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VOORWOORD.
L. S.
'' Iemand kan 'n taal in al sy grammatiese vorme oorsien
€n al die reels daarvan beheers, en tog kan die innerlike wese
-Of eintlike karakter daarvan vir horn verborge bly" - se 'n
bekende taalgeleerde.
Hieruit blyk dat daar twee soorte van taalkennis bestaan die van die taalvorser of filoloog en die van die taalgebruiker,
veral van die taalkunstenaar. Die taalvorser se kennis is die
resultaat van noukeurige waarneming en sistematiese indeling,
omdat vir horn die taal in die eerste plek 'n voorwerp is van
wetenskaplike studie; die taalkunstenaar se kennis berus meer
bepaald op 'n aangebore gawe, wat hy egter sal moet ontwikkel
-0m te kan beantwoord aan die eise van sy kuns, want vir horn
is die taal in die eerste plek 'n middel tot kunsuiting. By die
-eerste speel dus verstandelike insig die hoofrol, by die twede
intui:tiewe gevoel of aanvoeling.
Wil die :filoloog sy insig in die struktuur van 'n taal kenbaar maak, byv. ten bate van die taalonderwys, dan kan hy dit
<loen in die vorm van 'n spraakkuns. Sy insig sal egter altyd
gebaseer moet wees op die hele bestaande spraakwerklikheid,
want die taak van 'n spraakkuns is nie om willekeurig wette voor
te skrywe nie, maar enkel en alleen om reeds bestaande wette
op te spoor, in te deel en desnoods te verklaar.
Die taalkunstenaar daarenteen, hoewel ook hy die spraakwerklikheid nie mag veronagsaam nie, besit in 'n veel groter
mate die vryheid om uit die bestaande taalskat te kies en daarby
self as oorspronklike taalskepper op te tree. En dis juis wanneer
hierdie twee vorme van taalbeoefening nie goed van mekaar
onderskei word nie, dat 'n botsing kan ontstaan tussen taalvorser en taalkunstcnaar, d.w.s. wanneer die eerste horn die reg
sou wil aanmatig om aan die twede te dikteer hoe hy moet
skrywe, of wanneer omgekeerd die twede sou meen dat die
algem,een geldende wette van die volkstaal op horn nie van
toepassing is nie.
'n Spraakkuns <lien in die eerste plek om die leerling te
leer nadink oor die werksaamheid van sy eie gees, soos die in
sy taal tot uiting kom. Daarom is die ind e 1 in g van 'n
::;praakkuns -van so groot belang. Dit moet op sigself al 'n lei-

draad wees, waardeur die Ieerling eers ongemerk, naderhand
bewus, gewaar word hoe die taal in al sy onderdele opgebou is.
Hoewel ons graag toegee dat meer gevorderde---leerlinge
wat die taal reeds enigsins beheers, met vrug sou kan begin
met die meer ingewikkelde taalverskynsels, d.w.s. die Sins1 e er, beskou ons dit as meer pedagogies vir die taalonderwys
in die algemeen om van die eenvoudigste taal-elemente, d.w.s.
die klanke, op te klim tot die meer ingewikkelde. Daarom het ons
die I{ 1ank1 e er voorop geplaas.
Ons behoef nouliks te se <lat 'n spraakkuns geen woordehoek is nie, want die laaste bevat alleen 'n blote opsomming,
in alfabctiese volgorde, van al die woorde wat in die taal aanwesig is, met die nodige verklaringe daarby. In 'n spraakkuns daarenteen word die struktuur van 'n taal behandel, d.w.s.
die verband wat da::1r bestaan tussen die verskillende taalelemente, en die manier waarop die afsonderlike onderdele die
hele taalsisteem; help vorm. IIieruit volg dat 'n spraakkuns
wel as naslaanboek gebruik mag word, maar op 'n heeltemal
antler manier as 'n woordeboek.
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Lees: Die samestellende dcle, ens.

HOOFSTUK I.

INLEIDING.
Taal.
§ 1. Taal is die belangrikste en mees ontwikkelde middel

van onderlinge verkeer tussen mense, waardeur hulle aan hulle
gevoelens uiting gee en hulle onderskei van die redelose diere.
Gebare, gesigsuitdrukking en liggaamshouding kan ook tot
op sekere hoogte dien tot vertolking van gevoelens; onder
menslike taal word egter gewoonlik verstaan die geartikuleerde
klanke en klankreekse waaraan 'n bepaalde betekenis geheg is.
Die wereld bevat 'n groot aantal menserasse en dus ook
mense-tale, wat baie verskille vertoon bv. na gelang van die
trap van beskawing wat 'n bepaalde menseras bereik het.
Reeds van die vroegste tye af het die menslike gees horn besiggehou met die yraag, wat die oudste taal kon gewees het.
Die wetenskaplike ondersoek het die tale van die aardbol
ingedeel in stamme, famielies en groepe, wat deur bepaalde
punte van ooreenkoms 'n eenheid vorm. So is daar die Indogermaanse taalstam met die famiclies : Indiese, Griekse.
Latynse, Germaanse, Romaanse en Slawiese tale; die stam van
die Kaffertale; die van die tale wat op die duisende eilande in
die Stille Suidsee gepraat word en baie meer.
Sol1\migc tale is beter bestudeer as ander, omdat die volk
wat die taal gepraat hct of nog praat, 'n belangrike letterkunde
in die lewe geroep het. Dis vir die skrywer van groot gewig
dat hy die taal waarvan hy horn bedien in al sy fynhede ken.
Dis vir die hele volk van net so groot gewig, teneinde sy skrywers te kan verstaan en waardeer. Die geskiedenis het geleer
dat die taal 'n baie belangrike rol speel in die versterking van
die volksbewussyn; vandaar die bekende uitspraak: "de taal
is gans het volk. ''
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Afrikaans 'n Germaanse Taal.
§ 2. Afrikaans is 'n lid van die Germaanse taalfamielie
waartoe Nederlands,* Vlaams, Duits, Engels, Sweeds, Noors
en Dcens behoor. Al hierdie tale vertoon vcrskillende dialekte
-0E streeksprake; so kan 'n mens bv .. in Duits Bcicrs onderskei
van Nederduits; in Engels Northumbries van die dialek van
Wessex.
Die Dietse taal word vandag in sy onderskeie vorme gepraat cleur omtrent derticn miljoen mcnse, in die Koninkryk
Nederland, in V1aanderie1 Suid-Afrika, N·ecLerLands Oos- en
W es-Indie, en kleiner of grater kolonies of neersettings oor
die hclc wereld, vcral in Amcrika. Van wetcnskaplike standpunt. is Hollands, Seeus, Gronings~ Limburgs, G0Jders, .lfri01s,
Oos-Vlaams, Wes-Vlaams en Afrikaans almal dialekte van die
Dietse taalgroep. By mensegroepe met 'n mcer ontwikkelde
ras- of nasionaliteitsbcwussyn word egter gewoonlik gepraat
van tale, en dit is die geval met Afrikaans, Vlaams, Pries,
sowel as met N cderlands, wat almal buitendien 'n eie letterkunde bcsit.

