlede declwoord op -de of -te ein<lig. Gewoonlik sal
ons vind dat die verlede deelwoord op -te eindig as die
werkwoord op g, f, of s oindig, voorafgegaan deur 'n
sterkbeklemtoonde kart klinker, uitgesonderd ie cm oe:
die veragte skelm; 'n gestrafte misdaad; 'n gelaste
riem -.maar: gesaagde hout, geskaafde planke, verbaasde mense, geploegde grond, geliefde gemeente.
Die feit egter dat in Afrikaans, net soos in Nederlands, 'n medeklinker aan die end van 'n woord altyd
stemloos uitgespreek word, en verder, dat die klanke
V, z, en g (as stemhebbende glyer) alleen in enkele
vorbindinge voorkom, is oorsaak dat daar 'n neiging
bestaan om sommige woorde wat volgens reel op -de
moet eindig, op -te te laat eindig. So hoor 'n mens in
sommige kringe b.v. gekloofte hout, geploegte grond,
opgeblaaste padda, e11s., maar hierdie uitspraak is seker
nie algemeen genoeg om so '11 skryfwyse te wettig nie.
* 'n Onegte f en s word in die stam geskryf in plaas van
v en z, b.v., loof - loven, raas - razen.
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Opm. .A.s die stam van die werkwoord reeds op ·d
of -t eindig, word die d of t verdubbel as daar 'n ·e
aangevoeg word, mits die d of t nie voorafgegaan word
deur 'n medeklinker, 'n lang klinker, ie, of oe nie: 'n
bekladde stuk papier; verhitte bloed; 'n geente boom;
'n onbeantwoorde vraag; opgevoede klas; bespiede
vyand; gehate dinge; verlate huise.
VERVOECINC VAN 'N REELMATICE SELF·
STANDICE WERKWOORD.

Daar die vorm van die werkwoord in Afrikaans
dieselfde is vir al die persone en getalle, word hier kortheidshalwe net die vorm van die eerste persoon enkelvoud aangegeo.
I.

1.

BEDRYWENDE VORM.

Aanton ende Wys.
1

Onvoltooide Teenw. Tyd: ek prys.
Voltooide Teenw. Tyd: ek het geprys.
Onvoltooide Verl. Tyd: ek het geprys.
Voltooide Verl. Tyd: ek het geprys.
Onvoltooide Toek. Tyd: ek sal prys.
Voltooide Toek. Tyd: ek sal geprys het.
Onvoltooide Verl. Took. T'yd: ek sou prys.
Voltooide Verl. 'l'oek. Tyd: ek sou geprys het.

2.

Aanvoegende Wys.

Onvoltooide Teenw. Tyd: ek sou of mag prys.
V oltooide 'reenw. Tyd: ek .sou of mag geprys het.
Onvoltooide Verl. 'l'yd: ek sou of mag geprys het.
Voltooide Verl. Tyd: ek sou of mag geprys het.

3.

Cebiedende Wys.

(Onvoltooide Teenw. Tyd):
3. laat hom prys, of hy
moet prys.
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4.

Onbepaalde Wys.
Teenw. Tyd: prys, te prys, of om te prys.
Verl. 'l'yd: (om) to geprys het.

5.

Deelwoorde.
Teonwoordige: prysende.
Verlede: geprys.
II.

129

LYDENDE VORM.

1.

Aantonende Wys.
Onvoltooicle 'reenw. Tyd: ek word geprys.
Voltooide Teenw. Tyd: ek is geprys (geword).
Onvoltooicle Verl. Tyd: (ek werd goprys); ek is
geprys (geword).
Voltooicle Verl. Tyd: ek was geprys (geworcl).
Onvoltooide Toek. Tyd: ek sal geprys word.
Voltooide Toek. Tycl: ek sal geprys geword hot.
Onvoltooicle V erl. Toek. Tyd: ek sou geprys word.
Voltooide Verl. 'l'oek. Tycl: ek sou geprys geword
het.

2.

Aanvoegende Wys.
Onvoltooide Teenw. Tyd: ok sou of mag
word.
Voltooide Teenw. 'l'yd: ek sou u£ mag
geword het.
Onvoltooide V erl. Tyd: ek sou of mag
geword het.
Voltooide Verl. Tyd: ek sou of mag geprys
het.

3.

geprys
geprys
geprys
geword

Gebiedende Wys.
Onvoltooido Teenw. Tyd: 2. word geprys, of jy
moet geprys word.
3. laat horn geprys word,
of hy moet geprys
word.
l{
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4.

Onbepaalde Wys..
Teenw. Tyd: geprys te word, 0£ om geprys te word.
Verl. Tyd: (om) geprys (te) geword het.

5.

Deelwoorde.
Verlede: geprys.
0 E FEN I NC 21,

Skry£ die infinitie£ in die korrekte vorm:

1.

Jy hoe£ dit nie (doen) nie.
Hulle het my ook gevra (saamgaan.)
Die onderwyser leer die kinders hoe ( skry£).
Hy is te lui (werk).
Jy behoort eers die waarheid (uitvind) eer jy
praat.
6. Ek dur£ hom dit nie (se) nie.
7. Deur hard (werk) sal jy sukses he.
8. Ek het gekom (jou help).
9. Ons het geskei (nooit weer ontmoet nie). ·
·10. Dit is genoeg van (lewe).
11. Ons behoort ham die pakkie (gegee het).
12. Ander mense eet (lewe), maar <}4.e vraat lewe (eet).
13. Ek het nie tyd nou na jou (luister) nie.
14. Pa het vir Klaas gestuur (die dokter haal).
15. Hierdie vrugte is goed (eet).
16. (Weg hardloop) sou beter gewees het as jou (laat)
seermaak.
17.. .Ty hoe£ jou nie so (ontstel) nie.
18. Dit is (kwaad word).
19. Ek weet nie wat (doen) nie.
·20. Dit is moeilik (jou raad gee).
2.
3.
4.
5.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Die seun ly k te o'nskuldig ( skelm wees).
Die lus (steel) is by daardie die£ ingebore.
Deur jou pligte trou (vervul) sal jy vooruitkom in
die wereld.
Hy js net die man (jou fiets regmaak).
Dit is (hoop) dat sy betyds sal kom.
Meneer, sal u my toelaat ('n paar woorde met u
praat)?
Ek sal my bes do en (j ou plesier).
Ek het die moordenaar (gesien hardloop).
Ons het die orkes (gehoor speel).
1\foenie bang wees (vir jou opienie uitkom) me.
OEFENINC 22.

Gebruik die korrekte vorm van die verlede deel·
woord in plaas van die werkwoord tussen hakies :
1. Ons is (beskerm) teen die koue.
2. My vriend het my (teleurstel).
3. Ek voel baie (teleurstel).
4. vVie eet nie graag (braai) vleis nie?
5. Die lrnis is verlede jaar (bou).
6. Die mense is (verdeel) in hul opienies.
7. Dit lyk of my vriend (verander) het.
8. Is sy (verander) vandat sy daar was?
9. Die pakkies is vir jou (bedoel).
10. Die wa staan klaar (laai).
11. Die kind is (bestem) om 'n groot man te word.
12. Daardie vrae het my heeltemal (verwar).
13. Ek sit (on + stoor) in my kamer.
14. My vader is 'n (ontwikkel) man.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Die hand is (leer) om te jag.
Vir watter dag is die vergadering (bepaal)?
Die datum is nog (on + bepaal).
Ek voel my baie (eer) oor die saak.
Die man is deur die poliesie (dagvaar).
Dit is lekker (inle) vis.
(Afsonder) van sy medemense lee£ hy rustig en stil.
Die skelm is uit die tronk (ontsnap).
(Vra) of (on + vra), ek gaan in elk geval daarheen.
Die grand is (ploeg) en (eg).
Hy het (verbaas) na my staan en kyk.
Tien pond is die (vra) som.
Ons leef in die (verlig) twintigste eeu.
Jan kan nie (on + kam) en (on + skeer) hier
binnekom nie.
Hulle is baie (stel) op hulle afkoms.
Hy kom (reel) tweemaal op 'n da.g hier.

OE FEN I NC 23.
Gebruik die korrekte vorm van die verlede deelwoord in plaas van die werkwoord tussen hakies :
1. Jy eet met (on + was) hande.
2. Het jy 'n (skryf) kontrak?
3. In (vervlieg) dae het ek horn geken.
4. Die (graaf) gat is dmp genoeg.
5. Hnlle is (inneem) met die idee.
6. Hy verkoop (steel) goed.
7. Die saak is (afspreek).
8. Ek reken op sy (gee) woord.
9. Dit is 'n (verlaat) huis,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Piet is 'n (bedrieg) man.
Ons het vandag (betrek) lug.
Vir my is clit 'n (sluit) boek.
Jou moeite is (verloor).
Lees die (insend) stukke.
Hy is 'n (slyp) vent.
Hy is 'n (bedry£) werksman.
Die twee sake is nou (verbind).
Ek sal jou dit (wen) gee.
Piet was toe 'n (opskiet) seun van 18 juur.
Daardie skepsel is van die duiwel (besit).

OEFENINC 24.
Skry£ die volgende sinne oor met die werkwoord
m die lydende vorm :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Die man slaan die hond.
Die perd het die kar getrek.
Die kat eet die muis.
Oor twee jaar sal Jan 'n huis bou.
Ons sal clie werk teen aanstaande Dinsdag gedoen
het.
Wie het Suid-Afrika ontdek?
Die magistraat mag die die£ nie vryspreek nie.
My vriend sou die stoel gekoop het, as die
winkelier minder daarvoor gevrn het.
Ek besoek die teater dikwels, maur ek bet horn
nog nooit duur gesien nie.
E,k het hom gister genooi, maar toe het hy al 'n
antler uitnodiging aangeneem.
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OEFENING

25,

Skryf die volgende sinne oor met <lie werkwoord in
die bedrywende vorm :
1. Die brug sou deur die ingenieur gebou geword het,
as ek eerder van die man gehoor het.
2. Dit word gese dat die myn gesluit sal word.
3. Die haas is deur die jagter neergeskiet 1iadat hy
deur die hond opgejaag was.
4. Deur wie is hierdie woorde in my boek geskryf?
5. Al die home is deur die tuinier verplant, sonder
dat horn deur my vader iets daarvan gese was.
6. Deur. sulke hulp sal die vrou nie veel gebaat word
Ille.

7.
8.

Daar is in die laaste tyd veel geld by ons gekollekteer.
Die 1:11an kan nie van die waarheid oortuig word
Ille.

9.
10.

Deur wie is die boekdrukkuns uitgevind?
Die diewe sal kan gevang word, as daar meer
moeite deur die poliesie gedoen word.
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HOOFSTUK XVI.
Die Werkwoord (vervolg).
I,

KOPPELWERKWOORDE,

By die bespreking van die gesegde het ons gesien
dat sommige werkwoorde alleen met die hulp van een
of ander naamwoord of 'n naamwoordelike deel van die
werkwoord 'n gesogde kan vorm.
Verder het uit die
definiesie van die gesegde geblyk dat die gesegde nie
alleen 'n werking beteken nie, maar soms ook 'n toestand waarin die onderwerp verkeer, of besig is om in
te kom.
Die werkwoorde wat saam met 'n naarnwoord of 'n naamwoordelike deel van die werkwoord
'n gesegde vorm en die toestand van die onderwerp
uitdruk, word genoem koppelwerkwoorde.
Die volgende is die vernaamste van die soort : is
(wees), word, bly, skyn, lyk, blyk, heet, voorkom. Met
die byvoeglike naamwoord ,,ryk" kan met elkeen van
hierdie werkwoorde 'n gesegde gevorm word, soos blyk
uit die volgende sin: Jan is, word, bly, skyn, lyk,
blyk, heet ryk, of kom my ryk voor.

Met uitsondering van word en bly, word die koppelwerkwoorde ook soms as selfstandige werkwoorde
gebruik, d.i. as hulle gevolg word deur die infinitief
van is, nl. wees, b.v., Jan skyn 'n ryk man te wees. Dit
kan natuurlik met is nie gebeur nie, maar is word soms
selfstandig ge bruik in die betekenis van ,, bestaan " :
Ons moet glo dat Cod is, sonder om dit te wil bewys.
Verder word word en is ook as hulpwerkwoorde gebruik,
soos later sal blyk.
Daar is ook antler werkwoorde wat in die reel as
selfstandige ww. gebruik word, maar in sekere uitdrukkinge die karakter van koppelwerkwoorde kry: in die
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war raak; bekend staan; moeilik val, ens. Hieruit is
dit duidelik dat 'n koppelwerkwoord ook wel under dan
naamwoorde as aanvulling van die gesegde kan he.
VolledigheidRhalwe volg hier voorbeeldo van naamwoordelike gescgdes wat uit die een of antler rededeel,
of uit 'n byvoeglike of bywoordelike uitdrukking
bestaan:
(a) Selfstandige naamwoord: Vader is prokureur.
(h) Byvoeglike naamwoord: Gert is arm.
(c) Voornaamwoord: Dit is hy.
( d) I nfinitief: Die huis is te koop.
· (e) Deelwoord: Die saak is hangende; die kamer
is gemeubileerd.
(f) Bywoord: My broer is weg.
(g) 'n Uitdrukking: Die vraag is aan die orde.
In enkele gevalle word die toestand waarin die
onderwerp verkeer 0£ besig is om in te geraak, deur
middel van een werkwoord uitgedruk, in plaas van deur
rniddel van 'n koppelwerkwoord met 'n antler woord of
uitdrukking: Die man verarm of word arm; mnr. S.
kwakself of is 'n kwaksalwer; dit daag of word dag in
die Ooste.
II.

HULPWERKWOORDE.

In die geval van analietiese tale Roos N ederlands,
Rngels en Afrikaans word die verskil in tyd, wyse,
ens., van die werking, deur middel van hulpwerkwoorde
aangedui, en nie dour middel van uitgange soos b.v. in
Latyn nie. Hulle kan duR verdeel word in:
(a) Hulpwerkwoorcle van tyd: is, het, sal.
Die
hulpww. het word gebruik om die voltooidheid van 'n
handeling uit te druk: Ek leer nou; gister het ek
geleer. Di t korn egter ook dikwels voor as sel£standige
werkwoord: Hy het 'n mes. In die gebruik is dit altyd
oorganklik.
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Is word soms in plaas van het gebruik vir die
verlede tyd van wer kwoorde wu t 'n verandering van
plaas 0£ toestand aandui: Wat het met horn 0£ is met
horn gebeur? Verder word is ook vir die lydende vorm
gebruik om die voHooidheid van die werking uit te
druk: Die kerk is gister ingewy. In sommige gevalle
word geword nog bygevoeg: Ons is gevra geword om
dit te doen.
Sal word gebruik om die toekomstigheid van 'n
werking aan te dui: More sal hy eksamen doen. Ook
kom dit voor in uitdrukkinge wat verpligting te kenne
gee: J y sal dit doen ! in die betekenis van: ,,Jy sal dit
moet doen." Hierdie gebruik vind ons veral in die
,, Tien Gebooie."

Die verlede tyd van sal is sou: Hy het gese dat
hy dit sou doen.

'n Paar under werkwoorde soos gaan, loop e.a.
word soms geliruik om toekomstigheid uit te druk: Die
dame gaan vanaand sing.

(b) Hulpwerkwoorde van vorm: word en is.
Die
eerste word gebruik vir die onvoltooide, die laaste, soos
onder (a) a:rngetoon, vir die voltooide tye: Die kind
Die volledige verword gestraf; die kind is gestraf.
voeging van hierdie twee hulpwerkwoorde word elders
gegee.
(c) Hulpwerkwoorde van wyse: kan, moet, mag,
IIulle 'vord ook geuoem modale hulpwerkwoorde.
Sorus word hulle nog versterk deur 'n
bywoord van modaliteit: Hy sal dit stellig gedoen het,
waar sal sowel ns stellig dien om aan te dui dat die
working min 0£ meer 'n sokerheid is. By hierdie werkwoorde kan ook gereken word sulke woorde soos:
behoef, behoor, durf, skyn, lyk, e.a. wanneer hulle
deur 'n infinitief gevolg word: My moeder behoort te

sal, wil, laat.

weet; Hendrik skyn bedroef te wees.
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Al die werkwoorde word dan gebruik om die verskillende betrekkinge aan te dui waarin die werking
staan tot die werklikheid, nl. 0£ dit wenslik, moontlik,
waarskynlik, verpligtend, sekor, ens., is.
Hier volg
enkele voorbeelde:
(1) U kon my miskien gered het.
(2) Wie durf dit doen?
(3) Hy moet die werk klaarmaak.
(4) Mag hy dit nooit hoor nie !
(5) Sou hy dit reeds weet?
(6) Mog ek hom sien, sal ek hom vra.
(7) Die oes sal vergaan, 0£ dit moes dadelik reen.
(8) Julle dien versigtig te loop.
(9) Die gerug blyk die waarheid te wees.
(10) Laat die die£ in die tronk stop.
(11) Hy mag wees wat hy wil, hy is my vriend.
VERVOECINC VAN HULPWERKWOORDE.

H@.
1.

Aantonende Wys.

Onvoltooide Teenw. Tyd: ek het.
Voltooide 'reenw. Tyd: ek het gehad.
Onvoltooide Verl. Tyd: (ek had); ek had gehad.
Voltooide Verl. 'l'yd: ek hot gehad.
Onvoltooide Toek. Tyd: ek sal he.
Voltooide Toek. Tyd: ek sal gehad het.
Onvoltooide Verl. Toek. Tyd: ek sou he.
Voltooide Verl. Toek. Tyd: ek sou gehad het.

2.

Aanvoegende Wys.

Onvoltooide Teenw. Tyd: ek sou 0£ mag he.
Voltooide 'reenw. Tyd: ek sou of mag gehad het.
Onvoltooide Verl. Tyd: ek had; ek sou 0£ mag
gehad het.
V oltooide V erl. 'l'yd : ok sou 0£ mag gehad het.
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Cebiedende Wys.
(Onvoltooide Teenw. Tyd): 2. jy moet he.
3. hy moet he.

4.

Onbepaalde Wys.
'l'eenw. Tyd: he, te he, om te he.
Verlede Tyd: (om) (te) gehud het.

5.

Deelwoorde.
Teenwoordige: hebbende.
Verlede: gehad.

Wees.
1.

Aantonende Wys.
Onvoltooide Teenw. '11yd: ek is.
Voltooide 'l'eenw. Ty<l: ek is gewees; ek het gewee.:;.
Onvoltooide Verl. 'l'y<l: ek wus, is gewees, of het
gewees.
Voltooide Verl. 'l1yd: ok was gewees.
Onvoltooide Toek. Tyd: ok sal wees.
Voltooido Toek. Tyd: ek sal gewees het.
Onvoltooide Vorl. Toek. T'yd: ek sou wees.
Voltooide Verl. Toek. Tyd: ek sou gewees hot.

2.

Aanvoegende Wys.
Onvoltooido Teenw. Tyd: ek sou of mag wees.
Voltooide '11eenw. Tyd: ek sou of mag geweos het.
Onvoltooide Verl. Tyd: ek sou or mug gewees hot.
Voltooide Verl. Tyd: ek sou of mag gowoes het.

:3.

Cebiedende Wys.
(Onvoltooide Toenw. Tyd): 2. wees, or jy moet wees.
3. laat hom wees.

4.

Onbepaalde Wys.
Teenw. Tyd: wees, te wees, om te wees.
Verl. Tyd: (om) (te) geweos het.
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5.

Deelwoorde.
Teenw. : synde.
Verl.: gewees.
Word.

1.

Aantonende Wys.
Onvoltooide Teenw. Tyd: ek word.
Voltooide Teenw. Tyd: ek het 0£ is geword.
Onvoltooide Verl. Tyd: (ek werd) ; ek het 0£
geword.
Voltooide Verl. 'l'yd: ek was geword.
Onvoltooide Toek. T:vd:. ek sal word.
Voltooide Toek. Tyd: ek sal geword het.
Onvoltooide Verl. Tock. Tyd: ek sou word.
Voltooide Verl. Toek. 'ryd: ek sou geword het.

2.

is

Aan.voegende Wys.
Onvoltooide Teenw. Tyd: ek sou 0£ mag word.
Voltooide Teenw. Tyd: ek sou of mag geword het.
Onvoltooide Verl. Tyd: ek sou 0£ mag geword het.
Voltooide Verl. Tyd: ek sou of mag geword het.

3.

Cebiedende Wys.

4.

(OnvoltooideTeenw. 'l'yd): 2. word; jy moet word.
3. laat hom word; hy
moet word.
Onbepaalde Wys.
Teenw. Tyd: word, (om) te word.
Verl. 'ryd: (om) (te) geword het.

5.

Deelwoorde.
Teenw.: wordende.
V erl. : geword.
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ONPERSOONLI KE WERKWOORDE.

In verbund met die hespreking van onderwerp en
gesegde is reeds aangetoon dut daar sinne is waarin
die onderwerp glad nie genoem word nie. Sulke werkwoorde waa1van die onderwerp nie genoem word of nie
genoem kan word nie, heet onpersoo,nlike werkwoorde.
Hulle word alleen in <lie derde persoon gebruik en kom
voor:
(a) in die werkinge van die natuur: Dit reeni,
sneeu, donder, kra.ak, spook, ens.
(b) In sokere uitdrukkinge: Dit ga.an goed; dit
ontbreek my aan tyd; dit is Saterda.g, ens.
Uit bowestaande sinne blyk dat die woordjie dit
die plek in <lie sin inneem van die onderwerp. Dit moet
egter duidolik wees dat dit nie in die werklikheid die
on<lerwerp is nie, of op sy bes as 'n onegte onderwerp
moet beskou word.
Die onpersoonlike werkwoord word ook met 'n
onderwerp gevind in sinne soos die volgende: Die Wolke
reen; Cod donder in die hemel.
En ook met 'n voorwerp: Dit reen paddas; die volk reen verwyte teen hom.
Soms neem die onpersoonlike werkwoord die vorm
van die passief aan: Daar word vanaand hier gedans.
Daar neem dan die plek van dit in die aktief, en die werkwoord moet beskou word as 'n onegte lydende vorm,
aangeRien die werkwoord ,,dans " inhansitie£ is.
In al die sinne is dit miskien beter om te praat van
onpersoonlike sinne. Dit sulke sinne is dit duidelik dat
die onderwerp nie 'n absoluut noodsaaklike bestanddeel
van die sin is nie.
Die werking is wel daar, rnuar die
sel£standigheid waarvan die werking uitgaan, is hoegenaamd nie te noem nie.
Opm. W anneer dit as voorlopige onderwerp diens
doen vir 'n onderwerp wat later volg, moet die ww. nie
as onpersoonli.k gereken word nie: Dit verheug my dat
julle meegaan.
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IV.

WEDERKERENDE WERKWOORDE.

W anneer die werking in die werkwoord opgeslote
op 'n lydende voorwerp oorgaan nie, maar terugkeer
die onderwerp self, d .i. wanneer die onderwerp en
voorwerp een en dieself<le persoon 0£ saak is, word
werkwoord wederkerend of refleksief genoem.
In die geval van onoorganklike werkwoorde kan die
werking natuurlik net tot die onderwerp terugkeer en
nooit op 'n voorwerp oorgaan nie. Hulle word genoem
noodsaaklik-weder'kerend 0£ oak wel intransitief-reflek·
sief: Hy skaam hom.
As die werking oak op 'n lydende voorwerp kan
oorgaan en dus alleen soms wederkerend is, >Yord die
werkwoord genoem toevallig-wederkerend 0£ transitiefrefleksief: Hu lie was hulle.
Die wederkerende werkwoord word altyd gevolg
deur die voorwerpsvorm van een 0£ ander persoonlike
voornaamwoord.
Die vorm sig (Ndl. zich), wat in
N ederlands vir die derde persoon altyd gebruik word,
kom nog af en toe in die skryftaal voor, maar het-aA
sulks geen reg van bestaan nie, aangesien dit in die
spreektaal nooit gehoor word nie. *
Die volgende is 'n voorbeeld van die vervoeging
van 'n toevallig-wederkerende werkwoord in die teenwoordige tyd. Die voornaamwoord bly natuurlik dieselfde vir die ander tye.
nie
tot
die
die

1.
2.
3.

ONVOLTOOI TEENWOORDIC.
Enkelvoud.
Meervoud.
1. Ons was ons
~k was.my
2. julle was julle
JY was JOU
u was u
u was u
hy was horn
3. hulle was hulle.
sy was haar

* In verbinding met self is dit gebruiklik, b.v.: Die saak
is, op sigself beskou, goed.
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In onderstaande twee kolomme word enkele voorbeelde gegee van albei klasse :
Toevallig-wederkerend.

Ek kleed my.
Jy oefen jou.
U verbind u.
Hy bedrieg horn.
Sy verberg haai·.
Ons verbeter ons.
Julle buig julle.
Hulle bevry hulle.

N oodsaakl ik-wederkerend.

Ek vergis my.
Jy bedenk jou.
U beroep u.
Hy ont£erm horn.
Sy bemoei haar.
Ons bekommer ons.
J ulle bevind julle.
Hulle begewe hulle.

(In die derde persoon word

die woo rd , , sel£ '' soms
aangevoeg, waarskynlik om mi!'verstand te
voorkom, b.v. Hulle
beskuldig

hulleself.

Vergelyk hiermee die
Engels
,,himself,"
, , themselves,'' ens.)
As die werking in die werkwoord vervat in die
werklikheid deur iets anders veroorsaak word, soos in :
Die skip beweeg horn in 'n oostelike rigting, dan word
die voornaamwoord dikwels weggelaat. Dit vind veral
plaas met 'n onderwerp wat 'n saak aandui, en nie 'n
persoon nie, soos verder blyk uit die volgende voorbeelde:
(a) Die berg splits (horn) hier in twee dele.
(b) Afrikaans het (horn) uit N ederlands.ontwikkel.
In ander gevalle word die lydende vorm verkies,
b.v., Die invloed van die skoolmeester is beperk (i.p.v.
beper'k hom) tot die skoot.
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DEEL III.

HOOFSTUK XVII.
WOORDVORMINC.
'n Woord is 'n verbinding van klanke waaraan n
bepaalde betekenis geheg word.
As ons die woorde in
ons taal met mekaar vergelyk, sal ons al gou-gou
opmerk dat baie van hulle baie na mekaar lyk en
dat hullo dus op die een of die antler manier
met mekaar verwant is, d.i. dat hulle tot dieselfde
£amielie behoort.
Wil ons die vergelyking vonrtsit
met die woorde in ander tale, sal dit ook al dadelik
blyk dat Afrikaans verwant is met 'n hele party
Europese tale (kyk die laaste hoofstuk in die boek).
Soms lyk die woorde taamlik eners, dan weer gaan dit
moeilik om die verwantskap te sien, tensy 'n mens die
ander tale goed ken en ook die veranderingo wat al die
tale volgens bepaalde klankwette ondergaan het,
behoorlik kan naspoor. So is dit b.v. maklik om te sien
da t woorde soos en ( ouer N edl. en de), and (Engels) en
und (Duits) waarskynlik dieselfde oorsprong gehad het,
maar is dit vir die oningewyde onmoontlik om te sien
dat in Afrikaans vyf diesel£de woord is as quinque in
Latyn.
Die taalgeleerdes het deur so 'n vergelyking
daartoe gekom om te bewys dat al die sogenaamde IndoGermaanse tale oorspronklik uit een en dieselfde taal
moes ontstaan het.
In die loop van die eeue het daar
egter in elkeen van die tale groot veranderinge plaasgevind, en is dit dus nodig om rekening te hou met al
die stukkies wat aangevoeg is of verlore geraak het,
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aleer 'n mens tot die oudste vorm van die woord kan
kom.
Neem ons b.v. 'n woord soos ,,onverstaanbaarheid," sal ons dit maklik kan ontleed as bestaande uit
on + ver + sta + au + baar + heid, waarvan die eerste
twee klaarblyklik voorvoegsels, en die laaste drie agtervoegsels is. Ons word dus gelaat met ,,sta," wat nag
in N eJ.erlands in die eerste persoon, enkelvoud, as ,,Ik
sta" voorkom - Afrikaans: ,,Ek staan."
Dit is
duidelik dat ons die woord nie meer verder kan ontleed
nie en dat ans nou oak in antler tale, tot op die oudste
bekende vorm van Indo-Germaans, vir die oorspronklike
moet gaan soek.
Dit sal ons dan bring tot 'n vorm
stha. Hierdie vorm is dan die wortelwoord waarvan al
die antler verwante woorde gevorm is.
'n Wortel is
dus die deel van 'n woord wat oorbly na alle uitgange,
voorvoegsels, agtervoegsels, ens., weggeneem is.
So
'n wortel is egter maar 'n abstraksie en bestaan nie in
die werklikheid nie.
So b.v. in die woorde: beteken.,
tekenagtig, onbetekenend, tekening, tekenaar, ens.,
bestaan daar geen wortel teek nie, tensy as 'n abstraksie.
V orme soos sta en feken, waaraan of waarvoor die
affikse in ons taal gevoeg word, noem ons die woordstam.
Die taal is altyd besig om nuwe woorde te maak.
Vir elke nuwe begrip moet daar 'n nuwe woord gevind
word om die begrip aan te dui.
Die taal gaan nie na wortels om in die behoefte
voorsiening te maak nie; <lit maak gebruik van die
bestaande woorde om nuwes te vorm.
Dit geskied op
twee maniere:
(1) Dour twee of meer woorde aanmekaar te las om
'n nuwe woord te vorm, wat vir 'n nuwe begrip staan.
So word b.v. die twee begrippe ,,lamp" en ,,glas"
verenig tot ,,lnmpglas," en word die woord ,,lampglas "
gevorm om die nuwe begrip aan te dui. Hierdie soort
van woordvorming word genoem sames,telling.
L
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(2) Deur mi<l<lel van voor- en agtervoegsels. So is
h.v. die woord ,,belashaar" ontstaan uit die grondwourd
,,las " met 'n vourvoegsel ,, be-" en 'n agtervocgsel
,,-haar," en kry ons 'n wuord om die hnedanighei<l aan
te dui van iemand ,,op wie 'n las kan gele word." Uit
die grondwourd ,, bind " kry ons woordo Roos ,, bond "
en ,, band," wat gevorm word dour middcl van 'n verandering in die stamklinker.
Albei prosesse word
genoem a.Heiding.
Soros word die twee prosesse mot
mekaur verbind in een en diesolfde woor<l. Die woorde
,,kennis " en ,,gee" word nie as samestolling geskryf
nio, maar as die agtervoegsel ,,-ing" aangelas word,
kry ons die samestelling ,,kennisgewing." So 'n proses
noem ons samestelling deur afteiding.

I.
1.

SAMESTELLINC.

Die selfstandige naamwoord.

Samegestelde selfstandige Irnamwoorde k:m gevorm
word op die volgende maniere:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

snw. + snw. - veeplaas, kerkstraat.
ww. + snw. - eetkamer, leerskool.
bnw. + snw. - rooinek, wildeman.
telwoord + snw. - drievoet, tweeklank.
hyw. + snw. - uithoek, vooros.

Hieruit blyk clat die twede deel van die samestelling meestal 'n selfstandige naamwoord is.
'Voorde
soos ,, tydverd:ryf," waarvan die twede gedeelte 'n werkwoord is, kom weinig voor.
In die voorbeelde wat hie:rbo gegee is, word die twee
woorde eenvoudig aanmekaar geskry£.
Dikwels egter
word daar verbindingsletters gebruik. om die samestelling te vorm, b.v., kalwerhok, manspersoon, harteleed,
Hied.ie letters stuan (a) vir 'n
boereplaas, hoeskool.
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genietie£suitgang, b.v., landstaal, (b) vir 'n meervoudsuitgang, b.v., mensekennis, (c) in 'n verboe vorm van
'n byvoeglike naamwoord, b.v., hoeskool (hoe uit hoog),
(d) soms alleen terwille van die welluidendheid o:f na
analogie van ander woorde wat so verbind word, b.v.,
leidsman, dwingeland.
Wat die sintaktiese verhouding tussen die verskillende gedeeltes van 'n samegestelde woord betre:f, die
is van so verlerlei aard dat dit £eitlik onmuontlik is om
Buitendien is
alles hier in besondorhede te bohandel.
dit onnodig, aangesien dit uit die betekenis van elke
woord duidelik gonoeg sal wees. Ons volstaan clus met
'n paar voorbeelde: rugpyn. ~ pyn in die rug; boekrak
= 'n rak vir boeke; armstoel = 'n stoel wat rusplek vir
jou arms het; pakhuis = 'n huis om goed in te pak;
vaderlandsliefde = lief de tot die vaderland; waaghals
= iemand wat sy hals (lewo) waag; briewedraer =
iemand wat briewe dra, ens.
Hier volg enkele voorboelde van samestellende
afleidinge: hulpprediker, veewagter, haarsnyer, koffiehandelaar, taalbeweging.

Opm. In sommige woorde is dit moeilik om die
samestelling te herken, tensy 'n mens die geskiedenis
van die woord ook ken. So is ,, wcreld " b. v. 'n samestelling van ,, weer · ' man " + ,, eld ( vgl. oud) =
geslag,'' en ,,niemand" bestaan uit 'n samesi.elling
van ,,nie =--= nooit" + ,,man" + ,,d." Sulke woorde
word nie meer as samestellinge gevoel nie, dog histories is hulie dit wel.
N.B. Met die meeste nadruk word hier gewaarsku
teen die neiging om samegestelde woorde apart te
skrywe, in plaas van aanrnekaar. ln die rapporte van
eksaminatore word daar byna elke jaar oor gekla; tog
lyk dit 0£ daar nie veel verbetering te bespreur is nie.
Die neiging is natuurlik i.e wyt aan Engelse invloed en
moet dus as 'n anglisisme beskou word wat seker geen
reg van bestaan het nie.
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(Vir die gebruik van die koppelteken kyk ,,Spelling").
2. Die Werkwoord.
Die samestelling van werkwoor<le geskied op twee
maniere: (1) As die twee dele van die samegestelde
werkwoord by die vervoeging geskei word, dan is die
ww. 'n skeidbaar samegestelde werkwoord: gelukwens.
(2) Word die twee dele nie so geskei nie, dan het ons
'n onskeidbaar samegestelde werkwoord: mishandel.
Skeidbare samestelling : Skeidbaar samegestelde
werkwoorde word gevorm:
(a) Deur 'n sel£standige naamwoord + 'n werkwoord : asemhaal.
(b) Deur 'n byvoeglike naamwoord + 'n werkwoord: kwytskel.
(c) Deur 'n bywoord + 'n werkwoord: omloop.

Sams is dit moeilik om uit te maak of ons met 'n
samestelling te doen het, 0£ nie; want die twee dele van
die samegestelde werkwoord kan ook los van mekaar
gebruik word met 'n antler betekenis as die van die samestelling. N eem ,, vryspreek" as 'n voorbeeld. In die sin:
,,Die regter sal horn vryspreek," is dit duidelik <lat ons
hier te doen het met 'n samestolling; maar in die sin:
,,Hy sal vry spreek en niks geheim hou nie," is dit twee
aparte woorde wat ook vir twee begrippe staan. ,, Vry "
is dun 'n bywoord wat die manier van ,,spreek" uitdruk. Hierdie moeilikheid kan altyd opgelos word deur
te probeer 0£ die sel£standige naamwoord van die samestelling 'n bepaling kan neem, en of die byvoeglike
naamwoord verbuig kan word, 0£ van 'n bywoord van
graad vergesel kan word.
In die volgende twee sinne
kan dit wel gebeur en het ons dus in agslaan en hoogag
uie met samestelling te do en nie:
(a) Hulle slaan geen ag op wat hy se nie.
(b) Ek ag die prys baie hoer as ek wil betaal.
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Die bepalende woorde moet die hele samestelling
betref en nie net die eerste deel nie.
'n Skeidbaar samegestelde werkwoord word vervoeg
soos gelukwens hieronder :
Teenw. T'yd: ek wens geluk.
Toek: Tyd: ek sal gelukwens.
Verlede Tyd: ek het golukgewens.
Infinitief: gelukwens, om geluk te wens, geluk te
wons, goluk te gowens het, ens.
Imperatief: wens geluk !
Teenw. Deolw.: golukwonsendo.
Verlede Deelw.: gelukgewens.
Konjunktief: ok sou gelukwens, gelukgewens het,
ens.
OnderAtaande is 'n lysie van sommige skeidbaar
samegestelde werkwoorde :
aanraa1
blootstaan
deurloop
houthak
liefhe
meed eel
mooipraat
naloop
omkoop
oorneem

opraap
uitnooi
volgiet
agternaloop
brandstig
gadeslaan
kwaadpraat
losmaak
moeneem
naaap

omgooi
oorhaal
oppas
toestaan
uitroep
voorstel
uitstal
rondwandel
saamkom
wegvlug

Onskeidbare sames.telling: Die onskeidbaar samegestelde werkwoorde word op dieselfde manier as die
skeidbaar samegestelde gevorm :
(a) snw. + ww. - raadpleeg.
(b) bnw. + ww. - voUooi.
(c) byw. + ww. - onderstreep.
(d) ww. + ww. (selde) - ginnegaap.
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Rulle word as volg vervoeg:
Onderstreep.

'reenw. Tyd: ek onderstreep.
Toek. 'l'yd: ek sal onderstreep.
Verlede Tyrl: ek het onderstreep.
Infinitie£: om te onderstreep, te onderstreep het,
ens.
Imporatie£: 011derstreop !
'l'eenw. Declw.: onderstrepende
Verlode Deelw.: onderstreep.
Konjunktiof: ek sou onderstroep, mag onderstreep
bet, ens.
'n Lysie Onskeidbaar Samegestelde Werkwoorde :agtervolg
omrrng
deurdring
aanvaar
ondermyn
deurs6ek
agterhaal
onderneem
omskry£
mis bruik
ondorskep
omhels
misdoen
ondersoek
om vat
mishaag
ondersteun
omsingel
miRhandel
onderteken
voork6m
miRken
onderwerp
voorsien
mislei
oordink
voorspel
misluk
oortree
weerle
voldoen
oortre£
weerspreek
voltooi
volbring
weerkaats
onderhandel
volhard
weerklink
Opm.
(1) W erkwoorde soos glimlag, weerlig,
dwarsboom, is alleen skynbare samestellinge.
Hulle is

gevorm van die gelykluidende selfstandige naamwoorde
en is dus a£geleide werkwoorde.
(2) Sommige werkwoorde kom sowel skeidbaar as
onskeidbaar samegesteld voor.
Dit is naamlik die wat
met die bywoorde: deur, mis, om, onder, oor, voor, en
weer sarnegrstel i8. As die hoofaksent op die bywoord,
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d.i. op tlie eerste deel val, <lan het die bywoord sy oorspronklike, letterlike betekenis en krag bebou, en is die
samestelling skeidbaar. Val die aksent egter op die
twede <leel, d.i. op die werkwoord, dan is die samestelling onskeidbaar en word dio krag van die bywoord
minder gevoel as by die skeidbare samestolling. Dit is
nie alleen 'n kwessie van aksont 11ie; daar is oak 'n
bepnalde vorskil in botekenis, 8008 sal blyk uit die volgende twee sinne met die weTkwoorde ,,oorweeg" en
,,6orweog.''
(i) Ily het die saak eer8 goed oorweeg voor hy tot
'n besluit gekom het.
(ii) Die vleis hot min gelyk; daarom bet ek dit
oorgeweeg.
Die volgen<le voorbeeldo sal die onderskeid m
betekenis verder opbel<ler:
deurloop: Die water is vlak; loop maar ·deur.
deurloop: Ek bet die stad deurloop (in alle rigtinge).
ondergaan: Hoe laat gaan die son ondcr r
ondergaan: Die vrou moet 'n operasie on<lergaan.
onderhou : Gooi ham in en hou horn onder !
onderhou: Die 8eun onderhou 8Y sieklike vader.
oordryf: Uie wolke dryf oor; dit gaan rnooi weer
wees.
oordr'yf: Jy oordr,Yf alles wat jy <loen.
voorkom: Die dief het gesteel en kom more voor.
voorkom: Dit was onmoontlik om die ongeluk te
voorkom.
voorspel : Die meester spel voor, en die leerlinge
spel agtorna.
voorspel: Die noordewind voorspel reen vir die
Skiereiland.
(3) Dif1 onskeidbaar samegestclde werkwoorde vorm
die verlede deelwoortl sonder ge-, soos uit party van die
voorbeelcle hierbo geblyk het.
Hiermee moet nie die
skynbare snmestellinge verwar wo1·d nie. Laasgenoemde
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dra die hoofaksent op die eerste lettergreep en vorm die
verlede deelwoord met ge- op die gewone manier:
antwoord: 'Vat het jy horn geantwoord?
dagvaar : Die brandstigters is gedagvaar.
glimla,g: Die meiRie het net geglimlag.
waarborg: Die horlosie is vir 20 jaai; gewaarborg.
wanhoop: Die medikus het aan my i.oestand gewan-

hoop.
wantrou: Onze Jan het Hhodes gewantrou.
seepraal: Ons resjiment het geseepraal.
Samestellende aHeiding:

In die samestelling deur middel van afleiding staan
die werkwoord (die stam van die ww.) as eerste deel en
'n selfstandige naamwoord a8 twede deel: kortwiek
(=om die wieke te kart). Hulle kom heel selde voor.

3.

Die byvoeglike naarnwoord.

Byvoeglike naamwoorde word samegestel as volg:
(a) bnw. + bnw. - ligrooi, doofstom.
(b) bnw. + verlede deelw. - swartgewiekte raaf.
(c) snw. + verlede deelw. - bosbegroeide rante.
(d) snw. + bnw. - pikswart, boornryk, seesiek.
(e) ww. (stam.) + bnw. - mymersiek, kykgraag.
(f) byw. + bnw. - welsalig, oorgroot.
Opm.
(1) Die verlede deelwoord in (b) en (c)
genoem, word in sulke byvoeglike naamwoorde natuurlik in sy byvoeglike betekenis gebruik.

(2) Die verhouding tussen die twee dele van die
samestelling in (d) genoem is nie altyd dieselfde nie.
,,Pikswart" is ,,so swart as pik," terwyl ,, boomryk "
b.v. beteken ,,ryk aan home."
Samestellende afleiding by die byvoeglike naamwoord kom voor in die volgende woorde: onderaards,
veelkleurig, hardkoppig, alledaags, e.d.m.
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Die Bywoord.

Bywoorde word as volg samcgestel :
Dik(a) byw. + byw.: kortaf, hierheen, reguit.
wels met 'n koppelteken (by verdubbelinge): gou-gou ..
stil-stil, lcort-kort.

(b) ww. + ww.

(met koppelteken):

Huit- Huit,

speel-speel, staan-staan.

(c) voors. + snw. - ingeval, vanaand, bykans.
(d) voors. + bnw. - ver'goed, vereers, meteeni.
(e) ou verboe vormo - metterwoon, langsamerhand,
goedsmoeds, indertyd.