Afrikaans 'n Dietse Taal.
§ 3. Afrikaans is die jongst},Diet~~ taal, wat horn sedert
die sewenticnde ccu selfstandig onfwikK'el het uit meer as Min
Nedcrlandse dialek. Die Nederlandse koloniste wat hulle bier
in ;.\uid-.Afrika gcvcstig hct, was uit verskillende strekc afkomstig; en later hct daar Franse, Duitsers, Engelse en mense van
ancler nasionali1 cite bygckom, wat in mcerdere of mindere
mate invloed uitgcoefrn het op die verdere ontwikkeling van
die taal.
Die studie wat horn besighou met die ondersoek van daardie ontwikkcling, hcct h is tori es e gram mat i k a t ; 'n
werk waarin die toestand van 'n taal in 'n bepaalde periode
behandel word, heet b e s k r y w e n d e g r a m m a t i k a.
'n Goeie beskrywing van 'n taal kan alleen gelewer word as

* Nederlands word i:n hierdie werk enkel gebruik vir die taal
van die Koninkryk Nederland, Hollands vir die taal van die provinsies Noord- en Suid-Holland, Diets as versamelnaam vir Nederlands, Vlaams en Afri;kaans.
t Grammalika, van die griekse woord gramma = geskrewe letter,
het oorspronkli'k beteken: " die kuns om goed te skrywe."
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daar eers historiese ondersoek gedaan is oor die vroeere periodes. Die kennis en die studie van Nederlands sal dus altyd die
basis moet vorm vir 'n histories-juiste begrip van Afrikaans; ook
sal 'n kennis van die Nedcrlandse letterkundc daardcur bevorder word, wat kragtcns die nouc verwantskap tussen die
twee talc altyd invlocd sal bly uitoefen op Afrikaans as letterkundige taal. In bierdie work word enkel beoog 'n beskrywing
van die Afrikaanse taallewe van vandag, tcrwyl die historiese
ontwikkeling allcen waar wcnslik in kort sal aangcdui word.

Ontstaan van Afrikaans.
§ 4. Die cicnaardige karaktcr vau Afrikaans sal vir 'n
deel te danke wees aan die omstandigheid dat Suid-Afrika
so ver van die mocdcrland af JC. Die betrekkingc wat die
ou koloniRtc met hulle landgcnote onderhou bet, moos noodwendig deur die betrcklik geringe verkecr verslap. Die onderwys in die Nederlandse taal kon dour maatskaplikc omsta:µdighcdc hier nooit so doeltreffencl gewres het as tuis nie;
en hoe meer die kolonie hier uitgebrei hct, hor mecr die mense
op verspreide plasc gaan woou het, dcR te geringer het die
gelecntheid geword om hullo taal gereeld te toets aau die van
die moedcrland. Net soos sy sedes en gcwoontes, is die taal
van 'n volk om1erhewig aan invloede van woonplek, klimaat
en omgewing. Die omgang met die inlarnl8c beYolking moes
noodwendig sy spore af<lruk op die taal Yan dir blanke kolonistc. Die mense het hicr haic nuwc dinge leer ken, soos plante,
diere en voorwerpe, waaraan hulle name moes gee; hullo lecfwyse was bier anders as in :Nederland, waarclcul' bulle dcnkwysc kon verandf'r het. Teenoor al hierdie invloede staan
egter as die magtigstc faktor vir die behoud Yan die NederJandse karakter van Afrikaans die Statebyhel.

Dialekte.
§ 5. Die vraag sou kan geopper word of Afrikaans nic ook
in afsondnlikc dialekte kan verdeel word nie, net soos Nederlands
en ander l~uropesc talc. Die antwoord hierop lui ontkennend.
Want al is Suid-Afrika ook 'n besonder uitgestrekte gehied
in vcrgelyking met Nederland hv., tog hct die taal-ondersoek
tot dusver algemeen 'n groot eenvormigheid gekonstatecr oor
die hele A:frikaanse taalgebied. Dit is seker 'n merkwaardige

19

AFRIKAANSE SPRAAKKUNS.

verskynsel, gesien die feit dat Kaapland sedert die begin van
die neentiende eeu aan oorheersende Engelse invloede in staat,
skool en kerk blootgestel was, wat nie die geval was met die
Voortrekkers en hulle nakomelinge in die later gestigte Boere?epuUieke nie.
Die Voortrek het die Afrikanervolk feitlik in twee afsonderlike dele gesplits met Engels as offisiele landstaal in die
Suide en Hooghollands in die Noorde, 'n toestand wat voortgeduur het tot aan die end van die neentiende eeu. V oeg
daarby nog allerlei antler faktore (isolement, gebrek aan taalonderwys, invloed van inboorlingtale, ens.), wat verbrokkeling
van die taaleenheid in die hand kon gewerk het, en dit moet
bevrcemding wck dat die Afrikaanse spraakgebied in sy geheel nog so weinig dialektiese afwykinge vertoon.
Ons noem hier enkele oorsake as 'n moontlike verklaring
van hierdie verskynsel. 'n Dialek berus in die ouer lande op
verskille in die volkstamme, soos die al eeue en eeue bestaan.
Die name van die Nederlandse dialekte soos Fries, Saksies,
Frankies, Brabants, Vlaams, is tewens name van ou Germaanse
stamme. N ou is dit duidelik <lat so iets in Suid-Afrika nooit
bestaan het nie; want al is die nasie opgebou uit verskillende
Europese elemente, daardie elemente het nooit aparte volksgroepe in aparte streke gevorm nie. Miskien kan hier 'n uitsondering gemaak word vir die Franse Ilugenote, wat hulle
in Franshoek, Paarl, Drakenstein en Wamakersvlei gevestig
het, en dus aanvanklik wel 'n afsonderlike grocp gevorm het.
,\faar hulle hct betreklik gou met uie orige bevolking vermeng
gcraak, omdat hulle te gering in aantal was om hulle bestaan
ns nfaornlerlike µ:rucp tc hanuhaaf. Daarom het hulle taal
spoedig vcrdwyn en kon dit dus ook nie die wording van 'n
eenheidtitaal, van 'n algemene volkstaal belemmer nie.
Maar da t hierdie eenheidstaal ( wa t ongetwyfeld reeds gevorm was v66r Engeland op die toneel verskyn het) nie
later dialektiese vorhrokkeling ondergaan het nie, moet
waarskynlik toege:::;kryf word hoofsaaklik aan twee belangrike
faktore: die bewarende invloed wat die taal van die Bybel
en die godsdiens cnersyds en die Hooghollandse skryftradicRie
andersyds uitgeoefen het op die sprcektaal.
Natuurlik kan daar gewestelike verskilpunte in die spreektaal gekonstateer word in verskillende dele van die Unie, wat
betref woordbetekcnis, woordgebruik, uitspraak en sinsbou,
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maar nie in voldoende mate om 'n indeling in dialekte te regverdig nie. Selfs nie as ons die minder beskaafde kleurlingAfrikaans daarby in aanmerking neem nie, wat hoogstens
aanleiding sou kan gee tot die benaming rasdialek .

.Spreektaal en Skryftaal.

§ 6. In tale wat geskrywe word bestaan daar 'n onder.skeid tussen spreektaal en skryftaal. Hierdie onderskeid kan
uit verskillende oorsake voortspruit. Reeds van jongs af word
'n kind geleer om sommige woorde en uitdrukkinge van die
:spreektaal nie in skrif te gebruik nie. Later merk hy self
die verskil op tussen die taal van sy skoolmaats en bv. die preek
-van 'n dominee; hy besef die erns en wyding van die kerktaal
<Cn godsdienstaal bo die alledaagse omgangstaal. En as hy self
1iegin te skrywe, vind hy uit dat aan 'n brief of opstcl besondere
sorg moet bestee word en dat hy nie somar kan skryf soos hy
praat nie. Hy leer insien dat skrywe 'n beter deurdagte en dus
beter gestileerde manier van praat is.
In Suid-Afrika was daar in die verlede nog 'n besondere
omstandigheid wat 'n onnatuurlike kloof gcskep het tussen
praat en skry.f, die foit nl. dat tot kort gelcde alleen Hooghollands en Engels die twee offisieel erkende vorme van die
skryftaal was. Met die erkenning van Afrikaans moes dus
'n heelternal nuwe skryfstandaard geskep word met die beskaafde spreektaal as grondslag, maar dit spreek vanself dat
Engels sowel as Hooghollands 'n baie stcrk invloed uitgeoefen
het op die nuwe skryftaal. Dit gaan nie so rnaklik om dadelik
'n ou ingewortelde skryftradiesie deur 'n antler te vervang
nie. Gaandeweg kom daar egter meer eenvormigheid op
suiwer Afrikaanse grbndslag, sodat ons vandag al kan begin
praat van 'n standaard-Afrikaans.
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KLANKLEER.
Spraak en Skrif.
§ 7. 'n Mens gee gewoonlik op twee maniere uiting aan
jou g'eclagtes: deur te pDan,t of te skryf. * In die oorste geval
gebruik jy klanke wat hepaalde begrippc vertolk, in die twede
geval gebruik jy skriftekens wat die plek inneem van die
gesproke klanke. So 'n gedagte-uiting dour middel van klanke
of klankaanduidende tokens word ta a I genoem; iu die cerste
geval het ons dus s p r e e k t a a 1 of s p r a a k, in die twede
. geval s k r y f t a a 1 of s k r i f. Hierdie onderskeiding word
egter elleen gemaak om die verskil aan te dui tussen die gesproke en die geskrewe woord; want in die grond van die
saak bestaan 'n taal enkel en alleen uit g esp r o k e
k 1 an k e, wat bepaalde hegrippe uitdruk. Daarom word 'n
taal wat nie meer gepraat word nie, 'n dooie taal genoem 1
soos b.v. Latyn, hoewel dit vandag nog voortbestaan in sy
afstammelinge: Frans, Italiaans, Spaans, ens., wat almal
lewende talc is. Omgekeerd kan dit gebeur dat 'n taal reeds
lank gepraat word voordat dit ook op skrif gestel is, soos die
geval was met Afrikaans.
As ons dus van s k r y ft a a 1 praat, moet ons altyd in
gedagte hou dat dit op sigsplf eintlik geen ta a 1 is nie, maar
alleen 'n onvolmaaktc benadering of aanduiding van die
gesproke taal, deur middel van afgesproke skriftekens. Dis
enkcl 'n vcrnuftig uitgcdagte hulpmiddel om op papicr met
mckaar te kan praat (deur briewe), of om ons gedagtes oor 'n
bepaalde onderwerp aan ander mense kenbaar te maak ( deur
koerante, tydskrifte, boeke). En tot watter volmaaktheid die
skry.fkuns en drukkuns ook reeds ontwikkcl is in die loop van
die eeue, hulle sal altyd onvolmaakte hulpmiddels bly, om
die eenvoudige redc dat die menslike st em deur niks anders
vervang kan word nie. Dink maar net watter groot verskil
"' Oor die ander maniere om gedagtes uit te druk vgl. § 1.
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<lit maak of ons 'n toespraak hoor, dan wel of ons dit in die
koerant lees. In die eerste geval vang ons oor die klankvolle
buiging en ritmiese beweging van die menslike stem op, wat
buitendien nog verlewendig word deur gebare en gelaatsuitdrukking; in die twede geval sien ons oog alleen klanklose
skriftekens, rye en rye aanmekaar van hakies en ogies en
titteltjies en strepies. .
Hieruit blyk dus dat dit onmoontlik is om stemklanke volledig en konsekwent deur middel van tokens voor te stel, omdat
klankc alleen gehoor en nic gesien kan word nie. Maar ons
kan nie almal na Kaapstad of Pretoria gaan om een of ander
beroemde spreker te gaan hoor nie, en daarom is dit gclukkig
<lat daar skriftekens bestaan wat ons in staat stcl om tog op
'n manier na horn te kan luistcr. Ilierdie klanklose tekens
<lien dus, wanneer ons hulle lees, om in ons bewussyn die stemklanke op te roep wat ons sou gehoor het, as ons daar aanwesig kon gcwees het. In hierdie sin het die skryftaal of
gedrukte taal nie a:lleen reg van bestaan as taal nie, maar
speel dit 'n baie groot rol in ons hedendaagse samelcwing.
Wat sou die wereld vandag wees sonder koerant en tydskrif
en boek~
En om nou hicrdie hulpmiddcl so doeltreffend moontlik
te maak, moet ons die samestelling daarvan noukcurig ken.
En daarvoor is 'n kennis van die klankleer 'n ecrstc vereiste ;
want die klankleer vertel ons hoe die klanke, waaruit 'n taal
bestaan, dour die stemorgane gevorm \vord, en daardeur kry
ons 'n insig in die betekenis en waarde van die afgesproke
tekens.