Samestelling by die orige rededelo ag ons nie van
belang genoog om hier daarop in te gaan nie. Ons kan
nou dus oorgaan tot die hehandeling van afgeleide
woorde.
OEFENINC 26.

Vorm samegestclde selfstandige naamwoorde van
die volgende woordpare: natuur en poesie; hand en
hok; horlosie en ketting; opvoeding en inrigting;
jongens en skool; stad en huis; dood en kleed; verstand
en vermoe ; siel en leed; onder en offisier; vise en kanselier; de bat en vereniging; superintendent on generaal;
hoof en onderwyser; assistent en magistraat; skei en
regter; vrou en persoon; vrou en trou; verbuiging en
uitgang; plat en land; hoog en veld; Boesmans en
stories; see en eend; matrikulasie en eksamen; vee en
arts ; twee en derdes.
OEFENINC 27.

(a) Gebruik die volgondo workwoorde (1) in skeidbare,
en (2) in onskeidbare samestolling: deursny,
deursoek, deurfrek, deurwandel, deurdring,
ondergaan, onderwerp, voorkom, voorspcl.
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(b) Ski·yf die verlede deelwoord van: vrywaar, wanhoop,
glimlag, daagvaar, seevier, antwoord, gacleslaan, opraap, uitnooi, onderhanclel.
( e) Wat is die verskil in betekenis tusson : mooi praa t
en mooipraat; vry spreek en vryspreek; hoog
ag en hoogag; plaas vind en plaasvind?
(d) \Vat is rlie sintaktiese verhouding tussen die dele
vau die volgendo samegestelde woorde ? (V oorbeeld: bloedrooi - so rooi as bloed) : praatsiek, splinternuut, plantryk, grasgroen, dooclsbleek, doodkis, agteros, treinspoor, volbtradiesies, skynheilig, weledel, tweeledig,
langdradig, ertjie1rnp, godsdiens, maagpyn,
moordlus, noordewind, linkerarm, kinderlietde,
vuisgeveg, skeopskaptein.
( e) Wat is die verskil in beiekenis tussen :
'n blinde man en 'n blindeman;
'n dom kop en 'n domkop:
drie tande en 'n drietand;
'n hoe skool en 'n hoeskool;
slag skape en slagskape;
ouer lief de en ouerliefde;
'n stink blaar en 'n stinkblaar.
II.

AFLEIDINC.

Ons het reeds gesien dat nuwe woorde van bestaande
woorde afgelei word op drie maniore: (i) deur middt>l
van voorvoegsels, (ii) deur midclel van agtervoegsels,
en (iii) deur middel van klankwissoling van die gronc1woord.
Die voor- en agtervoegsels moet beskou word
as woorde wat hullo oorspronklike kra.g verloor het en
in betekenis verhleek bet. In die geval van party van
hulle kan 'n mens nog die betekenis duidelik sien; ander
woer wortl ook nog as selfstandige woorde gebruik.
,,Ryk" is 'n agtervoegsel in die woord ,,plantryk,"
maar hestnan ook nng as byvoeglike naamwoord.
Die
proses waarcleur self'ltandige woorde die diens van voorof agtervoegsels op hulle neem, gaan nog altyd voort.
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So is ons woord ,,goed" 'n selfstandige woord, maar
hy word ook al in baie woorde as agtervoegsel gebruik,
soos in:
wasgoed, bordegoed, vuilgoed, kleingoed.
e.d.m.
By die ornikeidbaar sarnegestelde werkwoorde het
die voorvoegsels (deur, onder, ens.) al verder gegaan
met die verblekingsproses as by die skeidbaar same gostolde werkwoor<le.
Die betekenis van ,, voor" in
,, voorkom" is voel sterker as wat dit is in ,, voork6m."
vVoordvorming deur mid<lel van klankwisselini;
kom nie meer voor nie. Die woorde wat so gevorm is,
kom ook almal van die stamme van werkwoorde wat
oorspronklik stork was, b.v. spreek (Ned. spreken,
sprak, gesproken).
Die woorde wat van ,,spreek'
a£gelei is, soos spreuk, spraak, ges;prek, ens., behoort
tot die taal in sy oudste periode, sodat 'n mens hier
eintlik met 'n voorhistoriese afteiding te doen het.
1.

DIE SELFSTANDICE NAAMWOORD.
(a) Voorvoegsels.

aarts =- - eerste, vernaamste: aartsvador, aarfl,leuenaar.
af = a£, in ontkennonde botekenis: afgrond, afguns,
afgod.
ant = teen: antwoord.
ge = (1) met: gesin, genoot.
(2) versameling: geboomte, geraarnte.
(3) handeling: gesang, geskreeu, geveg.
(4) resultaat van handeling: gobou, gebak.
(5) instrument: geweer, geskut.
on = nie 0£ sleg: onkunde, ongeluk, onmens, onding.
oor = uit: oornprong, oorsaak, oor<leel.
wan - nie of Aleg: wanor<le, wanhoop, wanklank.

(b) Agtervoegsels.
(1) Vir die manlike geslag van pen;one en diero:
aar (er) : leuenaar, oorwinuaar, Hollander.
aard (erd): grysaard, slimmer<l, lomperd.
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ier ( enier): offisier, tuinier, kruidenier.
and (end) : vyand, Reiland, vriend.
rik (ik, erik): stommerik, Frederik ( = vredevors).

(2) Vir die vroulike geslag:
es: onderwyseres, priesteres, digteres, prinses.
in: heldin, J odin, koningin, godin.
ster: huishoudster, werkstor, skryfster.
(3) Vir die gemene geslag:
ing (dikwels ling na die voorbeeld van woorde wat
op I eindig en dan -ing agteraan kry): sterfling,
liefling, eersteling, hemeling, kleurling.
N. B. Soms word die vroulike geslag hier aangedui
deur •e aan die vorm van die manlike aan
te voeg: leer ling - leerlinge; 'kwekeling kwekelinge.
(4) Vir name van dinge:
aar, er, el, eel, sel dui instrumente aan: gieter,
kandelaar, lessenaar, trekker, sleutel, lepel,
toneel, deksel.
sel dui ook die resultaat van 'n werking aan:
mengsel, letsel, saagsel.
(5) Vir verklei'nwoorde:
ie, pie, tjie, etjie, jie: huisie, boompie, kamertjie,
blommetje, hondjie.
(6) Vir name van abstrakte begrippe:
nis - toestand of werking: · duisternis, droefnis,
begrafnis.
heid - hoedanigheid of versameling: skoonheid,
goedheid, mensheid, owerheid.
e, de, te - hoedanigheid: koue, liefde, diepte,
lengte.
dom - (i) toestand: rykdom, ouderdom.
(ii) geloo£: heidendom, Kristendom.
(iii) gebied: bisdom, hertogdom.
(iv) versameling: mensdom, adeldom.
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skap -

(i) toestand of waardigheid: dronkenskap,
priesterska p.
(ii) versameling: gereedskap, geselskap.
(iii) gebied: graafskap, veldkornetskap.
(iv) werking: rekonskap, wotenskap.
ing - werking: veranclering, beweging.
s - werking: wim;, diens, guns.
y, ery, erny - (i) toestand of handeling: slawerny.
sotterny.
(ii) plaas van handeling: bakkery, slagtery.
(iii) versameling: boekory, maatskappy.
asie - werking: slytasie, stellasie.

(c) Klankwisseling.
Hieronder volg 'n lysie van woordo wat mag dien
as voorheelde van seHstanclige naamwoorde wat deur
middel van klankwisseling van werkwoordo afgelei is.
Die woorde kan natuurlik ook voor- of agtervoegsels he:
wreek
breek
bid
byt
bied
sluit
graaf
buig
spreek
kies
bind
gryp
drink
gee.
sprmg
skiet
vind
sit

wraak
hrouk
gebed
beitel
bode
sloot
groef
boog
spraak
keus
band
greep
drank
gawe
sprank
skot
vonds
set el

wrok
brok
bode
gebit
gebod
sleutel
graf
bog
spreuk
keur
bond
begrip
dronk
gif
sprong
skoot
vonn1s
saal

bedolaar
byt
boodskap
grag
beuel
gesprek

sprokie

hen de

bundel

skeut

skutter
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2.

DIE WERKWOORD.

(a) Voorvoegsels.
be

(i) by: behoort, bereik.
(ii) om oorg. ww. te ·vorm: begaan, bewoon,
bepraat.
(iii) voorsion van: beman ('n skip), besiel, beloon.
(iv) in 'n toestand bring:
beveilig, bedroef,
beswaar.
(v) uitbreiding van die working oor 'n grater
oppervlakte: beplant, besaai, behou.
Daar is 'n groot ·getal woorde waarin <lie krag
van be· glad nie meer gevoel word nie:
bevind, beweeg, beveel, besluit, ens.
ge
saam : gelei.
Hierdio betekenis word egtor nio meer gevoel
nie en kan albei vorme clus (met of sander
ge-) gebruik word: voel, gevoel; dink,
gedink; raak, geraak.
In enkele gevalle is claar 'n onderskeid, b.v.,
draag en gedraag.
In woorde soos geskied, gebeur, genees,
bestaan dio grondwoord nio meer nie, en
moet ge· clus as vasto doel van die woord
beskou word.
er = uit, dog hot ook sy betekonis verloor: erken,
ervaar, erlang.
her = weer: herhaal, herenig, herleof.
ont = (i) teen: ontmoet, ontvang.
(ii) terug: antwoord, onthou.
(iii) begin: ontbyt, ontwaak, ontgin.
(iv) wegneem: onthoof, onthincl, ontkleed.
(v) uit of weg: ontkom, ontloop, ontsnap.
(vi) uit een toestand in 'n under kom: ontslaap,
ontplof, ontbrand.
ver = (i) voort of weg: verban, verjaag, versprei.
(ii) verandering in die betekenis van verlore
gaan: ·vergaan, verbrancl, verdelg.
=
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(iii) verkeerd: verreken, verlei, verdig.
(iv) vuor: verglaas, verguld, vernag.
(v) in 'n toestand bring: verlos, verbly, versteen.
(vi) saambring: verbroeder, verloof.
(vii) verandering: vertaal, verkleur, vervel.

(Q) Afieiding sonder voorvoegsels.
Daar is 'n klompie werkwoorde wat afg-elei is van
naamwoorde of under werkwoorde.
Soms kry hulle 'n
agtervoegsel, soms nie; soms kry hulle ouk 'n agtervoegsel tesaam met klankwisseling van die grondwoord.
Daar dit gewounte is om hulle onder aparte hoo£de te
behandel, word hulle hier nie in verband met agtervoegsels bespreek nie, maar eenvuudig genoem afgeleide
werkwoorde.
Afieiding deur middel van voorvoegsels
word ook genoem middellike afleiding, terwyl alle antler
gevalle dan geklassifiseer word onder regstr'eekse
afleiding.
(1) Denominatiewe: Werkwoorde kan afgelei word
van (a) sel£standige naamwoorde; (b) byvoeglike
naamwoorde. In Nederlands het sulke werkwoorde die
uitgang -en van die infinitief gekry, sodat hulle as werkwourde gelyk het, maar in Afrikaans is die vorm van
die naamwoord en die van die a£geleide werkwoord
dieselfde.
Ploeg, eg, kleed, stroom, vis, e.d.m. is ww., a£gelei
van die gelykluidende sel£standige naamwoorde, terwyl
wit, ryp, sterk, week, e.d.m. a£gelei is van die golykluidende byvoeglike naamwoorde:

Voorbeeld: (i) Ek koop 'n ploeg; die boer ploeg
die grond.
(ii) Die muur is wit; ons wit die muur.
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Na analogie van ander denominatiewo wat afgelei
is van woorde up ·ig, b.v., regvaardig, het ouk werkwoorde soos stenig, verkondig, eindig, e.a. 'n agtervoegsel ·ig aangeneem, wat die grondwoord nie het
nie (steen, verkond, einde).
Ander denominatiewe het die agtervoegsel ·eer van
werkwoorde wat uit Frans oorgeneem is, oorgeneem:
waardeer (waarde), verkleineer (klein), trotseer (trots).
As die denominatief betoken dat iets" weggeneem
word van die begrip wat die gTondwoord uitdruk, dan
word dit ook 'n priwatief genoem; die boom ,, top "
betoken: die top van die boom wegneem. Top is dus
'n priwatiewe werkwuord. Ander voorbeelde is: speen,
stof, skil, skuim, dop.
(2) Frekwentatiewe: Na analogie van denominatiewe wat afgelei is van naamwoorde op •el of ·er, en
wat die botekonis van 'n ,,herhaling" van die werking
gekry het, is daar ook sulke horhalingswerkwoorde
gevorm van antler workwoorde. Hulle kry dus ook ·el
of -er a.s agtervoegsel en ondergaan gewoonlik 'n verandering van die stamklinker in die grondwoord.
By
'n paar is ook die eindmedeklinker van die grondwoord
verskerp.
Voorbeeld: bedel (bid), hakkel (hak),
kibbel (kyf), bibber (beef), stotter (stoat), skoffel
(skuif), stribbel (streef).
N, B, Die frekwentatiewe moet nie verwar word
met gewone devominatiewe wa.arvan die grondwoord
op -er of ·el eindig nie. Handel, wandel, brokkel, ens.,
is denominatiewe.

(3) Kousatiewe.
Hierdie werkwoorde word van
sterk werkwoorde afgelei deur middel van 'n verandoring in die stamklinker, en betoken dat die werking in
die grondwoord vervat, veroorsaak word. Dr'enk beteken
,,doen drink." Voorbeelde: drenk (drink), neig (nyg),
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kloof (klief), wend (wind), voer (vaar), vel (val), soog
(suig), lei (ly - gaan), send (sind = gaan). Die woorde
le en sit word beide transitier en intransitief gebruik.

Uit hulle betekens is dit duidelik dat die transitiewe
ww. die kousatief van die intransitief is.
In Nederlands is die vorme ,,liggen " (intransitief) en ,,leggen "
(iransitief), eu op diesel£de manier ,,zitlen" en
,,zetten."
(4) lntensiewe: Hierdie werkwoorde is ook van
under werkwoorde argelei en beteken 'n versterking van
die begrip in die grondwoord.
Gewoonlik word die
stamklinker van die grondwoord verkort en die slotmedeklinker verskerp. Voorbeelde: buk (buig), knip
(kuyp), swik ([be]swyk), smag (smaak), stik (steek),
hik (hyg), wik (weeg).
Stribbel, bibber, dr·ibbel, kibbel kan net so goetl
onder die intensiewe as onder die frekwentatiewe val.
Opm.
(1) Die werkwoorde wat van ander werkwoorde afgelei is, word ook soms dewerbatiewe genoem.
(2) 'n Paar ww. is ook van bywoorde afgelei sander
die hulp van agtervoegsels: uit, in, nader, verneder,
Voorheelde: (i) U moes daardie woord nie geuit het nie.
(ii) Hoelank sal jy wag om die huurgelde te in P

3.

DIE BYVOECLIKE NAAMWOORD.
(a) Voorvoegsels.

aa.rts ~- eerste of Yernaamste: aartshii, aari.sdom.
on ~ nie: onwaar, ongewoon, onhandig.
be ~ voorsien van: beroemd, bevlek, bejaard.
ge, met min of meer <liesel£de betekenis as be: getand,

gekleed, gewapend.
In sommige woorde het ge sy krag verloor,
hoewel dit eers as 'n versterking van
die grondwoord gedien het: gewoon,
gesond, getrou.
M
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(b) Agtervoegsels.
(1) besittende: vreesagtig, waaragtig, reenagtig.
Die aksent val hier op die
agtervoegsel.
(2) gelykende op, of geneig tot: vergeetagtig, diefagtig, kinderagtig.

agtig

haftig van agtig = hebbende die hoedanigheid van:

heldhaftig, manhaftig, krygshaftig.
(1) dragende: dankbaar, wonderbaar.
(2) wat kan gedaan word: breekbaar, eetbaar,
bruikbaar.
(3) wat kan doen: strydbaar.

baar =

ig =

(1) hebbende: magtig, moedig, aandagtig.
(2) die werking verrigtende: nalatig, bevallig.
(3) synde: enig, tweevoudig.

erig = geneig tot: slaperig, praterig.
lik =

(1) gelykende op: meesterlik, agterlik.
(2) wat gedaan kan word: veragtelik,
maaklik.
(3) wat kan doen: hinderlik, aansteeklik.

ver-

loos = sonrler: hulpeloos, roekeloos.
ies, s = afkomstig van, behorende tot: Russies, slaafs,

aards, kinds.

saam

=

geneig tot, geskik vir: gehoorsaam, buigsaam,
deugsaam.

Sommige byvoeglike naamwoorde kom met verskillende agtervoegsels voor en het dan verskillende
Kinderagtig beteken: soos 'n kind, in
betekenisse.
ongunstige sin; kinderlik: soos 'n kind, in gunstige
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sin; kinds: soos 'n kind, in die sin van swaksinnig
weens ouderdom.
In die volgendo sinne word enkele
voorbeelde van sulke byvoeglike naamwoorde gegee :
Kindemgtig : Hy wil my op kinderagtige wyse vermaa k.
Kinderlik: Om met kinders om te gaan moet 'n mens
kinderlik wees.
Kinds : Die ou man is kinds van ouderdom.
Eerlik: 'n Eerlike man lieg nie.
Eervol: Die Rogering het hom 'n eervolle ontslag
gegee.
Eerbaar: Dis 'n eerbare vrou daardie.
Verkieslik: Om in die tuig te sterf is 'n verkiesliko
dood.
Verkiesbaar: Mnr. S. is nie vir die Prowinsiale
Raad verkiesbaar nie.
Onmeetlik: Vanaand is hy op die onmeetlike oseaan.
Onmeetbaar: Die distansie van die aarde na die maan
is vir my onmeet baar.
Draaglik : Die toestand is nouliks draaglik.
Draagbaar: Al lyk die skoene oud, hulle is darern
nog draagbaar.
Verdraagsaam: Teenoor 'n andersdenkende moet 'n
mens vordraagsaam wees.
Kostelik: Dis 'n kostelike geleentheid.
Kosbaar: Sy het 'n kosbare rok laat maak.
Wetlik: Ons sal wetlike stappe moet neem.
W ettig : My aanstelling is wettig.
W etties: Daardie Christene is baie wetties.
Sedelik: Die Voortrekkers het 'n sedelike lewe gelei.
Sedig: Die meisie is so sedig dat sy byna nie kan
prant nie.
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Sinloos: Dit was 'n sinlose opmerking.
Sinneloos: Sinnelose mense hoort op Valkenburg tuis.
Meesteragt!g: ~k hou nie van jou meesteragtige
maniere nie.
Meesterlik: Hy doen sy werk op meesterlike wyse.
Wonderlik: Dis 'n wonderlike manier van praat.
Wonderbaar: Gods weg met die mens is wonderbaar.
Wonderbaarlik: Ons het 'n wonderbaarlike uitredding gehad.
Tydig: Dit was 'n tydige besoek van jou, want ek
wou jou net laat haal.
Tydelik : Die betrekking is maar tydelik.
Tydsaam: As ek haastig is, is hy tydsaam.
Vyandig: Sy houding iB baie vyandig teenoor my.
Vyandelik: Die vyandelike leers ruk op.
Geestig: Mnr. A. het 'n geestige toespraak gehou.
Geestelik: Die predikant sorg vir die geestelike
belange van die gemeente.
Houterig: Piet is 'n houterige vent.
Houtagtig: Die pilaar het 'n houtagtige kleur.
Buigbaar: Hout is buigbaar.
Buigsaam: 'n Riet is buigsaam.
4.

DIE BYWOORD.

Agtervoegsels.
lik

die hoedanigheid beBittende: gewoonlik, waarskynlik, opsetlik.
liks = elke: maandelikB, daagliks, weekliks.
ling 0£ lings= wyse: sydelings, plotseling, mondelings.
gewys 0£ gewyse = wyse van: paarsgewys, trapsgewyse.
ies, tjies, ens. =~ verkleiningsuitgange: liefies, warmpies, st,illetjies.
waarts = rigting: buiswaarts, herwaarts, stadwaarts.
=
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OEFENING 28,

Gee die betekenis 0£ krag van die voorvoegsels in die
volgende woorde: ontmoedig, besmet, verle, verleer,
verdelg, ontvou, gespierd, gelag, genaak, bedroe£, bery,
hervorm, ontstaan, aartsengel, afval, gebroeders,
gebergte, getwis, ontrou, oorlog, wanklank, berug,
gesteweld.
OEFENING 29.

Gee die betekenis of krag van die agtervoegsels in
die volgende woorde: behangsel, spreker, bedelaar,
luiaard, warmte, rondheid, heiligdom, jongeling, kleurling, blydskap, gedagtenis, brouery, spaarsaam, vrugbaar, dankbaar, vaderlik, eindeloos, twyfelagtig,
gemeensaam, hoofs, Russies, hoepel.
OEFENINC 30.