Klankvormli.ng.
§ 8. Klanke word voortgebring met behulp van die bewceglike spraakorgane in die holtes van keel, mond en neus,
<leur die lug wat uit die longe uitstroom buitentoe. Die aard
van die klanke kan op baic maniere gevarieer word deur die
organc, veral van die mond, verskillende posicsics tc laat inncem. Daardcur kan die hoeveelheid lug wat uitstroom gereel
word; die inwendige vorm van die lugkanaal kan sodanig
afwissel dat die voortgebragte klanke 'n bont vcrskeidenheid
vertoon. Bowendien val daar verskille waar te neem by verskillende rasse, wat ]Jetref die bou van die spraakorgane. So
het b.v. 'n Boesman 'n plat neus, en 'n Kaffer weer dik lippe.
I
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Verder laat b.v. 'n Engelsman baie minder 'n rollende of trillende i• boor as die Afrikaner, wat daaraan moet toegeskryf
word dat sy tongpunt luier is as die van 'n Afrikaner. Ook
is dit bekend dat die Eng,else w besonder duide1lik sigbaar is
aan die stand van die lippe. Vir Europese monde is al die
wonderlike stemgeluide van sommige Kafferstamme haas onmoontlik om na te boots, en dit geluk in alle geval eers na
baiH oefoning. Al dergelike verskynsels is die resultaa:t van
fisiologiesc dienaardj ghede.
.
Iloewel daar by een en dieselfde taal indiwiduele verskille
kan waargeneem word wat betref die vorming van klanke,.
tog besit elke taal op sigself 'n eie algemene karakter, wat hom
oponbaar cleur toonhoaigk, nadru'k en ilio gew.one stand of
beweegbaarheid van die spraakorgane. Hierdie gemeenskaplike kemnerke by sprekers van dieselfde taal word die a r t ik u 1 a s i e - b a s i s genocm.
Daardeur sal b.v. 'n Engelsman wat Afrikaans begin
praat, altyd kenbaar wees deur sekere eicriaardighede van uitspraak, omdat hy sy kianke vorm nie op die artikulasie-basis
van Afrikaans nie, maar op die van Engels.
Die Spraakorgane.
§ 9. Aan die hand van bygaande tekening sal nou kortliks
die spraakorgane en hulle funksies by die spraakvorming verduidelik word.
Die eerste organe waarmee die uitstromende lug in aanraking kom, is die stemban de ( vergelyk tekening ST). Daardie
twee bande is bevestig in die strottehoof (SH), die harde end
waan;m 'n miens maklik huit,ekant op jou ke,el kan vo.el, net
bokant die vooruitstekende adamsappel. Die stembande loop
van voor na agter en is weerskante vasgegroei aan die sykante
van die strottehoof. As die stem bande rus is daar tussen hulle
'n wye opening, sodat die lug ongehinderd in en uit stroom.
Die opening word genoem stemspleet. Wanneer die lug die
strottehoof gepasseer het, kom dit in die keelholte en daarna
in die mond- en neusholtes. Die toegang tot die laaste kan
egter afgesluit word.
Die mondholte word aan die bokant begrens deur die
tande (T), die harde verhemelte (H) en die sagte verhemelte
(S). wat uitloop in di'3 a,fhangeinr1e kleintorl'g::tji~ (K). Word
die toegang tot die neusholte a£gesluit, dan \vord die- klein24
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.NH--.NPU,hol1,e

T' l'unt vHn die tong
llI-MiddPl van die tong
A--Agterwng
Sfl-Rtrottehoof
HT- Rtemlmnde
SL- Rlukderm
Ll'-Lugpyp

U~Lippe

'l'T-Tamle
11-Harde wrhemelte
R-Sag ,·erhemelle
K-Kleintongetjie
TO-Tong
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tong,etjie foen die agterkant van die m.ondholte, gedruk.
Die hodem van die mondholte word grot.endeels in be1slarg
g,eneem deur die tong, 'n sagte en baie beweeglike liggaamsdeel (TO), die ondertande (T), die kakebeen en die wange.
Die belangrikste element by die spraakvorming is die tong;
daaraan word onderskei die agterdeel (A), die middeldeel (M)
en die punt (P). Die lippe (LL), wat hulle v66r die tande
bevind en wat op allerlei maniere bewceg kan word, kan ten
slotte die uiteindelike aard van 'n klank help bepaal.
Stem.
§ 10. Stem ontstaan wanneer die twee ·stembande so na
aan mekaar kom dat die lug, om tc kan uitstroom, deur die nou
opening moet gepers word, en daardeur albei bande laat tril.
Hierdie trilling is goed voelbaar as die vingertoppe teen die
strottehoof gedruk word. Die trillende stembande laat die lug
daarbo in mond- en neusholte saamtril, waardeur die stem
aanmerklik versterk word, net soos die geluid van trillende
vioolsnare versterk word deur die klankbodem van die viool.
Nie al die spraakklanke word deur stem begelei nie.
Wanneer een s uitgespreek word, hoor 'n mens onkel die gef1is
of geruis van die asem, asof dit uit 'n pyp uitstroom, natuurlik
deur die stand van die monddele bepaal. Laat 'n mens egter
die stembande daarby tril sonder om verder icts te verander,
dan is dit nie net 'n gcsis nie, maar 'n sissende gebrom; hierdie ldank word in N cdedands voopg,estel <leur z.
z word genoem 'n sbemheibbondc, en s 'n stemlose
klank.

Neusklanke.
§ 11. Word die uitstromcnde lug deur die kleintongetjie
toegelaat om hecltemal of gedeeltelik deur die neusholte te
gaan, dan word neusklanke gevorm. Dit gebeur soms plotseling, b.v. in die middcl van 'n woord, en die bewcging van
die kleintongetjie is daarby duidelik voelbaar. Dit kan maklik
gckontroleer word deur woorde soos ank1M' ,en n·otnou uit te
spreek.

Klinkers en Medeklinkers.
§ 12. Al die spraakklanke word verdeel in twee hoofgroepe :

k 1 i n k e r s en m e d e k 1 i n k e r s.
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Elke klinker is st e m, op 'n bepaalde manier bokant die
strottehoof gewysig deur die vorm van die mond- en neusholte.
Die kanaal waardeur die lug uitstroom, is egter by 'n klinker
nooit so vernou dat daar 'n geruis ontstaan deur die veroorsaakte vrywing nie.
Elke medeklinker is g er u is, bewerk deur die vernouing
van die lugkanaal bokant die strottehoof. Die s-geruis word
b.v. veroorsaak deur die tongpunt sodanig op te lig dat die
lug tussen die tong en die tande moct dcurpers. \Vord by die
medeklinker naas die geruis ook stem gehoor, dan praat ons
van s t em h ebb e n de medeklinker. Dit word nie 'n klinker genoem nie, omdat die geruis hoorbaar is bokant die stem.

Spelling.
§ 13. Die voorstclling van klanke dour middel van skriftekens hcct s p c 11 in g. Aangcsien stcrnklanke egter dcur
niks anders kan vervang word nie ( vgl. § 7), is clke spelling
uit die aard van die saak gebrekkig. Selfs 'n suiwer fonetiesc
spelling, waarby getrag word om soveel moontlik elkc afsonderlike klank deur 'n aparte tekcn weer te gee} beantwoord
nic heeltemal aan sy docl nie. Want taal omvat soveel verskillcnde klanke en fyn klanknuanseringe, dat daar 'n ontsaglike aantal tekcns vereis sou word om al die klanke weer
te gee. Daarom gebruik ons maar dieselfde tekcns wat die
Romeine reeds gcbruik het, en wat hulle weer van die Griekc
oorgeneem het. Vandaar ook die benaming al f ab et, d.i.
Grieks alfa =a+ beta= b.
Die Ncderlandse al.fabet bevat 26 tekens, namelik die
volgende:

abcdefghijklmnopqrstuvwxy&
Die Afrikaanse alfabct bevat eweneens 26 tekens namelik:
e f g h i i j k 1 m n o o p r s t u u v w y.

a b d e

Uieruit blyk dus dat Afrikaans die Nederlandse c q x en z
uitgeskakel het, maar die e 1 o en u weer bygevoeg het.* Der*Die tekens i en u word hier alleen volledigheidshalwe aangegee,
nie alleen omdat hulle klanke aandui wat net in 'n paar woorde
voorkom nie, maar ook omdat die l~:lanke glad nie algemeen gebruiklik
is nie. Die teken e, wat ons hier nJ.,e noem nie, omdat dit geen
aparte klank aandui nie, kom voor in die uitroepe: de, he, ne.
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gelike veranderinge in die alfabet het altyd voorgekom, omdat
elke lewende taal met verloop van tyd voortdurende wysiginge
ondergaan, en die praktyk dit vereis om dergelike wysiginge
dcur afsonderlike tekens aan te dui.
Die vernaamste beginsel waarop 'n spelling berus, is om
die mees gcbruiklike uitspraak weer te gee. IIierby kom egterook antler faktore in aanmerking, soos b.v. oorweginge van
gelykvormigheid, afieiding, analogie, e.d.
Tcrwille van gelykvormigheid skryf ons Zami!J hoewel
ons se: Zant, omdat die mccrvoud sow,el in die spreektaal
as in die skryftaal lui: lanrlJe.
Di,c historiesc afLoiding ma,ak dat ons skryf water lei,
maar gebr.ek ly, hocwel dit presies eners uitgesprnek word.
Deur die betreklike klein aantal lettertekens gebeur dit
dikwels dat een teken meer as een klank moet voorstel. So
skryf ons vat 1en vadle1r met dieselfde a1 hoe1we.l <lie iweie
klinkers in die twee woorde verskH. Omgekeerd word in
verskillende woorde dieselfde klank deur verskillende tekens
voorgestel; in lwxrd en lwrt is die slotmedoklinker pr1esies
dieselfde ~n uii,spraia,k, maa.r t1erwil1e r;an die gelykvortnigh€id
met die meervoude har:dJe. en ha11',te1 is daar 'n afwissoling van
d en t.
Ook word me1e1r a.s eenmaal t\V1e,e tekens g ebesig vir
een klank; so is d~e o~ in voeip, die etu in de1ur(, die '!le' in
riet enkele klinkers, nie twee1 kla.nkP nie. Ook die lang
klinkers word partymaal deur twe,emaal diese[fdie t:eken voorgestel: aa,, e1(!)., oo.
Verdere opmerkingo oor spelling volg by die aparte behandeling van die klanke. Die wat ons hier gemaak het, verduidelik die betreklike gebrekkigheid van ons spellingsisteem,
en laat sien hoe dat die uitspraak van al die tekens alleen
'n kwessie is van onderlinge verstandhouding.
'n V olledige opgaaf van die Afrikaanse spelreels is te·
vinde in die woordelys van die Akademie.
1