Gebruik die volgende woorde in sinne: beweegbaar,
beweeglik; eindelik, eindig; wetteloos, wetlik; mensdom, mensheid; leerbaar, leersaam; verdraagbaar, verdraagsaam; gelykenis, gelykheid; kindsheid, kinderlikheid; hoogte, hoogheid; openlik, openbaar; gemeenskap, gemeente; lieflik, liefderyk; duisternis, duisterheid.
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DEEL IV.
KLANKE EN SPELLING.
IIOOFSTUK XVIII.
DIE KLANKE IN AFRIKAANS,
Taal bestaan uit klanke met be:paalde betekenisse.
Al is 'n taal dus nog nooit deur middel van tekens te
boek ge.stel nie, bestaan hy tog net so goed en volmaak
Omdat die
as 'n antler waarmee dit wel die geval is.
klanke uit die aard van die saak verbygaande is en nie
oor ver distansies hoorbaar gemaak kan word nie, is die
mens daartoe gekom om hulle voor te stel deur tekens,
wat ons gowoonlik letters noem. Hierdie letters - daar
bestaan 22 van hulle in ons taal - tesame dra die naam
van alfabet. Ons alfabet is die van die Romeine, wat
dit egter, op hullo beurt, van die Grieke gekry het.
Alfa en beta is die name van die eerste twee letters by
die Grieke, vandaar ons benaming: alfabet.
'n Ideale alfabet sou natuurlik een wees wat 'n
aparte teken het vir elke klank wat 'n mens kan uitspreek. Maar dit is glad nie die geval met ons alfabet
nie. Soms moet dioselfde teken staan vir meer as een
klank, b. v., die o in born cm home; dan weer word
dieselfde klank deur meer as een letter verteenwoordig,
b.v. die vokaalklank in reis en rys, of die t-klank in
hand en rant.
Ons y staan eintlik vir 'n tweeklank,
terwyl die enkele klanke soms deur .samegestelde letters
gesimboliseer word, b.v. die vokaalklanke in boek en
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sien. Daarby kom nog dat die klanke miskien deur geen
twee mense absoluut eners uitgespreek word nie. Ons
sien dus dat die lettertekens die Jdanke op seer onvolmaakte wyse voorstel.

Om die rede is daar 'n spesiale alfabet in die lewe
geroep deur manne wat 'n spesiale studie van die tale
gemaak het. So 'n skri:f noem ons fonetiese skri:f, en die
studie van die klanke van 'n taal en hoe hulle voortgebring word, noem ons klankleer of fonetiek. 'n Taal
wat foneties geskryf word, is een wat in groot mate 'n
letter het vir elke aparte klank, en waarin dieselfde
letter altyd dieself de klank voorstel.
Aangesien 'n
mens, as jy praat, dikwels die klanke nie duidelik uitspreek nie, spreek dit vanself dat geen taal absoluut
foneties geskryf word nie.
Ons se, byvoorbeeld, hys innie tu in; maar ons skryf
hy is in die tuin, omdat ons die woorde so sou uitspreeK
as ons langsaam sou praat. Sommige tale word meer,
ander minder foneties geskryf.
.Engelse spelling ls
baie moeilik, omdat Engels allesbehalwe foneties
geskryf word.
Afrikaans is beter af in die opsig as
N ederlands.

DIE VORMING VAN DIE KLANKE.
Die klanke wat ons taal noem, word gevorm deur
middel van die lug of asem wat uit die longe uitgeblaas
word.
Eers kom die lug in die lugpyp en dan in die
strottehoof, wat die boonste gedeelte van die lugpyp
vorm, en wat by mans dikwels aan die buitekant van
die keel as 'n uitstaande knop gesien word. Binnekant
die strottehoof le van agter na voor die stembande: twee
beweegbare bande wat aan een ent aan mekaar vas is
en vir die res vasgegroei aan die kante van die strottehoof. Aan die ander ent is hulle verbind met spiere,
waardeur hulle van of na mekaar beweeg kan word. By
gewone asemhaling is hulle wyd van mekaar, en stroom
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die lug maklik deur. Word hulle heeltemal gesluit, dan
kan die lug nie deur nie.
Is hulle dig by mekaar en
die lug word dan deur geforseer, veroorsaak die lug 'n
trilling van die stembande, soos die strykstok die snare
van 'n viool laat tril. Die trilling noem ons stem. By
die voortbring van party klanke tril hulle wol, by andere
nie.
So verdeel ons die klanke in stemhebbende en
stemlose klanke.
Die klinkers het altyd stem as hulle
alleen uitgespreek word, en die volgende medeklinkers is
stemhebbend: b, d, g (na r soos in berge en in gh aan
die begin van 'n woord), w, I, m, n, r, ng. liulle kan
ook as stemloos saam met stemlose klanke uitgespreek
word.
As die lug deur die strottehoof is, kom dit in die
keelholte, wat van die strottehoof deur 'n dekseltjie
geskei is, om die kos nie in die ,, verkeerde keel" to laat
gaan nie.
Van hier kan dit deur die neus, deur die
mond, of deur albei tegelyk ontsnap. In die eerste geval
het ons neusklanke: m, n, ng; in die t wede, die reine of
mondvokale; en in die derde, genasaleerde vokale, soos
die vokaalklank in mens, gans, ens.
Die klanke word verdPel in klinkers of vokale, en
Die name is enigsins misleidend, want, soos ons reeds gesien het, kan medeklinkers ook met stem voortgebring word. Die verskil
tussen die twee soorte berus op die stand van die under
spraakorgane.
By die vorming van die klinkers word
die mond nerens so vernou of gesluit dat die uitstromende lug 'n klappende of ruisende gelnid maak nie,
terwyl dit by die vorming van die medeklinkers wel die
geval is.
Die mond kan verskillende stande aanneem,
waardeur die lugstroom gewysig word en die groot verskeidenheid van klanke ontstaan. Van uit die keel dan
gaan die lug Of dour die neus (neusklanke), Of deur die
mond. Hier het ons die onder- en die bokaak, die tong,
die tande en die lippe, wat almal 'n rol speel. ·
medeklinkers of konsonante.
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In die geval van die klinlrnrs is dit die tong wat
veral in aanmerking kom.
Dit is 'n uiters beweeglike
spier wat hom in twee rigtinge beweeg: (1) vorentoe en
agtertoe, en (2) up en neer.
By elkeen van die twee
beweginge onderskei ons drie punte, hoewel daar natuurlike baie meer is wat heel moelik is um te onderskei van
die drie hoofpunte. Die horisontale beweging verdeel ons
in voor, tussen en agter, en die vertikale beweging in
hoog, middel en laag.
Spreek ek dus die a-klank in
vader uit, dan is die tung heel ver na agter en ook heel
laag in die mond: a is dus 'n lae agtervokaal; vir die
i-klank in Piet is die tong ho9g en voor in die mond:
i (ie) is dus 'n hue voorvokaal.
Hy die uitspraak vau i (ie) is die lippe wyd van
mekaar, terwyl hulle vooruitgesteek is by die uitspraak
van u (uur). Die vokale word dus verder verdeel in
geronde en ongeronde vokale.
V ulgens die tydsruimte gedurende welke 'n klank
by die uitspraak aangehou word, verdeel ons die klanke
ook in kort, halflang, en lang klanke.
So is die a in
,,dag" kort, maar in ,,due" halflank. Bn as die woord
,,dae" so uitgespreek word dat die e nie as 'n aparte
lettergreep gehoor word nie, dan is a heeltemal lank.
In die reel egter word van die halflang klanke as lang
klanke gepraat. In fonetiese skrif word die underskeid
soms op die volgende manier aangetoon: a (kart), a.
(half-lank), a: (lank) - 'n punt dus vir die halflaug, en
twee punte vir die lang klinker.
In ons gewone voorstelling van die klanke is dit ongelukkig glad nie so
eenvoudig nie, en moet ons allerhande middels aanwend
om die lengte van 'n klank aan te dui.
Ons stel 'n
halflang klinker b.v. in 'n geslote lettergreep deur twee
lettertekens voor: maa.n naas man, waarin die a kort
is.
Maar met dit alles is ons vuurstelling nog altyd
onvolmaak en onduidelik. Wat is daar b.v. in die woord
,,besig" om aan te toon dat die e-klank halflank is?
Die aksent val' op die e, wat in 'n oop lettergreep staan.
Volgens rflel iR e dus lank.
)faar tensy iemand reeds
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die uitspraak van ,, besig " ken, is daar weer niks om
aan te toon dat <lie aksent juis op e, en nie op i van
die twede lettergreep val nie. Dit is nogeens 'n bewys
van die ondoeltreff ende manier waarop ons klanke
gewoonlik voorstel.
A:fgesien van baie klein verskilletjies wat <lie oor
van die nie-:fonetikus nie kan opmerk nie, volg hieronder 'n lys van klinkers in A:frik?ans. Dadelik moet
daar egter op gewys word dat dit :feitlik onmoontlik is
om altyd te onderskei tussen klank en letterteken, as
'n mens nie 'n :fonetiese alfabet kan gebruik nie.
Om
die rede word die klinker - die klank - deur die
gewone letter aangedui en tussen hakies daarna 'n
woord waarin die klank voorkom, gegee.
Die plek
waar die klinker gevorm word, word volled:lgheidshalwe
ook bygegee:

a (vat): laag, agter, ongerond, kort.
a (vader): laag, agter, ongerond, halflank.
e (been) : middel, voor, ongerond, halflank.
eu (neus) : middel, voor, gerond, halflank.
e (mes) : luag, voor, ongerond, kort.
~ (se): laag, voor, ongerond, halflank.
e (sonde): middel, tussen, ongerond, kort.
i (w1e): middel, tussen, ongerond, halflank.
u (put): middel, tussen, gerond, kort.
a (brue): middel, tussen, gerond, halflank.
i (siek): hoog, voor, ongerond, kort.
i (mier): hoog, voor, ongerond, halflank.
u (nuut): hoog, voor, gerond, kort.
u (muur): hoog, voor, gerond, halflank.
o (boom) : rniddel, agter, gerond, halflank.
0' (pot): laag, agter, gerond, kort.
a (more).: laag, agter, gerond, halflank.
oe (boek): hoog, agter, gerond, kort .•
oe (boer): hoog, agter, gerond, halflank.
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TWEE KLAN KE.

'n Tweeklank ontstuan wanneer twee klinkers as
een lettergreep uitgespreek word en wel so, dat die
twede (in A.£rikaans altans) 'n konsonantiese karakter
kry. Afrikaans het die volgende tweeklanke:

ai (kort) : baie.
aai (hal:flank) : baai.
ei (ook as y geskryf): re1s.
oi (kort): toiings.
6i (hal:flank) : noi.
ooi (halflank) : mo01.
ui: huis.
oei: koei.
ou: hout.
eeu: leeu.
LENCTE EN VOORSTELLINC VAN KLINKERS.

Party klinkers kom kort sowel as hal:flank en lank
voor en word dan op verskillende maniere voorgestel.
Dit word hieronder uitvoeriger uiteengesit.
a:

Kort a (kat) kom in geslote, beklemtoonde
lettergrepe voor en word met een letter
geskryf: vat, bad.
In woorde soos manel,
parallel en dergelike val die aksent nie op die
a nie. Hal:flang a (maat) word met twee letters
(aa) in geslote lettergrepe geskryf, maar met
een in oop lettergrepe wat die aksent dra:
raam - ra-me.
In die meervoud van woorde
met kort a in 'n beklemtoonde geslote lettergreep word die slotmedeklinker verdubbel as
die a van die meervoud ook kort is : kat ka.tte.
Soms word die a in die meervoud
hal:flank: vat - va-te.
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e (boen): Halflang e word voorgestel deur:
(a) e in oop lettergrepe: le-pel, e-ter.
(b) ee in geslote lettergrepe: been, neem.
(c) ee op die end van 'n woord: tree, mee. Hierdie
ee word behou (i) in samestellinge: veepos,
meegaan; in afleidinge met die halfsterkbeklemdo agtervoe!'l·sels -aard, -aardig, -agtig,
·baar, -dom, -he1d, -ling, -skap, -waarts:
skaduweeagtig, betreebaar, weedom, gedweeheid, tweeling: (iii) voor die uitgang -tjie:
treetjie.
eu (neus) is altyd halflank behalwe in vreemde woorde
wat swakbeklemtoond is, soos reumatiek.

e (mes): Kort e kom in geslote, beklemtoonde lettergrepe voor en vereis 'n verdubbeling
slotmedeklinker in die meervoud en in
waarin die slotmedeklinker dour 'n
gevolg word : mes - mes-se; bed let-ter.

e (se)

van die
woorde
klinker
bed-de;

is dieselfde klank as e in ,,mes," maar !anger.
Daarom word dit ook soms die gerekte kort e
genoem.
Dit is halflank SOOS die a-klank in
raam.
In oop lettergrepe en voor r as slotmedeklinker word die klank soms aangetre£: se,
wereld, sker. Dit word met 'n kappie geskryf
om dit te onderskei van halflang e en kort e.

e (sonde): Hierdie klank kom in geslote sowel as in
oop lettergrepe voor en is altyd kort, behalwe
in 'n word soos wie, waar die i 'n gerekte of
halflang klank voorstel.
Dit word op twee
maniere voorgestel :

(a) deur i (i) in geslote, beklemtoonde lettergrepe:
wit - witte; pit - pitte en (ii) in swakbeklemtoonde lettergrepe voor k, nk, g, ng, en
s: maklik, woninkie, stadig, koning, ergernis.
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(b) an'ders altyd deur e: bedel, home, dikwels. In
geslote, beklemtoonde lettergrepe en in die
uitgang nis word die slotmedeklinker verdubbel soos b:y die antler kort vokale: pitte,

stadiger, makhker, ergernisse, vonnisse.
(siek) is altyd kort, behalwe voor r: Piet, mier (r
laat die voorargaande klinker gewoonlik langer
word.
Vergelyk b.v. boom en boor; dien en
di er). Di t kom in oop en in geslote lettergrepe
voor en word voorgestel :
(a) deur ie (i) aan die md van 'n woord: nasie,
boekie; (ii) in geslote lettergrepe: Piet, dien,
(iii) in swakbeklemtoonde lettergrepe in verboe vorme van woorde: fiesiese, dinamiese;
(iv) in b<.>klemtoonde lettergrepe:
fiesies,

krieties.
(b) in antler gevalle deur i: fieSika, prinsipaal,

indiwidu.
Dit verdubbel die slotmedeklinker nooit nie.
o (boom) volg die reel van halflang a en halfl.ang e:

boom O

bo-me.

(pot) val onder die reel van e in ,,mes" : pot -

pot-te.

o (more)

val onder die reel van @ in ,,se."

oe (boek) is kort, behalwe voor r, waar dit halflank
is: boer.
As die twede e in koeel en vroeer
nie as 'n aparte lettergreep uitgespreek word
nie, dan is oe in hierdie gevalle lank.
Die
slotmedeklinker word nie verdubbel nie.

u (muur) is halflank voor r, anders kort: nuut, dis..
puut. In geslote lettergrepe word dit deur uu
voorgestel, anders deur een letter: nuut;
maar ru, nuwe, ens.
u (put) is kort en val onder die reel van kort e en kort

a: put -

put-te.
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0 (brue).
Dit is dieselfde klank as die u in put,
behalwe dat dit lunger of gerek is. Die kappie
dien om dit te onderskei van die u in oop
lettergrepe soos in nuwe.
MEDEKLINKERS.

By die medoklinkers word die volgende indeling
gemaak:
(a) Klappers (of eksplosiewe): b, p, d, t, g (in
berge), k, tj.
Rulle word so genoem omdat die lugstroom eers heeltemal afgesluit word, en by hulle
vorming die lug dan met 'n klappende geluid ontsnap.
(b) Clyers (of spirante): f, w, s, sj, j, g (in goed).
By die vorming van die glyers word die lugstroom nie
heeltemal afgesluit nie, maar tog so vernou dat 'n
hoorbare g-eruis veroorsaak word.
Hulle kan in die
uitspraak aangehou word, maar die klappers me.
(c) Neusklanke (of nasale): m, n, ng.
(d) Ratelklank: r.
(e) Syklank: I.
V erdf'r word die medeklinkers ook nog ingedeel
volgens die stand van die spraakorgane in:
(a) Agtergehemelte-medeklinkers of velare: k, g,
ng.

(b) Tandmedeklinkers of dentale: d, t, n, s, I, r.
(c) Lipmedeklinkers of labiale: b, p, f (v), W, m.
(d) Voorgehemelte - medeklinkers of palatule: j,
sj, tj.
Nasalering: Die medeklinkers by die vorming waar-

van die lug by die neus uitstroom, het ons neusklanke
of nasale genoem. R:v die vorming van die vokale kan
'n mens die lug- alleen by die mond laat uitstroom, of by
die mond en die neus tegelyk ; in die eerste geval noem
ons hulle rein, in die laastB genasaleer.
Iemand wat,
so·os o'ns se, ,,deur sy neus praat," rrasalMr al sy klanke.
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Die onderskeid sal duidelik blyk as ons die woordjie
,,mens " eers soos die Hollander uitspreek en <laarna
soos die Afrikaner oor die algemeen dit doen. In plaas
van vier klanke uit te spreek: rn + e + n -t s, spreok
ons in Afrikaans net drie uit: m + genasaleerde e + S.
Die n as aparte klanke val dus weg, en die voorafgaande
klinker word genasaleer.
Hierdie nasalering kan voorkom wanneer n gevolg
word deur een van die glyers f (v), g, h, I, r, s (z), en w
aan die end van 'n woord soos in die geval van s, of aan
die begin van 'n volgende woord of lettergreep; ook
wanneer n gevolg word deur 'n beginklinker wat die
hoofklem dra.
Dit word duidelik by die gewone uitspraak van die volgende woorde en uitdrukkinge: dans,
mens, onvas, ongeluk, onhoorbaar, aanleiding, aanraai,
insig, inwillig, 'n os, 'n saag, Van Zyl, ens. Tegelyk
met die nasalering vind daar ook 'n verlenging van die
klinker plaas.
Hoewel nasalering taamlik algemcen onder Afrikaners voorkom, is daar tog stroke, b.v. in die onderveld,
waar die mense nie nasaleer nie.
By sommige Afrikaners is die neiging om te nasaleer ook sterker as by
antler.
Die wat nasaleer, doen dit deurgaans by
die lae klinkers; by die middelklinkers verskil die
gebruik; by die hoe klinkers is dit die uitsondering wat
nasaleer.
Of 'n vokaal voor n + glyer genasaleer word of nie,
hang ook vir 'n deel af van die nadruk of aksent wat
daarop val. Waar n b.v. in voorvoegsels of in swakbeklemde woordjies soos 'n, kan, dan, in ens. deur een
van die bogenoemde glyers gevolg word, vind nasalering
maklik plaas.
('n word dan as genasaleerde middeltussenklinker uitgespreek - die klank wat 'n mens hoor
as iemand 'n bevestigende stoun laat hoor in plaas van
te se ,,ja," of 'n ontkennende dubhele steun in plaas
van ,,nee.")
N og meer hang nasalering ook dikwels af van die
graad van hekendheid of onbekendheid van die woord.
Die persoon wat nasaleer by die uitspraak van gunste
en kuns in: ,,ek vra nie om gunste en gawe nie" en
,,dis g'n kuns om 'n kind te liedrieg nie," doen dit nie
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noodwPndig by die uitspraak van: ,,Gods gunsbewyse"
en ,,kuns en wetenskap" nie.
Hoe meer Hollands 'n
woord nog gevoel word, hoe minder neiging tot nasalering.
* Cerekte vokale. Die o-klank in pot, die e-klank
in mes, die i-klank in pit en die u-klank in put is almal
kort, maar hulle kom soms gerek voor in oop lottergrepe, en dan word hullo met 'n sirkumfleks of kappie
geskry£: more, leer, wie, brOe.
Verder word ook die
e-klank in mes, wanneer dit gerek is en voor slot-r
staan, met 'n kappie geskry£.
Opmerking.
(1) Die f-klank word in A:friknans
soms dour 'n v voorgeste1, en dies deur 'n z in eiename:
Zoutpansberg.

(2) Die g is 'n stemhobbende klapper na r soos in
Aan die begin van vreemde
woorde word clit deur die twee letters, gh, voorgestel:
ghoen, ghwarrie. Ook in die middel van 'n paar antler
woorde, b. v. anghor'ra. Anders is dit altyd 'n stem lose
glyer. Voor 'n voorvokaal word die g gewoonlik as 'n
palat::ilo klank uitgespreek en nie, soos h.v die tussen- en
agterklinkers, as 'n agi ergehemelto-medeklin ker nie.
Vergelyk hiervoor die uitspraak van gee, geel, gieter
met die van guns, gans, gons. Soos by nasalering, is
hier ook nie absolute eenvormigheid nie.
(3) Die h-klank het nie 'n aparte bestaan in Afrikaans nio, maar word tegelyk met die volgende klinker
in die strottehoo£ gevorm. As dit gei'soleer kon word,
sou dit dus 'n kraakbeen-glyer moet genoem word.
(Die stembande word deur die kraakbeentjies beweeg.)
(4) Slotmedeklinkers is altyd stemloos: b en d
moet dus as p en t uitgespreek word in woorde soos rib
en hand. As die b en d in die meervoud ook nie meer
gehoor word nie, word bulle in die enkelvoud deur p
en t vervang.
Vergelyk amp en rant naas rib (ribbe)
en hand (hande).
(5) On 'n paar gevalle van verkeerde uitspraak
waarteen die onderwyser moot waak, word hier gewyR:
erger, berge, Burger.

* Hulle kan

ook eenvoudig halflank genoem word.
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(a) Die e-klank in
word soms uitgespreek
oe-klank respektie:fl.ik.
b~em, net effens langer.
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been en die o-klank in boom
as 'n i-klank (sien) en 'n
Dan boor ons byna bien en
Voor r en I hoor ons <lit nooit

Ille.

(b) die geronde vokale word deur baie mense ongerond uitgespreek b.v. lis i.p.v. lus, hys i.p.v. huis, wat
!lat~urlik lelik is, omdat dit nie die beskaafde uitspraak
IS Ille.

(c) d tussen twee vokale word soms as r uitgespreek:
i.p.v. middag, maar nie as die aksent na d val

~irrag
Ille.

( d) die saak van g tm1sen vokale is nog nie uitgemaak nie j dmi kan 'n mens vandag nog beide oe en oge
skryf. Behalwe in die geval van nege en enkele woorde
wat later uit N ederlands oorgeneem is, lyk <lit of die
weglating van die g taarnlik algerneen is wanneer die
twede vokaal ook 'n endvokaal is en swakbeklemtoon.
Ons gebruik dus oe, hoe, lae, ens., maar bespiegeling,
Aan die ander kant bestuan daar geen
beweging, ens.
twyfel omtrent WOOl'de SOOS Spieef, Veery, IJedrieery,
ens. nie, sodat dit miskien veilig is om te se dat dit
alleen die uitgang ·ing is wat enige verskil veroorsaak.
(e) r word in sommige dele in die agtergehemelte
in plaas van in die voorgehemelte gevorm. Sulke mense,
se ons, brei. Hulle moet leer om die punt van die tong
eers bo teen die voorgehemelte te laat vaskrul en dan
asem uit te blaas totdat hy ratel.
(f) In woorde soos hande, kinders, hoenders, ens.,
word die d soms feitlik nie gehoor nie, maar ons skryf
hulle met 'n d. Dus nie hanne, ens., nie.
DIE LETTERCREEP.

As gevolg van die verwarring tussen ldank en
letter, is die benaming ,,lette1greep" onb;;taan.
Dit
moet natuurlik wees klankgreep; want in die taal het
ons met klanke te doen, en met letters alleen om die
klanke voor te stel.
As gevolg verder van 'n misleidende en ondoeltreffende spelsisteem, is 'n lettergreep
N
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as klank ook iets heel anders as 'n lettergreep as
Dit sal
sim bool van 'n klank of klanke op pa pier.
struks duidelik blyk wannoer onR woorde in lettergrepe
gaan verdeel. Intussen noem ons die benarning ,,lettergTeep" aan, maar onthou daarby dat dit in die eerste
plaas klanke is waarvan ons praat.
By die bespreking van die klanke en hulle voortbrenging het ons reeds gesien dat sommige klanke met
stem en ander sonder stem uitgespreek word.
Dit
spreok dus vanself dat sommige klanke 'n groter klankrvkheid sal he as under.
So sal 'n klinker meer
klankrykheid he aR 'n medeklinker, en 'n stomhebbende
modeklinker weer klankryker wees as 'n stemlose.
Daar bestaan b.v. geen twyfel dat die m-klank meer
sonoriteit het aR die t-klank nie.
Elkeen kan dit hoor
as hy die twee klanke uitspreek. Hier is daar egter 'n
waarskuwing nodig: die naam van die lotter moet nie
met die klank verwar word nie. Di0 naam is em, maar
dis nie die klank nie. As ons ,,em" uit:<preek en hou
dan die m-klank aan, nadat die e nie meer gehoor word
nie, kan ons die m-klank isoleer.
Daarna is dit dun
maklik genoeg om dit weer uit te spreek. Met t gaan
dit moeiliker.
Die naam van die lei.tor is tee; die
klank kan ems kry deur die woord ,,kat" uit te spreek
en te lui<iter nu die klappende geluid wat gehoor word
as die tong van agter die tande weggcneem word. Die
t-klank is sander stem en kan ook nie soos die m aangehou word nie.
As ons luistt>r na die woorde, d.i. klankgroepe wat
ons uitspreek, sal dit duidelik wees dat die klanke nie
elkeen apart uitgesproek word nie, dog saam in groepe.
Die spraakorgane gaan so gou van die een na die under
stand oor, dat twee of moor klanke tot 'n eenheid
gevorm word. Ons kan b.v. die vier verskillende klanke
s, I, o, en t apart uifapreek, d.w.s., met 'n kort pom10
na elkeeu. ~lnar ous kan hulle ook aR een groep sonder
onderbreking uitsprPPk, d.i. sonder dat daar 'n onderbreking van sonoriteit is tusRen die vorskillende klanke.
Dan ontstaan uit die vier aparte klanke een klankkomploks 0£ klankgroep.
Daar iR egtor verRkil in die
klankrykhPid van die klanke.
Die o-klank het die
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meeste sonoriteit, dan kom die I, en daarna die s en t,
wat min of meer gelyk staan.
N eem ons nou die klankgroep ,,slotwoord" en
spreek dit uit, dan vind ons dat daar 'n styging in die
sonoriteit is by O,, dan 'n daling en weer 'n styging by
oo, en dan weer 'n daling. Daar is dus twee klankgroepe.
En so bestaan al die woorde wat ous uitspreek in geluidsgolwe wat rys en daal soos die branders van die see.
In elke golf is daar een ldank wat die meeste sonoriteit
het, en rondom die klank is daar under wat meekliuk om
die klankeenheid te vorm.
So 'n klankgroep is 'n
lettergreep.
Elke lettergreep moot dan 'n sonantiese deel he,
maar het nie noodwending 'n konsonantiese deel nie. 'n
Klinker kan 'n leitergreep vorm; ook 'n medeklinker
soos b.v. in die gewone uitspraak van die woor<l ,,asem,"
wat dan as ,,asm" voorgestel kon word.
Dit is dikwels moeilik om uit te maak waar een
lettergreep eindig en die antler begint. Want terwyl
die een lettergreep uitgespreek word, kom die spraakorgane al dadelik in die stand vir die uiti:ipraak van
die volgende. Die moeilikheid word b.v. gevoel by die
verdeling in lettergrepe van ,,baie." So is ,,baa<ljie"
weleens verdeel as ,, baai-tjie " in plaas van ,, ba-tjie."
OngelukkiS' is die lettergreep-verdeling op skri£ nie
dieselfde me. In 'n woord soos ,, vaatjie," waar daar 'n
medeklinker(tj) tussen twee klinkers staan, word die
lettergreop gewoonlik daar geskei waar die Apraakorgane in die stand gebring word om die medeklinker uit te spreek.
Op skri£ egter vcrdeel ons
,,vaatjie" so: ,,vaat-jie," wat heel onwaar en onnatuurlik iA. Vir die skrif geld (i) dat waar daar '11 medeklinker is, dit by die volgende lettergreep getrek word:
va-der, le-pel; (ii) dat as daar twee medoklinker8 is, die
verdeling tussen die twee medeklinkers val.
Die verbindinge tj, dj, sj en ng stel enkele klanke voor, maar
word by die verdeling in lettergrepe as twee mcdeklinkers beskou: mes-se, han-de, hand-jie, lan-ger;
(iii) in samegestelde woorde val dio verdeling tussen die
dele, mits elke deel nog in sy oorspronklike betekenis
gevoel word : see-gras, slag-os,.
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HOOFSTUK XIX.
SPELL INC.
Spelling is die voorstelling van die gesproke klanke
van 'n taal deur middel van geskrewe lettertekens. In
die meeste lande van Europa word _die Romeinse lettertekens gebesig, en aangesien elke taal sy eie klankstelsel het, stel een en dieself de letterteken soms heel
verskillende kla.nke in die verskillende tale voor; vergely k b.v. die klanke wat voorgestel word deur die
letterteken a in Eng. man, Ned. man. Selfs in dieselfde
taal staan een letterteken dikwels vir verskillende klanke
(kyk Hoofstuk XVIII).
Elke lewende taal is gedurig aan verandering onderhewig - nuwe woorde word ingevoer, buigingsvorme
val weg, die betekenis en uitspraak van woorde verander,
ens. - en daarom is dit dus nodig dat die spelling, wat
iets kunsmatigs is, die produk van mensehande, ook van
tyd tot tyd moet hiersien word. om 'n meer of min
fonetiese voorstelling van die ta.al te kan bly.
So vind ons spellinghervorminge van tyd tot tyd in
byna al die Europese lande. In Holland was daar drie
sulke spellinghervorminge gedurende die neentiende eeu;
in 1804, in 1865, en in 1891 (vereenvoudigde Nederlands).
In Suid-Afrika is die spelling vir Afrikaans in 1915
vasgestel deur die ,, Suid-Afrikaanse · Akademie vir Taal,
Lettere en Kuns."
In 1917 is daar veranderinge in
die spelreels aangebring, en kort gelede is daar verdere
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wysiginge en aanvullinge gemaak, en die resultaat het
onlangs verskyn in die derde druk van die ,,Afrikaanse
Woordelys en Spelreels."
Spelling is 'n meganiese kuns wat vernaamlik die
oog en die hand geld, en nie soseer die geheue nie. Die
oog moet gewoon word aan die afbeelding van die woord,
en die hand aan die nateken van daardie afbeelding. Die
regte manier om 'n leerling te leer korrek spel, is dus
nie deur sy geheue te oorlaai met spelreels nie, maar
deur hom baie en noukeurig te laat lees en hom dan
veelvuldige oefening te gee in die afskrywe van wat hy
gelees het.
Ons laat hier die vernaamste spelreels volg om as
leidraad te dien vir die leerling by die skrywe, en nie om
van buite geleer te word nie. Vir verder besonderhede
verwys ons die leser na die , ,Afrikaanse W oordelys en
Spelreels" van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal,
Lettere en Kuns (derde, hersiende druk), uitgegee by
die ,,Nationale Pers," Bloemfontein.
(Vir die gebruik van klinkers en medeklinkers, kyk
Hoofstuk XVIII).

1. As algemene reel geld dat 'n medeklinker
alleen geskryf word waar dit in die beskaafde uitspraak
gehoor word :
(a) d en t as slotmedeklinkers na f, g, k, p, s, val
dus weg: deug, wag, korrek, manuskrip, gees; maar:
gereeld, geweld, brand, ent, voort, boord, ens.

(b) N ederlandse t voor s val weg in Afrikaans orals
waar dit nie gehoor word nie: koors, plaas; maar: bits,
trots, ens.
(c) W'"aar die W nie gehoor word nie, word dit ook
nie geskryf nie: dou, u, leeu, ru: maar: gr'uwelik,
nuwigheid, stewig, ens.
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2. Vreemde woorde word nou so te se almal
volgens Afrikaanse ortografie geskry£:
vreemde ae word Afr. e: esteties,, preparaat.

"
"
"
"
"

"

"

"
"

"
"
"
"
"

"
"

ai
au
eau

"

"
e ""
c
"
ch

"

g

gn

ph
qu

rh
sh
t

"

"
"
"

"

"

"
"
x
"
z
"

th

e: popul0r, primer.
,, OU: ouditeur, outokraat.
o: kado.
"
,, ee : komitee, kanapee.
k 0£ s, volgens uitspraak: kate"
draal, sirkel, sertifikaat.
g, k, s, sj of tj, volgens uit"
spraak : psigologie, kronologie, Sjinees, sjarmant,
tjek.
s: horlosie; maar die g bly waar
"
dit die g. of sj- uitspraak het: geniaal, genre,
origineel.
" nj: kompanjie.
"
f: filologie, filosoof.
,, kw: Namakwaland, kwaliteit.
r: rym.
"
sj, s: sieling.
s: stasie, reputasie.
"
t: atleet, tesis.
"
,, ks: eks.amen, eksellent.
s: sefier, soi:ilogie.

"

"

V word behou in Afrikaans aan die begin van 'n
woord: vulkaan, vesper, Vesuwie.
In die middel van
woorde word V ook hehou in lettergrepe wat die hoofklem dra: iniversie, konvert, provinsie.
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W aar v in swakboklem<le lettergrepe tussen klinkers,
o-f tussen I, m, n of r en 'n klinker Yoorkom, verander
dit in w: i111diwidu, wrewel, wolwe, inwentaris, pro·win·
siaal, konwer'Sasie, konserwatief.

In s-wakbeklem<le lettergrepe bly v behou na antler
medeklinkers: adverteer, dagvaar, ens.

N.B. Die woorde evangelie (en afleidinge duurvan),
malva, rewolwer, vonu uitsonderingo op hienlie reel.
3. 'n :Medeklinker, Yoorafgegaau deur 'n kort
beklemde klin ker, word verdubbel as dit deur 'n under
klinker gevolg word: kat - katte, bom - bomme;
maar as die voorafgaande kort klinker nie die hoofklem
dra nie, wor<l die medekliuker nie verdubhel nie:
deeglik - deeglike, belangrik - belangriker, wandel
- wandeling.
Daar is egter baie uitsondcringe op hierdie reel:
(a) Woordo op ·dom, -s.kap, -is, •US: eiendomme,
landskappe, sekret,arisse, bonusse.
(b) Woorde soos likkewaan, bobbejaan, frikkedel,
pikkewyn, skrobbering, sto,ffasie, onmiddellik, maatskappy, ens.

'1. Voor swakbeklemdo ·lik word die toonlose e
geskryf net na b, d, w, ft, gt, kt, pt, st: dadelik, gruwelik, veragtelik, stiptelik, beestelik, onhebbelik, skriftelik; maar: taamlik, hartlik, stoflik, etlik, doenlik, ens.
5.

Die afkappingsteken word gebruik:

(a) by aa:n't, 'ni, g'n,, s'n: Oorn Gert is hard aan't
ploeg o:f aan (die) ploeg; daar is g'n (of geen) water in
die huis nio; dit is 011s s'n.
(b) by die meervoud van vreemde woordo op ·Oen •U,
van woonle wat op '11 hcklemde -a eindig, en van die
name vnu letters van dio alfahet: buro's, pa's, m's, l's.
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6. Die deelteken word net gebruik om twee lettergrepe van mekaar te i:;kei •vat anders as een kan uitgespreek word as daar geen aanduiding is dat hulle
twee aparte lettergrepe is nie: see, geeet, hoe, kniei!,
Jrnei!I, naaap, soiilogie.
Waar daar egter geen gevaar bestaan <lat die twee
lettergrepe tot eon kan saamgesmelt word nie, hoe£ die
deelteken nie gebruik te word nie: dae, koue, koeie, luie,
@e (mv. van eg), eeue, soe (mv. van sog), brue (mv. van
brug), wie (mv. van wig); in hierdie woorde bestaan
daar geen twyfol omtrent die aantal lettergrepe nie.
So is die deelteken ook nie nodig in woorde soos
konfidensieel, industrieel, essensieel nie, maar in hulle
verboe vorme wel: konfidensii!le, industrii!le, essensii!ile.
7. Woorde SOOS koeel, seel, voel, behou die spelling in verboe vorme en samestellinge: koeeltjie, koei!I·
reen, seeltjie, seelring, voelkou.
8. Naas die besittingsaanduidende se gebruik ons
ook nog haar, hare in die enkelvoud, en hul in die meervoud: die vrou se (of haar) rok; ons ouers se (of hul)

woorde.
9. Die Nederlandse voorvoegsel voor. word in
.Afrikaans ver- geskryf orals waar dit so uitgespreek
word: vernaam, verby.
10. .As die voorsetsel vir nie meer as sulks gevoel
word nie, word dit as vei' en aaneen met die volgende
woord geskryf: vereers, verniet, vergou, ens.
11. Ons skryf
naamwoorde:

SS

by samestellinge van sel£standige

(a) Wanneer die stam van die eerste woord op s
eindig en die twede woord mets begin: jassak, grassaad,
jakkalsstreke; maar: stadsaal, dorpskool, uniwersiteit·
studente, ens.
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(b) W anneer <lie eenite deel van die sames telling
heRtaan uit die woorde geestes of lewens en <lie twede
deel met 'n s begin : lewensstandaard, geestesskepping,
ens.
12. Die verbindinge ae, ee, ee, eue, iee, oe, 6e,
oee, ue, Oe word behou behalwo in: afdraand, geleent.
heid, geneentheid, gereeld, molik, moontlik, moondheid,
ondeund, opdraand, reent (maar: reen), vabond, ver·
leentheid, weens, teen (en samestellinge van teen),
maar: tee.

13. Net die volgende vorme word nou erken: ek,
my, sy (nie meer ik, myn, syn nie), as, baie, somar,
somarso, toe.
14. Waar e voor m en n dikwels as i uitgespreek
word, word net die e-vorm erken: vent (nie vint nie),
lem (nie lim nie), ordentlik, gewend, tent, ens.
15.

Aaneenskrywe van woorde.
(a) Woorde wat 'n vaste eenheid vorm, d.i. een
begrip uitdruk, word aaneengeskryf: eetkamer, versterk·
druppels, grasgroen, doodstil, ystervark, ens.
(b) Selfstandige naamwoorde word aaneengeskry£
as die eerste snw. in 'n byvoeglike funksie gebruik word
om die volgende nuder te bepaal of te omskryf: studente·
vereniging, uniwersiteitskollege, goewermentsgeboue,
astertentoonstelling, kampioenprys, handelsmaatskappy,
ens.
Onder hierdie klas val al die samegestelde snw.
waarvan die eerste deel 'n stofnaam is: ysterpaal, koperring, staalbrug, silwermedaljie, ens.
(Stofaanduidende byvoeglike naamwoorde word
apart geskryf: 'n lakense broek, 'n silwere stem, ens.
Hierdio soort bnw. kan van die stofname onderskei word
deurdat hulle altyd op 'I1 e uitgaan: goue, stale, kopere,
ens. Ook word hulle meestal met 'n figuurlike betekenis
gebruik: 'n stale geheue, 'n kopere voorhoof, ens.)
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(c) Geogra:Aese eiename waarvan die laaste deel 'n
soortnaam is, word aaneengeskryf: Drakensteinberge,
Sambesierivier, Delagoabaai, Robbeneiland, ens.
( d) Vaste tydbepalinge en telwoorde wat Yerbind
word sondN die koppelwoord en, word aaneengeskryf:
dis vyfuur, om tienuur, driehonderd, sesduisend, viermiljoen, ens.
As by tydbepalinge egter Yerskillende ure aangedui
word, bly die woordo apart: ons het ses uur geloop.
Die koppelteken word gewoonlik gebruik:
(i) Wnar by samestollinge soveel klinkers bymokaar
kom dut dit verwarren<l vir die oog word: twee-uur,
re-unie, weelde-artiekel, ons.
"\Vaar die samestelling as 'n Yuste oenheid govoel
word, gebruik ons liewer die deelteken: meeeet,
drieerlei.
(ii) By telwoorde wat verhind word deur en: vyf·
en.. veertig, honderd-en,.drie, ens.
(iii) By vordubbeliuge: kort-kort, Huit-Huit, speelspeel, ens.
(iv) By samestellinge wat nog nie as 'n vaste eenhoid gevool word nie, of wat minder gewoon is:
Afrika.ner-voormann.e, leuningstoel·vuurvreters, rasse·
haat-drywers, Suidpool·ekspediesie, ons.

(v) By to la11g smnestelliugo: swartwitpens-antiloop,
Hartebeespoortdam-skanda:le, ens.
(vi) By tietels waarvun een of altwee dole 'n vreemde
"'oord ic;: goewerneur-generaal; superintendent-generaal.
(vii) By samestellinge waarin eienamo, of byvoeglike naamwoorde van eiename gevorm, voorkom: Trans•
valer-voorman, Boere-generaal.
(viii) By t·wee byvoeglike naamwoorde van geografiese eiename gevorm: Anglo-Japanese verdrag.
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(ix) By samestollinge waar die eerste deel betrekking bet net op die eerste lid van die deel wat onmiddellik volg: nuwe-skoolkommissie, ou-mannehuis.
(Nuwe-skoo,lkommissie beteken 'n kommissie vir 'n
nu we skool; terwyl nuwe skoolkommissie beteken 'n
skoolkommissie wat pas gekies is).

(x) by geografiese name wat bestaan uit 'n eienaam
en 'n bnw. of byw.: Noord-Rusland, Suid-Amerika.
Die bnw. van sulke woorde gevorm word ook met 'n
koppelteken geskryf: Suid-Amerikaanse produkte.

16.
Yan:

Cebruik van hoofletters:

(a) Name van die godheid en samestellin ge daarChristus, die Heilige, ens.

(b) Name van persone en volke, en afleidinge en
samestellinge daarvan : Paul Kruger, SkoUe, Cermaanse, Russiese, ens.

(c) Geografiese eienarne en samestellinge en afleidinge daarvan:
Kaapstad,
Kaapse,
Vrystaatse,
Magaliesbergse, ens.
(Waar ons egter nie meer aan die herkoms van die
eienaam <link nie en <lit in 'n algemene of bepalende sin
gebruik, skry£ ons nie 'n hoofletter nie: afrikanerskaap,
boesmangras, spaansriet, duitse-sis, engelse-sout, ens.)
(i) N amo van maande, weekdae en £eesdae: September, Saterdag, Din,gaansdag, ens.

( e) :N" ame van godsdienste, sektes, partye, kerkgenootskappe, bewoginge, en samestellinge on afleidinge
daarvan: Protestantisme, Fariseisme, Metodiste, Cereformeerdes, Lutherse, Rasionalisme, Nasionaliste, Suid·
Afrikaanse Party, ens.
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(£) Name van tydskrifte, koerante en boeke: ,,Die
Huisgenoo,t," ,,Die Unie," ,,Die Volkstem," ,,Die
Burger," ,, Teleurgestel," ens.
(By 'n lang tietel 0£ opskri£ ~ord gewoonlik net die
vernaamste woorde met hoofletters geskryf: ,,Ons Weg
deur die Wereld," ,,Sonde met die Bure," ens.)
(g) Die aanhef van 'n brief en tietels: ,,Ceagte
Vriend," ,,Hoogeerwaarde Heer," ,,Sy Majesteit,"
,,Ceneraal Joubert," ,,President Wilson," ens.
Verder kan 'n hoofletter gebruik word om nadruk
te le op enige woord waarby die skrywer die aandag van
sy lesers wil bepaal.
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DEEL V.

HOOFS'l'UK XX.
TAAL EN TAALONTWIKKELINC.