Lettergrepe.
§ 14. In § 7 het ons gesc dat dit onmoontlik is om die
gesproke taa l suiwer deur skriftekens weer te gee. As 'n
mens 'n sin uitspreek, is dit ecn onafgC'broke reeks van klanke,
en as daarvan 'n wetenskaplike afbeelding gemaak word,
gebeur dit deur al die klanke aanmekaar te skryf, asof hulle
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een woord vorm. In die praktyk van die skrif egtcr splits
ons 'n sin in los woorde, en eweneens die los woorde op hulle
beurt in onderdele, die 1 e t t e r g r e p e.
Om die verdeling van 'n woord in lettorgr,epe te maak
moet na die uitsp!L1a,ak geluiste1r word, en daa,rby val klankgroepe waar te ne,e;rn' wat 'n soort van eenheid vorm. Besonder dui«lielik is dit die gev:al by samege1steJdE\ woorde;
in d,eiurm,elcaa1r sal dadJe,tik1 de1ur en m.e1kaair apaJ:t g eneiem
word; en mekoorr word we1er opgesplits in m('; en kaar.
Die> twede hoofreel by di:e splitsing is namolik, dat 'n
nuwe 1ettergreep gewoonli:k beigint met 'n medeklinker; dit
g.ebeur altyd wanneer daa.r in die midcfol van 'n woord i[let
een medetklinker voorkom, soos in mekaa.r, vader.
St.aan daar twee medeklinkers tuss.en klinkiers in, clan
kom die eierste bij die voorgaandJe1, die twede bij die volgende lettergreep, p. v. kat-tJiei, a1a1•-d,e, lief-lz'!J.
Is da,a.r me.er as twe.e medeiklinkie,rs, dan kom so veel
van hul1e as moontlik by die volgende lett,e!rgooiep: e1er-st,e;.
Voorvoegs.els word 1osgemaak: ie!.-vre1dCJ, ge:-slaan, veron-geluk; agtervoegsels ook: dJuur-t1e1, berg-agtig; maar dikwels word rnel 2 hie,r toegepas, dus: .M.-di~g, ba,-sig.
'n Le>ttergreep wo11d o op gonoem as dit op 'n klinker
eindig, bv. va-der; g ,e, s lot e1 as di t op 'n medeklinker
eindig, bv. kas-vei.
1

Opm.- Die dj en tj is enkelklanke (vgl. § 47), en die woorde
baadjie en maatjie moes dus eintlik, wanneer ons hulle volgens die
k I a n k in lettergrepe verdeel, geskrywe word baa-djie en maa-tjieAangesien die a-klank egter in oop lettergrepe deur slegs een
teken voorgestel word, sou hierdie woorde in die spelling ba-djieen ma-tjie verwarring stig met die gelyk geskrewe verkleinwoorde
van bad en mat.

KLINKERS.
Tongstande.
§ 15. In § 12 het ons 'n klinker gedefinieer as s t e m
wat gewysig word deur die vorm van die lugkanaal bokant
die strottehoof. Die wysiging word vcrnaamlik bowerkstellig
deur die tong, en daarom neem ons die stand daarvan as grondslag vir die verdcling v.an die. klink·ers in hoofgroepe. D it>
t,ong kan 1efotlik si0 iba,ie ·sta:nde innoe;rn CLat die aa,ntal klinkers
onbepaald groat is. Selfs in 'n teorotiese werk sal 'n skrywer
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horn e[;.ter moet beperk, en vir 'n praktiese grammatika geld
dit in nog groter mate.
Die twee vcrnaamste tongbewegings is die h o r i s o nt a 1 e: agtertoe en vorentoe, en die v er ti k a 1 e: op en neer.
Is die hoogste welwing van die tong agter in die mond,
dan heet die klinker wat dan gevorm word, 'n a gt e r k 1 ink e r; is dit voor in die mond, dan ontstaan 'n v o o r k 1 i nk er ; is dit tussenin, dan kry ons 'n tu s sen k 1 ink c r.
Volgens die vertika1e, beweging ondersk€i ons ook drie
stande, en dus drie soorte van klinkers, die 1 a e, mid de 1
en h o e klinkers; by die eerste is die ruimte tussen tong en
verhemelte groot, by die twede middelmatig groot en by die
derdc klcin.
Ronding.
§ 16. Party klinkers word gevorm terwyl die lippe in
'n toestand van rus verkeer, d.w.s. nie deelnecm aan die
spra.akvorming nie; so bv. die ie.
Wanneer die mond: :i,n die st,and van die ie-uitspraak
gehou word, en die lippe world da,arna gorond, dl.i. twmpetvormig vooruitgesteiek, dan ve:randler die ~e in 'n uu-klank.
Die uu wo:rd clus verdecr he,eltemal met dioselfde mond'posiesio g1evorm, 1ewe ho.og, ewe voor in die mond, en die
ronding of nie-ronding ma1ak daarom 'n aparte onderve.irdeling in die hoofrubrielm uit.

Lengte.
§ 17. Elke klinker kan na verkiesing 'n korter of 'n langer tyd aangehou word; net soos by die posiesie van die tong
die geval was, kan 'n mens ook liier tallose Jengtes in teorie
<mdrrskei. So prnat die taalgelecrdes van kort, halfiank, lank,
gerek; maar in ons grammatika sal ons duidelikheidshalwe net
die twee terme k o r t en 1 a n k besig, en alleen in besondere
gevalle op nog ander lcngtes wys.
Nou en Wyd.
§ .18. By die uitspraak van 'n klinker kan daar nog een
besondere vorm van die mondholte onderskei word. Terwyl
die tong namelik in antler opsigte in diesclfde posiesic bly,
kan dit denr spanning van die spiere op een punt Sterker
gerond word en dns mccr die verhemelte nader. Die klinker
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word dan v e r n o u, en ons onderskei n o u en w y e klinkers, na gelang die ruimte tussen die een tcinggedeelte en die
verhemelte klein of groot is.
Ons voer egter hicrdic onderskeiding nie in nie, maar
net waar nodig sal daarop gewys word.
·

Tweeklanke.
§ 19. 'n Verbinding van twee klinkers wat een lettergreep
vorm, en wat dus deur een stcmstoot, wat op twee manierc
agtcrmekaar gcwysig word, ontstaan, hcet t w eek I an k.
Val die klemtoon op die eerste klinker, dan heet die tweeklank
d a 1 end, yal dit op die twede, dan het ons 'n sty gen de
tweekJank.
A 1 die Afrikaanse tweekJanke is dalend.
TABEL VAN KLINKER$.
§ 20. Die volgende is 'n tabel van die vernaamste klinkers in Afrikaans, geklassifiseer volg1ens die hoofindeling-:
a gt er-tu s sen - v o or (voJgrns die plek van die tongwelwing by hulle vorming), waarby as twedc verdelingsprinsiepe aangegcr word: 1 a a g-m id de 1- ho o g (volgens
die op-cn-necr bcweging van die tong), as derd0: on g er on d - g er on d (volgens die stand van die lippe), l'n as
vicrde: kort-lank(volgcns die duur van die klank).[Vergclyk §§ 15 -17].