Daar is meer as een manier waarop die mens sy
gedagtes kan bekend maak, b.v. deur middel van gebare
met die liggaam, trekkings van die gesig, uiterlike
tekens soos vlae, ens. So kan ek iemand die kamer uitja
deur slegs met die vinger na die deur te wys en die
daarby behorende kyk van my oe, of ek kan iemand
gemaklik oortuig van my gevoelens teenoor horn deur
middel van 'n klap teen die kop. In sekere sin kan die
dinge dus ook as taal beskou word, en is hulle dikwels
ook, in figuurlike sin, welsprekender as woorde. Maar
gewoonlik dink ons aan taal as bestaande uit klanke
waaraan bepaalde betekenisse geheg word.
Onder
vreugde of pyn maak diere sowel as mense gebruik van
klanke; dog die is nie geartikuleerde klanke nie. Onder
geartikuleerde klanke verstaan ons klanke waarvoor die
spraakorgane in 'n bepaalde stand gebring word.
Oor die wanneer en die hoe van die ontstaan van
taal by die mens kan daar veel geteoriseer word, met
sekerheid sal dit, uit die aard van die saak, nooit kan
uitgemaak word nie.
Die vraag na die waarom word
natuurlik beantwoord deur te wys op die neiging van
die mens om met ander van sy soort omgang te he.
Hy is 'n sosiale wese en soek gemeenskap met antler
mense, en om die rede het hy leer praat.
Volgens die mening van sommige, rnoet die begin
van taal gesoek word in die nabootsing deur die mens
van die klanke wat hy van diere en in die nf\tuur rondom
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hom gehoor het. Hierdie klanke by die dier verskil na
gelang van omstandighede; sy boosaardigheid uit hy op
een, sy blydskap op 'n antler manier. Daar is 'n groot
getal woorde in elke taal wat sulke nabootsinge van
natuurgeluide is, b.v. woer-woer (knoopspel), tink-tinkie
('n voeltjie), en hulle word nog aHyd gemaak.
Hulle
word klanknabootsinge of onomatopee genoem.
Wanneer ons daarby in gedagte hou da t die mens self, net
soos dio diere en die natuur, ook seker self sy eienaardige
geluide gehad het, dan word hierdie teorie taamlik
geloof.waardig.
Ander is daar weer wat meen dat taal ontstaan is
uit die werktuiglike uitroepe van die mens waardeur hy
uiting gee aan sy gevoel van pyn, van blydskap, van
verwondering, ens.
Ons gemoedsaandoening vind
dikwels uiting in byna onbewuste uitroepe soos: ag !
soe ~ og ! ens.
Hiertoen is tereg aangevoer dat sulke
refleksuitroepe niters beperk is en nouliks vir 'n groot
woordeskat verantwoordelik kan wees.
Meer waarde word in die laaste tyd geheg aan die
teorie van Wundt.
Ily beweer naamlik <lat taal sy
oorsprong gevind het in die fisiologiese beweginge van
die liggaam - en dus ook van die spraakorgane - wat
gewoonlik gepaard gaan met die aandoeninge.
As die
mondorgane in 'n sekere stand gebring word as gevolg
van 'n sekore gemoedsaandoening, en hulle keer dan
terug tot die normale stand, gebeur dit gemaklik dat die
lug wat dan losgelaat word, met 'n geluid uit die mond
ontsnap.
Op die manier sou Jan instinkmatig klanke
voortgebring word, wat later altyd weer onder dieselfde
omstandighode op dieselfde wyse sal plaasvind. Is dit
eenmaal so ver, dan is dit duidelik dat die klanke ook
sal gebruik word wanneer daar van die aandoeninge van
andere gepraat word, 0£ van die eie gewaarwording as
dit reeds iets van die verlede is: die klank kom nou te
staan vir die abstrakte begrip. Hiordie teorie lyk aanneemlik genoeg.
Die waarheid egter is dat, met uitsondering van die onomatopee, ons vandag so 'n verband
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tussen klank en vorskynsel nie voel nie. Daar is, byvoorbeeld, niks in die klanke van, seg, stoel, tafel, muur,
boek, wat huHe meer natuurlik as antler klanke by die
voorwerpe laat pas nie. Ons uoem hulle so, eenvoudig
omdat ons hulle so as kimlers geleer het. Iloe interessant die bespiegelinge ook al ma,g wees, <lit bly tog maar
by gissinge, en verder kom ons nie.
'l'aalgeleerdes het dour vergelyking ontdek dat die
meeste Europese tale heelwat ooroonkoms mot mekaar
in meer as oen opsig vertoon en ook met sekere
Asiatiese tale, en dus tot die gevolgtrekking gekom dat
die tale in vroeer tye een en diosolfde taal moes gewees
het, gesproke deur een en dieselfde volk.
Dit word
vermoed <lat daar erens tussen Asie en Europa eenmaal
'n oervolk gewoon het wat min 0£ meer dieselfde taal
gepraat het.
Van die volk word gewoonlik gepraat as
die Indo-Germane 0£ Indo-Europeane, en van hulle
gemeenskaplike taal as lndo-Cermaans 0£ lndo-Europees.
Later sou daar dan 'n splitsing ontstaan het,
waarna 'n deel van die volk in 'n oostelike (Asie), en die
ander deel in 'n westelike rigting (Europa) sou gegaan
het. Indie en Europe sou dan die twee uiterste grense
vorm, on vandaar die benaming.
'l'ot hierclie hipotetiese lnclo-Europees behoort die volgende tale :
(1) I ndo-lraans. Van Indies is Sanskrit die oudste
tak met 'n taamlike litteratuur, en daaruit het al die
Indiese tale van vanclag ontwikkel. Iraans bestaan nog
in die taal van Persie.
(2) Armenies.
(3) Balto-Slawies, wat o.a. Russies, Pools, Bulgaars, Kroaties, Sloveens inslnit.
(4) Cr'ieks, waaruit moderne Grieks ontwikkel het.
(5) ltalies', waarvan J,atyn die vernaarnste dialek
was en die antler later ver<lring het. 1:'"it Latyn is weer
voortgekom die sogonaam<le Romaanse tale: Italiaans,
Frans, Spaans, Portugees, Roemeens.
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(6) Kelties, waarvan ons oorbly!sels het in Ierland,
Skotland en Wallis.

(7) Cermaans, die taal van die Germane, wat later
die Romeine oorwelclig het en hulle afstammelinge tel
onder die Hollanders, Duitsers, en Engelse. Germaans
word verdeel in (a) N oord-Germaans, wat voortleef in
die Skandinawiese tale: N oorweegs, Y slands, Sweeds
en DPAns; (b) Oos-Germaans, waarvan ons nog 'n oorblyfsel in die Gotiese bybel ( 'n fragment) het; ( c) WesGermaans, wat in vier vorme bestaan: (i) Fries, wat nog
die dialek van Friesland is; (ii) Saksies, waaruit Platduits ener- en Engels andersyds ontwikkel het (AngclSaksies, die oudste vorm van moderne Engels, is Saksies
soos <lit in Engeland voor die twaalfde eeu gepraat is);
(iii) Frankies, wat die ondste vorm van Nederlands is;
(iv) Opperduits, of die Hoogduits van vanrlag.
Al die bowcgenoemde tale is dan takke van die
Indo-Buropese starnboom - dialekte van die grondtaal,
soos hulle gewoonlik geuoom word. Die dialekte bet
mettertyd weer opgesplits in verskillende dele.
So
bestaan daar, byvoorbeeld, verskillende Duitse, N cderlandse, Frunio;e en Engelse dialekte wat min of meer van
die oorspronklike afwyk. En hiermee kom ons tot 'n
vername feit in verband met taal: Taalontwikkeling.

In mindere of meerdere mate is elke taal gedurig
besig om veranderinge te ondergaan. Noem ons, b.v.,
die woord broer in Afrikaans en soek sy ekwiwalente in
ander tale wat aan Afrikaans vorwant is, dan vind ons
dit:
Latyn - £rater
Afrikaans - broer
Crieks - phrater
Nederlands - broeder
Engels - brother
Sanskrit - bhratar.
Duits - bruder
Vergelyk ons gonoeg sulke voorbeelde, dan sal ons
ontdek dat die veranderinge dikwels volgens vaste reels
plaasvind, sodat daar soms van taalwette gepraat word.
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In die meeste gevalle geskied die veranderinge wat 'n
taal ondergaan, heeltomal spontaan en sander dat die
mense wat die taal praat, dnarvan bewus is.
Een of
meer persone spreek 'n woord anders uit as die gewone
uitspraak verg, of laat 'n uitgang van 'n woord wegval,
en metLertyd word die nuwe uitspraak of nuwe vorm
algemeen.
In die geval van groepe mense onder wie
skoolopvoeding nie feitlik uniwersoel is nie en die taal
dus nie onderwys word nie, vind sulke veranderinge
natuurlik veel gemakliker plaas.
Die onderwys
bestendig 'n bepaalde vorm van die taal en voorkom in
'n groot mate alle afwykingo van die algemene gebruik.
Alhoewel die oorsake van baie taalverskynsels nie te
verklaar is nie, eenvoudig omdat hulle in die psigologie
vir ans verborge le, kan dit tog in die algemeen gese
word dat die nuttigheidsbeginsel die grootste rol by die
taalontwikkeling speel.
Waarom sou 'n mens te voet
na 'n afg·elee plek stap as hy per trein kan ry, of by
Durhau omgaan ashy van Kaapstad na Bloemfontein wil
reis ? En waarom sal ons onnodige stertjies aan woorde
gaan las of bly hou, as hulle sander die uitgange en wat
dies rncer sv net so duidelik is? Met dio taal ook vat
die mens in" die reel die kortste pad, wnt op sigsel£ geen
luihuid of slordigheid mag genoem word nie. Die enigste
vereiste wat aan 'n 1.aal gestel mag word, is dat by in
staat Ral wees om uitdrukking i e gee aan wat ons dink
en voel. Of hy dan veel (b.v. Latyn), of min (b.v. Engels
en Afrikaans) huigingsvorme hot, kom daar glad nie op
aan nie.
Die taal is die afdruksel van die gPos en die
siel van die volk wat dit praat, en sal dus altyd wees as
'n spieeJ waarin die lotgevnlle en die karakter van die
volk gesien kan word. Vind ons dus b.v. <lat Afrikaans
in baie opsigte Yan N ederlands verskil, clan is dit eenvoudig omdat die oorspronklike N ederlanders hieronder
gans nuwe omstandighede kom woon het, en hulle taal
dus onder ander invloede as die taal in Europa te staan
gekom het.
0
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Taalverandering vind plaas in meer as een rigting.
Hieronder word sommige van die vernaamste sake in
hierdie verband gegee en verder verduidelik cleur middel
van 'n vergolyking tussen N eclerlands en Afrikaans:
(a) Die klanke verander.
So het ij in N ederlands
eers die klank van ie gehad en is b.v. mijn as mien uitgespreek. Daarom praat ons ook in Afrikaam1 nog van
rniet, tier en stiebeuel in plaas van mijt, tijger, en stijg·
beugel, soos in moclerne Nederlands. Die woord knight
in Engels was eers cniht, waarin die c en die h respektieflik dieselfde uitspraak gehad hot as di'e k en ch in
knecht.
In knight word die k en die gh nou glad nie
gehoor nie. Wat die ontwikkeling van N ederlands tot
Afrikaans beiref, is die verandering van die klanke
geweldig groot. Ons moet volstaan met alleen sommige
van die verskille hier to noem:
(i) Die halfl.ang vokale a, e, en o word in Afrikaans
enigsins hoer in die mond gevorm. Die halfl.ang e en die
halfl.ang o, soos deur 'n N eclerlander uitgespreek, klink
vir die Afrikaner baie nes 'n ei en 'n ou.
(ii) Die Ndlse. kart vokale i, o, e en u kom in Afri-kaans soms in oop lettergrepe gerek voor, b.v. leer, brue.
(iii) Die i in beklemtoonde lettergrepe soos in sing,
het in Afrikaans dieselfde klank as die swakbeklemtoonde e wat gehoor word in die twede lettergreep van
beter of besem.

(iv) g tussen twee vokale waarvan die twede swakbeklemtoond is, val dikwels weg: hoge - hoe.
(v) v en z word f en s, en v in die middel van 'n
woord word dikwels w: indiwidu.
(vi) t aan die end van 'n woord val weg na k, p, s,
f, g: gepak, vas, sag, ens.
(vii) je in verkleinwoorde word (j)ie: boompie,
kindjie.

(viii) n voor sekere konsonante val weg, en die voorafg-aandP klinker word genasaleer [kyk hoofstuk oor
Klanke.]
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(ix) sch word sk en wr word vr: skaap, vryf, vroe·
tel. (W oorde soos: wreed, wraak, wrange, e.a. is later
uit Nederlands oorgeneem.)
(x) h word nie as 'n aparte konsonant gehoor 11ie.
(b) Die vorm van die woorde verander. Rieronder
val veral die veranderinge wat plaasvind as die gevolg
van die weggooi van verbuigings- en vervoegingsui tgange, wannecr daar natuurlik, net soos onder (a), 'n
klankverandering ontstaan:
(i) Die n van die meervoud van selfstandige naamwoorde verd wyn: bomen - home. (Dit geld ook vun
die N dse. spreektaal.)
(ii) Die e van snw. op -ing word ook soms deur S
vervang: vergaderinge 0£ vergaderings.
(iii) Die verlmiging van die byvocglike nuamwoord
in Afrikaans verskil radikaal van die in N e<lerlandR (kyk
Bnw.).
(iv) Die werkwoord verloor al sy uitgange om persoons- 0£ tyd verskil arm te to on: b. v. .ek wer'k, ons
werk, hulle sal werk, ens.
(v) Die verlede deelwoord in sy werkwoordelike
betekenis word byna sonder uitsondoring swak vervoeg.
Die verlies van buigingsvorme wat op so 'n groot
skaal in Engels en Afrikaans voorkom, word natuurlik
op antler maniere, waar nodig, vergoed.
Persoonlike
voornaamwoorde en voorsetRels word in die plaas daarvan gestel. Dit maak die taal in Rommige opsigte eenrnudiger eu makliker om te leer. Latyn, of Grieb, 0£
Duits, is, wat vormleer hetre£, veel moeiliker om to leer
as Engels 0£ Afrikaans.
Behal we die bowegenoemde gevalle, is daar nog baie
antler wut onmoontlik hier almal genoem kan word.
Interessant is sommige vorme wat ontstaan het uit
sametrekking van twee 0£ meer woorde. In Engels het
ons b.v. die wnnrd madam uit mea domina en goodbye
uit Cod be with ye. So is daar in Afrikaans saans ('s
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avonds), asseblief (als 'tu belieft), nes (net zo als), ens.
In die volksmond word woorde soms op humoristiese
wyse vervorm, b.v. olie·kolonie (eau de cologne), martjie
lou (martial law), ens. Vloekwoorde met die naam van
die Heer word verander, b. v. gits, goets, jene, jede, jitte,
jening, gedoriewaar, goeie gortsop, ens.
(c) Die betekenis van woorde word gewysig. So
het die ww. schilderen in N ederlands eers die engere
betekenis gehad van ,,schilden kleuren," terwyl die
woord nou gebruik word vir die skilder van alle voorwerpe. ,,Stinken" het eenmaal beteken 'n aangename
sowel as 'n onnangename ruik.
,,Amper" in Ned.
betoken ,, byna nio," en in Afrikaans ,, byna." ,, Dam "
in Afrikaans is die , , water '' sow el as die , , wal,'' en in
Ned. alleen die ,, wal," ens.
Soms kry die gewysigde
vorm 'n enigsins ander betokenis, en dan bly die ou vorm
met bepaalde verskil in betekenis: voor' en vir, daarom
en darem, kwaad en kwaai, seun en soon, ens. Party
van die vorme soos kwaai en seun is ook in N ederlands
bekend, en is dit dus nie raadsaam om somar ligwPg van
een of antler Afrikaanse vorm te se dat dit in Afrikaans
die verandering ondergaan het nie.
Daarvoor is eers
nodig 'n kennis van die N ederlandse dialekte van die
17e eeu.
( d) Sommige woorde verdwyn heeltemal uit te taal
om plek te maak vir antler met dieselfde betekenis wat
naas hulle uit antler oorde ingevoer word, of omdat die
begrippe waarvoor hulle staan nie meer bestaan nie.
Word hulle ten spyte hiervan soms nog behou, dan dra
hulle gewoonlik 'n figuurlike betekenis. In Afrikaans
word b.v. domper (van 'n vetker.s), konfoor en oorhang
(kos op die vuur sit) nou maar min gebruik. Net soos
party woorde verdwyn, word haie ook ingevoer. Soms
word hulle uit die taal self gemaak, soms word hulle
van antler tale oorgeneem. Vir elke nuwe begrip wat
ontstaan, kom daar ook dadelik 'n nuwe woord, sodat die
taal altyd gelyke tred hou met die gedagtewereld van
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die mens. Dit is dus gevaarlik om 'n taal arm te noem,
tensy daardeur tersel£dertyd bedoel word dat die volk
wat dit praat, arm aan gedagtes is.
(e) Die sinsbou ondergaan oak veranderinge.
'n
Paar voorboelde in Afrikaans kan ans hier, in vergely king met N ederlands, aanvoer:
(i) Die twede nie aan die end van 'n ontkennende
sin, wat slegs in enkele gevalle in 17e-eeuse Nederlands
voorkom.
·
(ii) Vir word vir die akkusatief in die geval van
persone of auk van eioname van diere gebruik.
(iii) Om word in baie meer gevalle met die infinitief
gobruik.
(iv) Repetiesies kom dikwels voor: Hy loop sing•
sing, staani-staan; ek ja hom uit die huis uit, ens.