1.

Agter-Klinkers (gevorm by agterwelwing van die tong):
Die a in kat is laag - ongerond - kort.
Die a in waterr is laaig - ongewnd - k'tnk.
Die o in bok is laaig - gerondi- kort.
Die o in more is laag - gcrond - Jank.
Die o in bovme is middel - gemnd - Jank.
Die oe in voet is hoog - geronCL- kort.
Die oe in roer is hoog - gerondl- lank.

2.

Tussen-Klinkers (gcvorm by tussenwelwing van die tong):
Die i in p;t fr; middel- onge:rond'.- kort (non).
Die e in hitte is middel- on@egron<l!- kort (wyd).
Die i in wie ( 'vigge) is middel - onge1rond' - hnk.
Die u in iAun is middel - gorond - kort.
Die ft in b1·ue (brugge) is miiddel- g~rond - lank.
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3.

Voor-Klinkers (gevorm by voorwelwing van die tong):
Die e in vet is laag - ongerond - kort.
Die e in le is la,ag - ongerondi - lank.
Die e rn bene is micidel - ongem;nid - lank.
Die eu in dem· is middel - g·erond - lank.
Die ie rn Zie1d is hoog - ongerond - kort.
Die ie in •mi<!ff is hoog - ongerond - lank.
Die u in minute is hoog - gerond - kort.
Die u in vurei is hoog - gerond - lank.

TABEL VAN TWEEKLANKE.
Die volgendc is 'n tabel van die tweeklanke in Afrikaans,
ingcdeel in dieselfde volgorde as die klinkers in voorgaande
tab el.
Die ai
is kort, soos in baie, fraiings, aitsa!
Die aai is lank, soos in lia,ai, blaa~e.
Die au is kort soos in die uitroep au! en o'na.1u (grawe).
Die di is kort soos in to~~ngs, goi~ngsak.
Die oi is lank, SOOS in n6i naas nooi.
Die ooi is 'lank soos in sooi, gebooie.
Die ou is kort soos in nou, oupa.
Die oei is kort soos in koei, goe~e..
Die ui is kort soos in lui, kuiken.
Die ei(y)is kort soos in lei naas ly, st1e1~l naas styl.
Die ei
is lank, SOOS in die uit.roep heil
Die eeu is lank soos in le1eu, skre1e.u.

SPELLING VAN KLINKERS.
1.

/

Agter-Klinkers.

§ 21. Kort a: bie kort a1-klank word deur eon teken
aangedui en kom voor met en sonde,r klemtoon:

(i) in gcslote lettergrepe, soos in kat, bak, vandag, kdmtag.
(ii) id OOp lettergrepc, SOOS in basta, outa, kollega, alla.
(iii) in die uitroepe ga ! en sci!
Opm. - By meervoudsvorming word die slotmedeklinker verdubbel as die kort a-klank behou bly, soos in mat - matte, bak - bakke;
maar dit gebeur nie as die klank verleng \\Ord nie, soos in vat- vale, gat- gate.
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Lang· a.: Die lang a-klank word op twee maniere aangedui:
(i) in geoslote le.tteirgrepe deur 'n dubbele teken, soos in
'fJnaa.t, jaar;

(ii) in oop lettergrnpe on oop encJ:l.ettergr.epe met klemtoon deur Mn te'k;ein, SOOS in ma-t:e, ja-'1'6, lw;rbri,
ver<dJra; en in een1et1Jeirg11epige •WOOrde SOOS wa, ja,
"Ina, pa..
Opm.- Vir die Nederlandse oor vertoon die lang a-klank in
i\lfrikaans enigsins neiging om die o-klank t·e nader. Dat dit inderdaad gebeur, blyk duidelik uit die afwisseling van die Nederlandsei
uitroep blikskater met Afrikaans blik9kottel. Hierdie afwisseling; is
<lie gevolg van volksetimologie (vgl. § 312), en is alleen moontlik
deurdat die twee klinkers in Afrikaans nie so ver van mekaar ar
le as in Nederlands nie. Afrikaans ken albei vorme, maar Nederlands
alleen die eerste.

§ 22. Kort o: Die kort p-klank world deur Mn tekein
.aangedui en kom voor met en sonder klemtoon:
(i) in ges1ote 1ettergrepe, soos in pot, bok, pond6k,
h6tom;
(ii) in die eenlettergrepige woorde, hC, ze, se, we! (uit(In som!mige strelm, b.v. die. Boland, word in hfordie woorde 'n kort a-kla.nk gehoor in die laaste
letteirgveep).
Opm. - By meervoudsvorming word die slotmedeklinker verdubbel as die kort o-k:lank be~cru bly, soos in pot - potte, bom - bomme; maar dit gebeur nie as die klank verleng word nie, soos
in god - gode, skot - s kote.

Lang 6: Hierdiej la.ng 6-kllank word deur 'n o m~t 'n
kappie (sirkumfleks) aang·edui. Dit kom net in 'n paa.r
woorde voor in oop lettergvepe met kleimtoon, n.l. in mo:re,
.so-re, so-e (meervoud van sog), tro-e (meervoud van trog).
Opm. 1.- Van hierdie woorde is net more (naas more). algemeen
gebruiklik. Die antler. wordddeur baie Afrikaners, veral in die Noorde,
uittges!Preek as sorg(e), sogge, trogge. (Die g klink hier in die verboe vorm soos die g in En.gels go).
Opm. 2. - 'n Gerekte
bewondering: R otnot l

o word

gehoor in die uitroep van iromese
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Lang o: Die lang o-klank word op twee maniere aangedui:
(j) m geslote l,ertteirgr,ope deur 'n dubbele tekein, soos.
in boom, poot;
(ii) in oop lett~rgrepe ,en oop end.lettergrepe met klemtoon deur 'n 1enlf!e1e t,eken, soos in b6-me:, p6-te.,
bu-ri6, ka-d6.
Opm. 1. - In sommige streke, bv. in die Bola~d, vertoon die
liang o-klank 'n neiging om die lang oe-klank te nader. Dit blyk
ook uit die eerste geskrifte van die Patriot-beweging, waarin bv.
oek voorkom in plaas van ook.
Opm. 2. - In die Noorde weer, bv. in Transvaal, vind ons di~
v,erskynsel dat 'n lang o somtyds byna as 'n tweeklank gehoor word,
bv. loop klink byna soos loep. Ook kom dit dikwels voor dat ok gehoor word in plaas van ook.
Dit is enkele voorbeelde van gewestelike nuanseringsverskille in
uitspraak, waarvan melding gemaak is in § 5.