(v) Die lidwoord is altyd die.
(vi) Ons is nominatief sowel as akkusatief.
(vii) Die hulpwerkwoord ,,het" in 'n bysin moet
altyd aan die end staan: Dit is die boeke wat ek gekoop
het (vgl. Ned. : Dit zijn de boekon die ik heh gekocht
of gekocht heh).
Op die vraag: wat is Afrikaans, en hoe het <lit in
Suid-Afrika ontstaan? is dit nie moeilik om te antwoord
nie.
As dit uit bowestaande duidelik is dat al die
genoemde Europese tale slegs verskillende stadia van
ontwikkelling uit Indo-Europees is, dan sal dit oak
maklik begryplik wees dat Afrikaans eenvoudig 'n
voortsetting van die ontwikkelingsgang is. Afrikaans
staan teenoor N ederlands in min of meer dieseHde verhouding as moderne Engels teenoor Angel-Saksies, of as
J.i'rans en Italiaans teenoor Latyn.
Van N ederlandse
standpunt beskou, is Afrikaans natuurlik 'n dialek van
N ederlands, en op taalkundige gronde is hierteen oak
eintlik niks aan te voer nie.
Alleen is dit nodig om
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daarby in gedagte te hou dat 'n dialek dadelik 'n taal
word wanneer die groep mense wat dit praat, hullo as
'n aparte politieke eenheid gaan voel. Elke taal was
eers 'n dialek, en taalkundig is 'n taal dun ook uie noodwendig beter as 'n dialok nie.
Dit is net 'n kwessie
van gebruik.
Op die beskuldigiug <lat Afrikaans te arm is, is reeds
hierbo geantwoord.
In die werklikheid vind ons dit
nooit moeilik om in Afrikaans te se wat ons dink nie,
hoewel dit dikwels gebeur \Vanneer ons N ederlands of
Engels moet praat.
Word dit nou aangeneem dat
duidelikheid en doelmutigheid die hoofvereistes vir 'n
taal is, dan staan Afrikaans sonder twyfel hoer as
N ederlands, want veel van die onnodige buigingsvorme
van laasgenoemde is in A£rikaa11s totaal verlore gegaan.
N atuurlik dink ons hier daaraan dat taal ook middel is
tot kunsuiting, soos b.v. in die poesie, en dat dit iets
anders is as die alledaagse gebruik.
Klankrykheid,
soetvloeiendheid en wat dies meer sy, is hoedanighede
wat in mindere of meerdere mate inherent is in 'n taal
en kan nooit op kunsmatige wyse aangebring word nie.
Die feit dat sommige sogenaamde digters soms nog
hulle toevlug tot 'n onafrikaanse imperfektum wil neem,
omdat dit dan konsuis so noodsaaklik is vir die skoonheid van die gedig, pleit miskien meer teen hullo digterlike aanlcg, as vir hulle kennis van die Afrikaanse
taaleie.
Daar is oorgenoeg bewyse dat Afrikaans as
medium van kunsuiting, sowel by die poesie as by die
prosa, in alle opsigte doeltre:ffend is.
In sy wese is
Afrikaans dan 'n ander vorm van Nederlands - nio 'n
dialek in onguustigc sin nie, ja, selfs ook nie eens 'n
dogter nie, maar N ederlands self, soos dit in Suid-Afrika
verander het. Op enige punte van verskil het ons reeds
gelet. Oor die onrsake wat hierdie vciranderinge teweeggehring hot, kau ons kort wees.
By feitlik alle lewende tale is daar groei en ontwiklrnling wat, soos reeds aangemerk, op spontane wyse
geskied. Die taal wat die oerste koloniste hier gepraat
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het, was N ederlands van die 17 e eeu, na tu urlik met klein
dialektiese verskille, omdat hulle nie alrual van dieselfde
streek in Nederland afkomstig was nie.
Baie van die
woorde en uitdrukkinge wat vandag as tiepies Afrikaans
beskou word, omdat hulle nie in die st:.rndaardtaal van
Nederland voorkom nie, vind ons tog torug in Middelnederlands, 17 e-eeuse N ederlands, of in die eon of ander
N ederlandso dialek. Voeg ons daarby dat die sintaksis
van Afrikaans heol weinig· van die van N ederlands
verskil, dan is dit duidelik dat dio kieme van verandering
reeds aanwesig was in die taal van die eerste koloniste.
Die omstandighede waaronder die eerste N ederlanders
hier geleef hot, was oak in alle opsigte bereken om hulle
taal met 'n verba.senclo snelbeid te laat ontwikkel en die
besonder analietiese kara kter daaraan te gee waardeur
dit vandag veral gekenmerk word.
Daar was bloedweinig geleentheid om mot die vaderland in aamaking
te bly, en vir die boere wat die land ingetrek bet, was
daar nie tyd of geleentheid om hulle met N ederlandse
lektuur besig te hou nie.
Daarby het hulle tussen
vreemde volko gewoon wat hulle taal sleg gepraat het.
Eers was daar die l\Ialeis-Portuguese slawe, die Ilottentotte, en later ook die Jfranse en Duitse immigrante. In
die taalkunde is dit 'n algemeen bekende feit dat,
wanneer 'n groep mense hooltemal afgesonder word van
die eie volk on hulle kom dan nog gedurig in aanraking
met vreemde volke, die taal wat hulle praat geneig is om
alle uitgange weg te gooi wat nie vir die verstaanbaarheid onontbeerlik is nie. W anneer dio taal op skool en
uniwersiteit geleer word, vind sulke voranderiuge natuurlik nie maklik plaas nie; maar die meeste van die eerste
boere was van die voorreg van skoolgaan versto ke, en
daar was dus geen remmonde invloed om die ontwikkeling enigsins te stuit nie. Die verandering wat Engels,
byvoorbeeld, onder die in vloed van die taal van die
N ormandiers in die lle eeu ondergaan het, is in baie
opsigte 'n interessante parallel met die van Afrikaans in
Suid-Afrika.
Net soos Engels geweldig veel Franse
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woorde oorgeneem het, het Afrikaans ook woorde oorgeneem uit die tale wuarmee <lit in aanraking gekom het.
Daar is troueus geen taal ter wereld wat nie in mindere
of meerdere mate woorde aan under tale ontleon het nie.
Vir Afrikaans geld veral <lie tale van die Ilottentotte,
Kaffers, ]'ranse, Duitsers, Engelse, en die Maleis-Portugese slawe; en dit bet dan ook nie ontbreek aan
geleerdes wnt die een of under van hierdie tale beskou
het as vernntwoor<lelik vir die Yerandering van N ederlands tot Afrikaans. Neem ons nog verder aan dat die
klirnaat en die natuuromgewing ook wellig die uitspraak
bei:nvloed het, dan lyk dit of al die genoemde invloede
wel so 'n resultaat kon teweeggebring het, en is daar
geen noodsauklikheid om nou juis net een bepaalde
fuktor te gaan vasstel nie.
Die meeste aan<lag, wat dit betref, het son<ler
twyfel die sogenaamde .Maleis-Portugees-teorie ontvang,
waarvan dr. Ilesseling on dr. du Toit die eksponente is.
Sinds die tyd toe hulle geskryf het, is daar egter heelwat meer lig gekom, en is dit vandag nie moeilik om aan
te toon dat baie woorde wat eertyds beskou is as van
J\Ialeis-I>ortugese oorsprong, Of in sekere N ederlandse
dialekte moet gesoek word, 0£ tot Afrikaans gekom het
via N ederlands.
So bet een van ons grootste taalkenners, professor Smith van Stellenbosch, die lys van
woor<le wat direk van Maleis-Portugees afkomstig is,
afgebring tot op 22, en onder hierdie getal, meen hy, is
daar nog party wat later mi skien sal moet uitgehaal word.
Ook Engels het sulke woorde wat dit, net soos Nederlands, <leur middel van die handel met die Ooste gokry
het. Die rede waarom die invloed van J\faleis-Portugees
- en ook die van Hottentots en Kaffers - alleen tot die
woor<leskat beperk is en wel tot naamwoorde vir voorwerpe waarmee die kolonis hier vir die eerste maal
kennis gemaak het, is sekor daarin te soek, dat die boere
die slawe en gekleurde mense beskou het a<J hulle minderes
in beskawing, wat hulle ook in die werklikheid was.
Dit spreek dan vanself <lat hulle nie graag die manier
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van praat van sulko mense sou wou oornecm nie, selfs
wanneer hulle die tale self sou kon praat, of lrnlle eie
taal onigsins anders sou praat met die onbeskaafdes as
onder mekaar.
Onder <lie verarmde en in baie opsigte
veragterde mense op <lie grense, wor<l Afrikaans vandag
glad nie so rmiwer gepraat as in boskaaf<le kringe nie,
eenvoudig om<lat in <lie dele die grense tussen gekleurd
en blank, wat beskawing betrof, minder skerp getrek is
as in die ou dae. Be:;kawing en kultuur, en nie in die
eernie plaas getalle nio, is wat die uitslag bepaal wanneer volke met verskillen<le tale onder mekaar kom woon.
Daarom dan ook dat die ]\foleiers sowel as die Ifottentotte Afrikaans praat, eu dat hulle tale vanself van die
toneel verdwyn hot.
Terself<lertyd is <lit seker <lat die
indirekte invloed van IToHentots en JUaleis-Portugees
nie te oorskat is nie. Sonder twyfel is die wegval van
die uitgange en nog veel meer to wyt aan die feit <lat die
Hottentot-le en die :Maleiers die Nederbnd:;e vorme nie
vol uitgespreek hot nie, en dat die kinders van die koloniste die vorme deur rniddel van daaglibe aanraking
aangeleer het.
Tussen die Franse en die Ilollanders was dit natuurlik eenvoudig 'n saak van getalle. Daar was veel minder
Hugenote as Hollanders, en hulle bet ook eers in 1688
en daarna hiornatoe gekom, toe N ederlands in alle waarskynlikheid al goed op weg was om Afrikaans te word.
Dieselfde geld vir die Duitsers, wat eers in die 18e eeu
in groot getalle na Suid-Afrika gekom het. Dio invloed
van Frans en Duits is tot 'n paar woorde en uitdrukkinge beperk, en kan ons dus buite rekening laat.
Van l\Ialeis-Portugees kry ons woorde soos : aia,
koerang, bredie, tamaai, tronk; van Hottentots: ghoena,
dagga, boegoe, abba, kammetie, ens., en van Ka:ffers:
impi, indoena, mamba, e.a.
Sedert die Kaap finaal in 1806 in die. besit van die
Engelse geraak het, is die invloed van Rngels op Afrikaans sterker en sterker geword. Engels was die taal
van die skool, van die handel en van die owerheid, terwyl
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N ederlands sistematies uit die onderwys verban is.
Gelukkig vir Afrikaans egter het die Afrikaners weg
van die W estelike Provinsie nie genoeg skoolgegaan om
Engels absoluut magtig te word nie, en in die twee
Republieke was N ederlands die offisiele taal. Tog is die
invloed van die skool so groot gewees dat daar vandag
baie mense met Hollandse name is wat weinig 0£ geen
Afrikaans kan praat nie, en nog veel meer wat nie 'n
suiwer Afrikaans gebruik nie. Hulle moet gedurig hulle
toevlug tot Engels noem, omdat hulle die Afrikaanse
woord nie ken nie. Andere is daar weer wat die Engelse
idioom letterlik vertaal en hulle skuldig maak aan wat
ons a.nglisismes noem. A.s hierteen nie gewaak word nie,
sal ons heel gemaklik in 'n jammerlike mengelmoes
vorval en naderhand nie weet waar om die lyn te trek
nie. Aan sommige van die anglisismes is ons reeds so
gewoon dat hulle nie meer as sulks gevoel word nie, en
klink die N ederlandse idioom vir ons vreemder as die
Engelse. In sulke gevalle sal ons natuurlik versigtig te
werk moet gaan. W oorde en uitdrukkinge wat teen die
taaleie indruis, word nie somar sander meer aan die
volk opgedring nie. So sou niemand daaraan dink om,
seg, ek wonder (Eng., I wonder) uit ons taal te wil
verban nie, terwyl die groat meerderheid dit seker met
ek lyk (Eng., I like) sou wil doen. Daar is ongetwy£eld
baie van die anglisismes wat gekom het om te bly, maar
dan is dit omdat ons nie 'n geskikie uitdrukking in Afrikaans daarvoor het nie, en die N ederlandso ekwiwalent
in sommige gevalle te onafrikaans is.
In elk geval is
kennis van N ederlands noodsaaklik om alt yd met sekerheid te kan uitmaak 0£ 'n uitdrukking 'n anglisisme is
0£ nie. Angesien N ederlands en Afrikaans twee vorme
van dieselfde taal is, is dit natuurlik die eenvoudigste
saak van die wereld om die A.frikaanse woordeskat uit
N ederlands aan te vul.
Omdat ons onderwys in die
verlede taamlik algemeen deur Engelse medium geskied
het, vind ons dit nou dikwels byna onmoontlik om oor
tegniese sake in Afrikaans te praat en te skrywe. Maar
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ons het die N ederlandse woord en dit is alleen nodig om
dit in gebruik te bring. 'l'rouens, feitlik al ons woorde
is N ederlandse woorde. Die N ederlandse woorde het in
die algemeen oak nog <lit op die Eugelse voor, dai hullo
veel deursigtiger en verstaanbaarder is: driehoek, meet·
kunde, rekenkunde, b.v. is tog Reker te verkies bo
triangle, geometry, en arithmetic.
Dit is onnodig om
hier te w,rs op die dwausheid van die bowering dat Afrikaans arru is, omdat dit gedurig nu N ederla11ds moet
gaan vir sy woordeRkat. )1ense wat so praat, begryp van
die saak heeltemal niks nie. Dieselfde geld oak van die
dikwels herhaalde bowering dat sekere vorme in Afrikaans te plat klink. Hom, vleis, hotter, b.v., is vir baie
mense plat.
Op sigself kan woorde nie plat wees nie.
Die klank in horn en dom, wat die klinker uangaan, is
presies dieselfde, sodat horn per se nie platter as dom
kan klink nie. Plat 0£ onbeslrna£ word slegs dan van 'n
woord gese, wauneer dit uitsluitend deur onopgevoede
of onbeskaafde mense gebruik word.
Dikwels egter klink 'n woord oak vir ons plat, ten
spyte van die £eit dat <lit dour· opgevoede mense gebruik
word.
Dan is dit eenvou<lig omdat ons nie duaraun
gewoou is nie, of omdat die nuwe uitspraak in ons eie
taalstreek alleen onder <lie verugterdes gehoor word.
Wat die beskaa£de meerderhPid gohruik, mag nog vir my
soms plat klink, maar terselfdertyd sal my uitspraak
weer op sy beurt sums plat klink vir daanlie meerderheid, en sal ek my dus rnoct onderwerp aan die meer
algemene uitRpraak.
Auders word ek allig beRkuldig
van eksentrisiteit.
Word woorde sous horn dus algemeen gebruik - en wie betwyfel dit - clan is hullo so
goed as alle antler woorde. Die ,,slang " van vandag is
die standaardtaal van more, en dit is waar van alle tale
sonder uitsondering.
Crammatika: W onderlik genoeg word daar nag
altyd mense gevind wat beweer dat Afrikaans geen
grammatika het nie. 'n 'l'aal sonder 'n grammatika is
natuurlik 'n taalkundige onrnoontlikheid.
'n Gram-
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matika is nie 'n boek waarin die wette gestel word waarvolgens die taal moet gebruik word nie; nog minder
word die grammatika van 'n taal deur geleerdes in hulle
studeerkamers uit hulle kop of uit boeke opgestel. Die
reels vir die gebruik van die taal is te vind in die spreektaul van die volk, en nie uit boeke nie.
Die grammatikus kan alleen dour goe<l te luister na sy oie gebruik
sowel as na die van andere, duartoe kom om die reels
van die taalgebruik vas te stel. Dan <loon hy <lit nie as
wetgewer nio, maar as beskrywer van die bestaande
gebruik. Wil iemand dus die reels vir die verbuiging,
seg, van die byvoeglilrn naamwoord gee, dan moet hy
eers noukeurig ondersoek hoe die volk as 'n geheel die
bnw. gobruik. Dit mag wees <lat hy in vorskillende dole
verskillende gebruiko sal aantref, wanneer <lit hom dan
te doen sal wees om uit te vind wat die gebruik is by
die beskaafde meerderheid.
Vind hy dit ook nog
onmoontlik, clan bly daar vir hom niks anders oor
nie, as om die twee of meer vormo naas mekaar
te gee en te konstateer dat die vorme almal oor die
algemeen gangbaar is. Ily het hoegenaamd nie te beslis
oor wat mooi of lelik is nie, of te pleit vir een of ander
vorm wat hy graag sou wil behou nie. Hy is gebonde
deur die usus tyrannus.
In die geval van Afrikaans,
waarvan daar nog geen volledige grammatika. geskryf
is nie, is dit dikwels moeilik om to se watter vorme wel
en watter vorme nie algemeen gebruiklik is nie. Vandaar dan ook die onwenslikheid om orals op gesaghebbende wyse absolute reels te gaan neerle, tensy 'n
mens die taalgebruik in elke streok van die land van
stukkie tot beentjie ken. Niemand wat die wese en die
betekenis van 'n grammatika verstaan, sal dan ook foutvind wanneer in hierdie boekie in sommige gevalle alleen
tentatiewe reels gegee word nie. Sommige veranderinge
van N ederlands tot Afrikaans is wel aan die gang, maar
het nog nie hulle beslag gekry nie, en in sulke gevalle
mo et die twee of meer vorme eenvoudig naas mekaar er ken
word tot tyd en wyl die volk een uit die verskillende
vorme min of meer definitief gekies het. Aan die ander
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kant wil die student van Afrikaans tog graag 'n norm
he waaraan hy hom kan hou en waaraan hy sy eie
gebruik van die taal kan toets. Daar word te veel na
willekeur geskryf, en daarom is dit hoogs noodsaaklik
om 'n beskrywende grammatika van die taal in die lig
te gee, sodat diegene wat minder op hoogte van sake is
mot die taalgebruik, 'n standaard kan he om to raadpleeg wanneer hulle in twyfel verkeer.
ln die lig
beskou is 'n grammatika nie alleen 'n nuttige hulp nie,
maar selfs onontbeerlik vir 'n deeglike studio van die
taal.
By die opstel van 'n grammatika kan 'n mens jou
meer as een doel voor oe stel: Gee jy die ontwikkelingsgeskiedenis van die verskillende vorme in <lie taal,
dan is die resultaat 'n historiese grammatika; verklaar
jy die vorme van uit psigologiese standpunt, dan word
dit 'n filosofiese grammatika; vergelyk jy die grammatika met die van 'n antler taal in dieselfde stadium
van ontwikkeling, dan kry jy 'n vergelykende grammatika. Wat hier gegee word, is alleen 'n beskrywing
van die reels wat die taal beheers, en is dit dus 'n
beskrywende grammatika.
Afrikaans as skryftaal : Algemeen word aangeneem
dat Afrikaans sy teenswoordige vorm reeds in die begin
van die 18e een gokry het, maar geskrifte in Afrikaans
uit daardie dae het ons ongelukkig nie.
Volgens die
joernaal van H. A. van Rheede wat die Raap in 1685
besoek hot,* het rlie Hottentotte toe reeds 'n taal gepruat
wat ver afgewyk het van Nederland" en wat die kinders
van die koloniste van dio Hottentotte oorgeneem het.
Iloewel daar reeds in van Rieheeck se Dagvorhaal Afrikaanse vorme voorkom, is dit eers in 1795 dat iemand
'n gedig skryf oor die slag by Muizenberg waarin ons
Afrikaanse al taamlik sterk verteenwoordig is tussen die
Nederlands (kyk: ,,Ilollanrlsch Zuid-Afrilrn," 15 Aug.
1920). Hierin word b.v. deurgaans die vorm ons vir die
nominatief gebruik. Ons kan ons Aondeli moeite voorstel dat daar 'n tyd was, seg, tuRAen 1652 en 1700, toe
sommige vorme nog taamlik op ~ ederlands, en antler al
* Dr. Blommaert in ,,Die Huisgenoot" van September 1921.
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vrywel op die Afrikaans van vandag gelyk het. Om 'n
voorbeeld te neem: die Nederlandse woord vr'a.gen (ww.)
het in Afrikaans vra goword. In gesproke N ederlands
val die slot-n in 'n swakbeklemtoonde eindlettergreep
dikwels weg, en kry 'n mens b.v. vrage in plaas van
vragen te hoor. 'n Verder stap in die ontwikkeling sou
die uitspraak bring up vrage (die g soos in berge) ; clan
val die g weg tussen twee vokale waarvan die twede
swakbeklemtoond is: dus vra.e; en eindelik val die
slot-e ook weg om ons alleen vra te laat.
Al die
veranderinge het natuurlik langsamerhand plaasgevind,
en moet ons dus sekere ontwikkelingstyperke vir die
taal aanneem.
Souder geskrewe oorblyfsels egter is dit onruoontlik
om tot definitiewe gevolgtrekkinge te kom. Sulke dokumentere bowyse vind ons oers weer na 1860, toe 'n <loelbewuste poging aangewend is om Afrikaans te skryf.
Die eerste pamflet in Afrikaans hot 'n politieke doel
gehad en was in verband met die beweging om die
Oostelike van die W esteliko Provinsie in die ou Kaapkolonies op politieke gehied af te skei. Kort <laarna het
S. J. du 'l'oit en Hoogcmhout in korrespondeusie in die
koerant geraak oor Afrikaans as skryfbal, en in 1875 is
,,Di Genootskap van Regte Afrikaners" gestig met die
opsetlike doel om Afrikaners tot skryftaal te verhef.
Eers in ,,Di Patriot" en later ook in ,,Ons Klyntji "
het die voorstanders van Afrikaans propag:mda vir die
nuwe beweging gemaak, maar die Rngelse oorlog het
tydelik 'n stop aan die saak gesit.
In 1906 is die
beweging deur jongeres soos de Waal, Malherbe en
Preller weer hervat, en vandag is Afrikaans een van die
twee offisiele tale van die land. Die name van manne
soos professor J. J. Smith en senator Langenhoven
verdien eervolle melding in hierdie verband. Wanneer
ons nagaan wat claar in die laaste tien jaar op letterkundige gebied in Afrikaans geprestcer is en die moeite
wat daar allorwee gedmrn word vir die studio van die
taal, dan lyk <lit wnarlik of daar net eon taal met 'n
toekoms in Suid-Afrika is, nl. Afrikaans.
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DEEL VI.

ADDISIONELE OEFEN INGE.
OEFENINC 31.

A.

Brei die volgende enkelvoudige sinne uit tot samegestelde sinne bestaande uit 'n hoo£sin, 'n
byvoeglike bysin en 'n selfstandige bysin:
(1) Die dapper soldaat het vir ons baie van die
oorlog vert el.
(2) Lui loerlingo weet gewoonlik min van hulle
werk a£.

(3) Oom, my siek broer vra 'n sieling.
B.

C.

D.

Gee die meervoud van:
vonnis, swerm, eeu, seun, oorlog, vrag,
bedelaar, lied, hoera, gebod, vat, prinsipaal,
goewerneur, pa, leeu.
Gee die vroulike vorm van :
vors, leeu, voorsitter, direkteur, wol£,
sekretaris, baas, dienaar, spreker, hold, oom,
jong, akteur, lmkker, slaa£, koning.
Skry£ die byvoeglike naamwoord in die korrekte
vorm:
'n (wonderlik) gebeurtenis; 'n (vorsterk)
stad; die (wundelend) J ood; 'n (hewig) twis;
'n (lui) lewo; jou (lui) vabond; die (goud)
strale van die Ron; sy is 'n ( deugsaam) vrou;
hy het 'n (teer) hart; dit is (duur) vrugte; dit
is sy ( duur) plig.
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V ul rlie korrekte voorsetsel in:
(1) Wag hier - - my.
(2) Ek verbaas my - jou gedrag.
(3) Bly - - jou belofte ! (4)
Ontform jou tog - - my siek rlogter ! (5) Hy
het my - - koffie en koek trakteer.
(6) Sy
pa is dood - - die griep. (7) Daardie student
roem - - sy mooi baadjie.
(8) Dink - my as jy dit sien.

OEFENINC 32.
A.

Noem tien snw. wat net in die meervoud gebruik
word.
Yul die passende vnw. in:
(1) Ken jy rlie man met - - ek gepraat het? (2)
Dit is die stoel - - jy gister gesit het.
(3)
Die twee vriende groet - - . (4) Kinders, pas
op, julle sal vir - - seermnak.
(5) Meneer,
u moet - - maar tuis maak, en dan sal ek
more vir - - - - kantoor gaan wys.

C/ Vervang die koppelteken tussen dis volgende sinne
f
deur 'n gepaste verbindingswoord:
(1) Dit is 'n mooi dag - - ons gaan kuier.
(2)
Die yyand het oorwin - - ons moet ons onderwerp. (3) Moenie Yir hom hinder nie - - hy
is baie besig.
(4) Ek haat hom - - hy is
wree<l.
(5) Dit het min gereen - - die oeste
is baie swak.
Skryf die volgende sinne in die bPdrywende vorm:
(1) Daar<lie boom word afgekap.
(2) Jliet is klik
deur die hon<l gehyt.
(3) Die wedstryd Ron
deur ons gewen geword het.
(4) Voor sy
dood iR sy gel<l al onder sy kinders verdeel.
(6) Dit word
(5) Hier wor<l nie gerook nie.
gese dat sy besittinge sal verkoop word.
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Skry:f die ww. tussen hakies in die korrekte vorm:
(1) Ek het daardie vrae goed (antwoord). (2) Ons
het aan sy gesondheid (wanhoop).
(3) Napo(4) J y is teen
leon het byna altyd (seevier).
elke verlies (waarborg).
(5) Die dame het
vriendelik met my (glimlag). (6) Hy is (dagvaar) om voor die ho:£ te verskyn.
(7) Die
magistraat het horn net (waarsku).
(8) Ons
het daardie skurk nie verniet (wantrou) nie.
(9) Die waarheid is nou vir ons (openbaar).
(10) Daardie volk het goed sy reg (handhaa:f).
OEFENINC 33.

A.

Vorm verkleinwoorde van:
bad, baai, bok, boek, stoel, riem, raam,
tou, kerk, kamer, kam, maan, son, laning,
lepel, rekening, bord, voor, stad, skip, seun,
kind, klip, kring, voering, vreemdeling.

B.

Gee die meervoud van :
verdrag, voorskoot, voorskot, stad, staatsman, buurman, skip, jong, smid, wa, lid, lam,
gelid, bevel, Fransman, gra£, doel, klip,
bedrog, ho£, vrou, bed.

C.

Skry£ die bn w. in die korrekte vorm :
'n (leeg) mandjie; (droog) klere; 'n (verguld) lys; 'n (ontroosbaar) moeder; 'n (geduldig) pasi'.ent; 'n (ongelowig) 'l'homas;
(gedaan) sake; 'n (harteloos) vader; 'n (dood)
perd; 'n (laf) grap; 'n (gaa£) man; ons (jaarliks) salaris.

D.

Wat verstaan u onder attr'ibutiewe en predikatiewe
gebruik van bnw.?
Watter bnw. word net
attributie£ gebruik?

E.

Watter snw. het geen meervoud nie?
beelde.

Gee voorl'
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OEFENINC 34.

A.

Maak sinne met die volgende woorde om aan te
toon dat hullo as verskillende rededele kan
gebruik word:
rond, lig, werk, tog, deur, wit, eer, sterk,
weg, na, in.

B.

Wat verstaan ons onder soortgetalle, herhalingsgetalle, verdubbelgetalle? Gee voorbeelde van
elke soort.

C.

Gee vy£ voorbeelde van elk van die volgende:
(1) onderwerpsin; (2) gesegdesin; (3) voorwerpsin.

D.

Wat is die verskil in betekenis tussen:
'n duur les en 'n dure les; 'n arm man en
'n arme man; 'n wildebok en 'n wilde bok; 'n
blindeman en 'n blinde man ; en seker middel
en 'n sekere middel.

E.

Verbind die volgende enkelvoudige sinne tot 'n
samegestelde sin en benoem dan die dele
waaruit dit bestaan:
(1) Al die mense in die huis slaap.
(2) Die die£
merk dit.
(3) Hy het 'n vals sleutel by horn.
(5) Hy wil in
(4) Ily sluit die voordeur oop.
die eetkamer gaan.
(6) Die waghond jaag
h?m op die loop. (7) Hy slaag nie in sy doel
Ille.

OEFENINC 35•

.A.

Wat verstaan u onder:
(1) Onpersoonlike ww.; (2) terugwerkende ww.;
(3) skeidbaar en onskeidbaar samegestelde ww.
Helder u antwoorde op deur voorbeelde.
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8.

Gee die meervoud van:
pad, slag, generaal, sendeling, akteur,
hotel, gevaar, glas, weg, vlag, vlaag, seen,
gevoel, ouderling, brug, bog, hemp, jas, volk,
lid, skaduwee, voog, wig.

C.

Gee die vroulike vorm van:
tesourier, president, prins, swaer, neef,
heer, sanger, vriend, voog, die£, herder, kleermaker, digter, seun, strooijonker, monnik,
priester, leerling, reisgenoot.

D.

Maak sin ne met :
bewusteloos, onbewus; verkiesbaar, verkieslik; merkbaar, opm.erklik; afgesonderd,
afsonderlik.

E.

V orm soveel afgeleide woorde as u kan van die volgende woorde en gebruik die afgeleide woorde
dan in sinne: gaan, staa.n, hemel, duur, trek,
doen.
OEFENINC 36,

A.

Benoem die dele waaruit die volgende sinne bestaan:
(1) Die vernaam.ste vereiste van geskiedenis is dat
dit 'n waar relaas sal wees van wat daar gebeur
het.
(2) Die swarigheid wat nou voor jou le, sal weldra
agter jou rug wees, en al wat jou dan kan kwel,
mag wees jou gedrag daaronder.
(3) Daar is mense wat die hele wereld wil verbeter,
maar 'n mens sou die werk nie aan hulle toevertrou as jy nagaan hoe hnlle hnl AiA n.fTArAl'l
in orde gehou het nie.I
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B.

Skry£ in die indirekte rede:
,,Kam," se die hoo£man vir sy volgelinge,
,,laat ans vir ans hier wegsteek en wag totdat
die voorpunt van die karavaan oar die brug is.
Dan sal ans uitsprmg en hulle oorrompel, voordat hulle tyd het om hulle geledere te sluit en
vir ans 'n verenigde front te toon."

C.

Vorm bywoorde van:

trap, stad, lief, suster, oos, hand, goed.
D.

Maak sinne met :
laagte, laagheid;
grootte, grootheid;
rekening, rekenskap; goue, vergulde.

E.

Gee die betekenis 0£ krag van dje voor- en agtervoegsels in :
b."uiswaarts, sto:ffasie, ontvolk, bewolk,
hitte, oosterling, verspeel, onmenslik, herdruk,
gesprek, mondeling, onbetaamlik, onvrugbaar,
lie£de, mismaak, a£godies.
OEFENINC 37.

A.

Skry£ in die indirekte redo :
(1) En as ek by die vuurherd sit
Rn in die vlamme kyk, dan voel
Ek in my siel daar skort nag iets - (2) Ek onthou nag goed hoe dat, toe ek nag in my
prille jeug was, ek o.a. gewonder het hoe op '
aarde 'n trein kan loop sander dat perde hom
trek; hoe perde kan loop, - - daaran het ek
nooit gedink nie.
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B.

Vorm samegestelde snw. van:
woord + lys; mier + hoop; stad + klerk;
dorp + skool; dorp -1- winkel; perd + stal;
skaap + kraal; vrede + naam; wyn + stok.

0.

Wat druk bywoorde van modaliteit uit?
beelde.

D.

Vul die korrekte voorsetsel in:
(1) Ek herken vir Jan - - sy hoed. (2) Kyk - daardie skip ! (:J) .Ty moot versigtig wees - jou seer voet; jy k:m - - bloedvergifiiging
sterwe.
(4) Die soldaat hoop nog altyd - 'n beloning.
(5) Glo jy - - geeste?
(6)
Die vyand skiet geweldig - - ons.
(7) Die
moordenaar smeek ---- uitstel van sy stra£.
(8) Annie klae - - hoofpyn. (9) Ily het geld
- - my geleen, maar nog nie - - my terugbetaal nie.

E.

Brei die volgende enkelvoudige sinne uit tot samegestelde sinne bestaande uit 'n hoofsin, 'n selfstandige bysin, 'n byvoeglike bysin, en 'n
bywoordelike bysin :

Gee voor-

(1) Die beroemde keiser van die Franse moes, na
sy skitterende oorwinninge, die verganklikheid
van wereldse roem leer insien.

(2) As ooggetuie van die moord sal hy vir die nuuskierige mense na die ondersoek alles kan vertel.
OEFENINC 38.

A.

Ontleed in sinne:
(1) Vaderlandsliefde is grotendeels 'n h'irinnering
aan heldhaftige dode, en 'n strewe om een of
ander taak wat deur hulle onvoltooi gelaat is,
te voleindig.
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(2) ,,My vuurtjie is al wat nog leef
In die eindeloos ruim met my;
En sy stemmetjie dwaal
Soos 'n deuntjie wat draal
Oor dae lang verby."

B.

Wat betaken:
(1) Meewerkende voorwerp; (2) onegte onderwerp;
(3) bystelling. Helder op deur voorbeelde.

C.

Vorm vyf samegestelde en vyf afgeleide woorde van
elk van die volgende :
hand, man, kind, koning, steen, werk.

D.

Vorm afgeleide werkwoorde van:
buig, knyp, drink, slaan, voel, sien, vlug,
ken, gryp, haal.

E.

Vul die korrekte voorsetsel in:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Korn vertel vir ons - - die groot oorlog.
Dobbelaars speel - - geld.
Dit pas nie - - sy kraam nie.
Wat is jou antwoord - - my vraag?
Gert ly - - die tering.
Die dogter lyk baie - - haar ma.
Hulle vertrek more - - Europa toe.
Sy gesig gloei - - verontwaardiging.
Ek doen aansoek - - 'n betrekking.
Ek kan dit nie doen nie: dit gaan - - my
gewete.

l --
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OEFENING. 39,

A.

Wat verntaan u ondPr (a) noodsuaklik - wederkerende ww.,
(b) toevallig-wederkerende
ww., (c) onegte lydende vorme.
IIelder op
deur voorbeelde.

B.

Gebruik in sinne:
hoogheid, hoogte; twyfelugtig, twyfelmoedig;
onmeetbaar, onmeetlik; gemeen,
gemeensaam.

C.

Vorm selfstandige naamwoorde van:
skry£, gee, drink, lieg, vlieg, sien, doen,
speel, staan, bly (ww.), ly, stry, bid, bied,
byt, breek, buig, dring.

D.

Vorm samegestelde byvoeglike naamwoorde van:
groen, geel, ryk, arm, swart, wit, vet,
maer, rooi, blou, nuut, nat.

E.

Vorm afgeleide werkwoorde van:
trap, hak, suig, gaan, hyg, beef, dink,
speel, val, sterk, bou, man.
OEFENING 40.

A.

Wat verstaan u onder (1) denominatiewe, (2) priwatiewe, (3) frekwentatiewe, (4) intensiewe
ww.?
Gee voorbeelde.

B.

Vorm vy£ samegestelde en vy£ afgeleide woorde
van: glas, huis, plant, eer, lig.

C.

Vorm afgeleide byvoeglike naamwoorde van:
held, moed, tyd, praat, ouer, leer, wonder,
eet, vermaak, evangelie, keiser, Indie, geduld,
goud, waar, storm, in.
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D.

Vorm selfstandige naamwoorde van:
dry£, gryp, help, kies, klink, krimp, lees,
meet, ry, roep, ruik, skenk, skep.

E.

Vorm samegestelde byvoeglike naamwoorde van:
sag, dood, lewondig, fris, dronk, vol, leeg,
bleek, sterk, ryp, hard.

A.

OEFENING 41.
Ontleed die volgende sinne:
(1) As jy met die onkunde van 'n ander
jou kennis nie so uitgebreid dat jy
onkunde besef nie.

~pot,
JOU

~s

eie

(2) Die man wat die meeste besorg is dat al sy bure
se byle moet blink, is die wat slypstene het om
te verkoop.
(3) As ons die geluk gehad het om met Plato of
Cicero om te gaan, sou ons niks leerrykers en
aangenamers van hulle gehoor het nie as wat
ons nou in hulle boeke kan lees.
B.

Mauk samegesterlde snw. van:
verjaar + dag;
student + losieshuis;
onderwyser + vereniging;
oorlog + boek;
gedenk + teken; soldaat + bedryf; vrug +
boom.

C.

Gee in u eie woorde die inhoud van die volgende
sonnet weer :
Wanneer 'n mens 'n berg van na beskou,
Dan is hy lelik : al sy £oute staar
JOU in die oe; hy is baar,
En ru, en klipperig en grou.
En ook jou denkbeeld is geheel ontrou Want jy verlies die grote in die klein;
Jy sien 'n stukkie; die geheel verdwyn;
En op 'n deel wil jy die hele bou.
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So is die mens. Beskou hom van te na,
En al sy foute steek jou in die oog.
Maar soos die berg daar in die verte skyn,
J y sien die grootse; kleinhede verdwyn :
So sal die mens 'n ander kenmerk dra
In lig deur mime perspektie£ ver:fyn.
F. Bosman.
D.

Vorm afgeleide bnw. van:
guns, volk, kies, vergeet, ster£, skryf, een,
middel, verklaar, breek, buig, meet, doen,
drink, gaan, dring.

E.

Vorm snw. van:
spreek, spring, steel, ster£, vind, veg, sit,
sing, bruis, skiet, praat.

0 E FEN IN C 42.

A.
I
(

Brei die volgende enkelvoudige sinne nit tot 'n
samegestel<le sin bestaande uit 'n hoofsin, 'n
byvoeglike bysin, 'n selfstandige bysin, en 'n
bywoordelike bys.in :
(a) Die arme bedelaar vra vir die ryk man geld om
brood te koop.
(b) Na die derde neerlaag sien die koppige aanvoerder eers sy fout in.
(c) Ja, meneer, ek kan instaan vir die waarheid
van hierdie verhaal voor enige regter.

B.

Die volgende snw. het meer as een meervoud;
gebruik elke meervoudsvorm in 'n kort sin om
die betekenis aan te dui: drif, saal, goed, raad,
bad.
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0.

D.

E.

A.

Vul 'n gepaste voornaamwoord in:
(a) Ek was--, en Piet skeer - - .
(b) Daardie twee kerels beveg altyd - - .
(c) Dames en here, - - moet vir my - - name
gee.
(d) Kinders, neem - - boeke en leer - - les.
Gebruik elk van die volgende verlede deelwoorde in
'n sin: toegesluit, geslote; gely, gelede; ingekrimp, bekrompe; gebreek, gebroke; bedrieg,
bedroe ; betrek, betrokke.
Wat is die betekenis 0£ krag van die voor- en agtervoegsels in die volgende woorde: onstigtelik,
afgunstig, ontruim, gebroeders, baksel, rotsagtig, praterig, mondeling, verleidelik, sleutel,
manhaftig, kleurryk.
OEFENINC 43.
Vorm afgeleide selfstandige naamwoorde van die
volgende werkwoorde:
staan, vind, bind, spring, sing, giet, kies,
geniet, sluit, gee, meet, vergeet.

B.

Gebruik die volgende woordpare in sinne, sodat die
verskil in betekenis duidelik uitkom:
duisternis, duisterheid; eerlik, eerwaardig;
buigbaar, buigsaam; lydelik, lydsaam; werklik,
werkloos; deugsaam, deugdelik; wettig, wetlik.

C.

Wanneer word meer gebruik om die vergrotende
trap van bnw. te vorm? Gee voorbeelde.

D.

Wat verstaan ans onder voegwoordelike bywoorde?
W aarin verskil hulle van suiwer voegwoorde?
Gee voorbeelde.

E.

:N" oem tien voorseb;els wat ook as bvwoorde kan
gebruik word, en gebruik elkeen i; twee sinne,
eers as voorsetsel en dan as bywoord.
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OEFENINC 44.
Skryf die bnw. in die korrekte vorm:
'n (gehoorsaam) kind; 'n (kwaai) hond;
'n (lief) meisie; 'n (slim) seun; 'n (laag)
karakter; 'n (onhebbelik) vent; 'n (groot)
stad; 'n (geweldig) geraas; 'n (breed) rivier;
'n (hewig) twis; 'n (noodsaaklik) kwaad; die
(wreed) koning; 'n (soet) kind.

Yul die korrekte voorsetsel in :
(1) Die Kaffers lewe - - mieliepap.
(2) ~iet
aard - - sy pa.
(3) Ek reken - - JOU.
(4) Dit hang - - die weer a£.
(5) Pas op
- - daardie man!
(6) Dit hoort - - 'n
bruilof.
(7) Daardie boek behoort - - my
(8) Ons het horn voorsien - - padkos. (9) Het
jy spyt - - jou £out?
(10) Die haas bewe
- - angs.
C. Y erbind die volgende enkelvoudige sinne tot 'n
samegestelde sin en benoem die verskillende
dele waaruit dit bestaan:
(1) Ek ontmoet my vriend Piet.
(2) Hy vra vir
my vy£ pond om te leen. (3) Ily wil die dokter
betaal. (4) Sy vrou was siek. (5) Die dokter
het na haar kom kyk.
D. Maak bnw. van die volgende woorde, en gee die
betekenis of krag van die voor- en agtervoegsels
deur u gebruik:
roem, heuwel, vergeet, spoor, twee, kind,
huil, wapen, werk, red, hoor, lus.
E. Wat is die verskil in betekenis tussen:
nuwe studentekomitee en nuwe-studentekomitee: twaalfuur en twaalf uur; drie pond
suiker en drie ponde suiker; natuurlike poesie
en natuurpoesie; twee paar skoene en twee
pare skoene; 'n kunssaal en 'n kunstige saal

220 l\fASKEW MILLER SE AFRIKAANSE GRAMMATIKA

OEFENINC 45.

A.

Skryf die volgende sinne in die lydende vorm:
(1) Die handelaar het sy huis verkoop.
(2) Hulle se <lat hy 'n £out begaan het.
(3) More sal ons daardie somme maak.
(4) W aarom vertel jy vir my 'n leuen r
(5) "\Vie het vir jou daardie nu us vertel P
(6) My oom moet sy plaas verkoop.
(7) Die generaal het die vyand verslaan.
(8) Ilulle sou die werk gedoen het.
(9) Die wind het die takke van die borne afgeskeur.
(10) Ons skool sal die prys wen.

B.

Die volgende woorde het elkoen meer as een betekenis. Gebruik hulle in sinne om die verskillende betekenisse aan te dui :
arm, saal, trek, tog, gang, streek, spruit,
bog, bank, blik.

C.

Vorm afgeleide ww. van:
haal, plant, ken, wen, leef, skryf, kom,
bind, loop, staan, geef, gaan.

D.

Gebruik die volgende samegestelde ww. elk in 'n
sin, eers skeidbaar en dan onskeidbaar:
deurloop, oordryf, volmaak, voorse, deur.
s,ien, voorkom.

E.

Watter byvoeglike naamwoorde het geen trappe
van vergelyking nie P Gee voorbeelde.
OEFENINC 46.

A.

Wat is (a) 'n wederkerende, en (b) 'n weder'ker'ige
pers. vnw. P Gee voorbeelde.
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B.

Gebruik die volgende woordpare in sinne, sodat die
verskil in betekenis duidelik uitkom:
houterig, houtagtig; manlik, manha£tig;
geostelik, geestig; kinds, kinderloos; vreeslik,
vreErsagtig; onuitspreeklik, onuitspreekbaar.

C.

W anneor gebruik ons meer en mees by die vorming
van rlie vergrotende en die oortre:ffende trap van
bnw.?

D.

Die volgende snw. het meer as een meervoud met
verskil in betekenis.
Gebruik hulle in kort
sinne in die meervoud om daardie verskil m
betekenis aan te toon:
hoDp, las, maat, drif, letter, skof.

E.

Gebruik die volgende verlede deelwoorde elkeen in
'n sin:
geskep, geskape; gesweer, geswore; geskend, ongeskonde; geneem, genome; gebind,
gebonde; gewreek, gewroke.
OEFENINC 47.

A.

Bring die volgende verhaal oor in die indirekte rede:
Oom Klaas vertel: Eendag stap ek die veld
in met my ou voorlaaier om te sien 0£ ek nie
iets te skiet kan kry nie. Ek het 'n hele paar
uur rondgestap sonder om 'n stukkie wild raak
te loop waarop ek my ammuniesie kon vermors.
Eindelik klim ek 'n randjie oor en kom onverwags op 'n groot pan water af waar dit womel
van wilde-eende. Ek stamp toe ook somar
'n ekstra groot skoot kruit in my geweer vas,
maar toe ek my hand in my sak steek om 'n
koeel uit te haal, vind ek tot my groot teleurstelling <lat al die koeels lungs die pad weggeraak het deur 'n gaatjie in my baadjiesak. Die
eende het my ook al gewaar, en met 'n gevaar-
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like geskreeu vlie hulle so in 'n danker bank
van die water a£ op.
Ek gryp my laaistok,
steek hom by die loop van die geweer in, en
blits onder die eendvoels in. Toe die rook weggetrek het, stap ek nader, en wat "sal ek sien?
N een-en-neentig wilde-eende le daar deurboor
van my laaistok ! ,,Maar oom Klaas,'' se ek
daarop, ,, waarom maak Oom dit dan nie maar
honderd nie? "
Die oubaas kyk my vorontwaardig aan terwyl hy antwoord: , ,Dink jy
dat ek my siel vir een eendvoel sal verkoop?"
B.

Vorm bywoorde van:
jaar, skrif, blink, kortheid, sa.g, huis.

0.

Gebruik in goeie sinne:
beroemd, berug;
kunstig, kunsmatig;
merkwaardig, opmerklik; daeliks, alledaags;
beken, erken, herken;
lydelik, lydsaam;
gegrond, grondig; aanmerking, opmerking.

D.

Gee in u eie woorde die inhoud van die volgende
gedig weer:
Diep in die hartjie van die winter, as
die velde, vaal-verdroog, hier om ons le,
en snags die ryp spierwit word uitgestrooi
met milde hand, kom :fluisterstemme se:
,,Na tuur, dis rustyd nou, vergeet j ou werk;
oordek met wintermantel, sluap gerus !
En onverpoos sal winterwinde oor jou dwaal
en wuak, en jou gedurig wieg en sus."
En daarom in die hartjie van die winter is
N utuur aan slaap, en bluar- en blommeloos
wys teen die wintervlug die boom sy tak,
en dwaal die winterwinde onverpoos.
Wilhelm.
Hierdie boek iB gedruk deur Maskew Miller Beperk, in hul
Standerd-Pers, Kaapstad.
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