§ 23. Kort oe: Die kort en lang oe.-kliank word: albei
deur dieselfde twee tefoeJns (oe) aangedui. Die kort oeklank kom voor :
(i) in geslote lett,ergr,epe, soos in voet, boek;
(ii) in oop lettcrgrepe, so,os in voe-te, boeJ.-kei;
(iii) in eenlettieirgrepig,e woorde soos hoe, soe, toe..
Opm. 1. - Verdubbeling van slotmedeklinker kom nie voor nie,
soos in sommige gevalile by kort a ~ kort o, umrlat die kort oe-klank
geen verlenging ondergaan in die meervoud nie. Dus is 'n verdub.beling Om te kan onderskei, SOOS bV. tussen jJOtte en jJOte, 1Jzatteelll. mate, hier onnodig.
,Opm. 2.L- Soms wissel die kort oe-klank af met die kort ok!Lank, soos bv. in sop naas soep, genog naas genoeg; soms weer
met u, soos bv. in soetjzf!s naas suutjies, t(}esie na~s ru,sie.

Lang oe: Die Lang oe1-klank word gewoonlik net voor
'n r gehoor in :gelSLot,e sowel as oop lettergrepei, soos bv.
in boer - bo1e1-,ro, vloe1r - vlore-re. Dit kom ook voor in
koeel.
Opm. 1.- Die verskil tussen die kort en die lang "oe-klank
blyk duidelik in die uitspraak van die volgende woorde: koet naaskoeiil, vroeg naas vroeiir.
Opm. 2.- 'n Gerekte oe word gehoor in die aanwysende voornaamwoord doer vir daarver, bv. in Wassenaar se gedig Aandliedfie:
"~er aguer 'n k1euregordyn is die sonnetjie lankal verdwyn."
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2.

Tussen-Klinkers.

§ 24. Kort i: Die kort i-klank wmid deur twee verskillende tekens aang,edui, al na gelang dit nou of wyd
gevorm word ( vgl. § 18) . In die eerste geval word dit
deur die token i aangeidui, ,en kom voor met ,en sori.der
klemtoon aUeen in geslote 1ctteJ:'grnpe, soos in p:~t, skip,
vinnig, geli,d, maklik.
In die twede g1eval word dit deur die teke1n e1 aangedui,
en kom voor altyd sonder. ktemtoon in geslote sowel as oop
lettergrepe, soos in middel, dikwels, dadelik, vrede. Alleen
die voorsetsel vir het 'n ~-t,eken vir die WY"~' i-kla.nk, terwyl
die voorvoegs,el ver gespel word.
Opm: 1.- As ons die woord hitte stadig uitspreek en opleit
na die beweging van die tong by die vonning van die twee
klinkers, sal ons cluidelik voel <lat by die eerste 'n vernouing
en by die' twede. 'n V'erwyding plaas,vind tussen tong en
verhemelte, hoewl'Jl die klank.dieselfde bly. Daarom word twee tekens
gebruik om die verskil aan te dui.
Opm. 2. - In verboe 'Vorme word die slotmedeklinker verdubbel,
wanneer die klemtoon onmiddeiLlik daaraan voorafgaan, soos in pitte,
ritte; maar nie na 'n onbeklemtoonde letitergr,eep nie, soos in
makliker, vinnig,er.
Opm. 3.- Die y-teken (ypsilon of y-grek) word in Afrikaans
viervang deur die i-teken, waar die i-klank gehoor word, soos in
Egipte (Egypt,e), sintaksis (syntaksis), gimnasium (gymnasium), ens.
Die i-teken word ook gebruik om die ie-klank aan te dui (vgl. § 28).
Opm. 4.- In onbeklemtoonde endlettergrepe, word di1e i herhaaldellik amper Soos 'n a gehoor, bv. in kastag, vfnnag, mastag. Dit kom
daardeur dat die spraakorgane in die laaste onbeklemtoonde lettergr.eep verslap, sodat die i, wat 'n middelklinker is, sak na die a toe.
1

Lang i: Hierdie 1ang i-klank kom net voor in die een
woord wie, die meetrvoud van wig (keil), en is beperk tot
sommig1e streke. In Transvaal bv. lui dis g,ewone meervoud
wigge.
§ 25. Kort u: Die kort ru-klank word deur Mn teikelll
aangedui en kom voor met klemtoon alle.en in geslote le,ttergrepe, soos in put, rug, burge;.r, gieluk.

u:

Lang
Hierdie lang u-klank, aangedui deur 'n u
)llet 'u kappie, kom net in 'n pa.ar woorde voor in oop lettergrepe met klemtoon, nl. in brue en riie(ns) (meervoud van
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bruy en ritg). By baie Afrikaners egter, veral m die
Noordc, lui die gewone meervoud brugge en rugge(ns)~
net soo~ in die geval van wig(Jlei, sogge, e;gge, be;r(!le. (In
al hierdie gevaUe het die g in die verboe vor'Ill die klank'.
van die Engels·e g, soos in go).

3. Voor-Klinkers.

§ 26. Kort e: Die kort 1e1-klank word deur een tekelh
aa.ngedui en kom voor miet klemtoon in geslote lettergrepe,
SOOS in wet, bed, emmer, Utter.
Opm. l·.-Die kort e-klank kom oak voor in oop lettergrepe in
einkele uitroepe, en word dan deur die 'llek:ein. 6 aangedui, soos in de I
n6' I hil I Dit word giedaan om hierdie klinker te onderskei van die
onbeklemtoonde kart e, wat in § 24 bespreek is.
Opm. 2.- By me·ervoudsvorming word die slotmedeklink:er verdubbel as die kart e-klank behou bly, soos in wet-wette, bed - bedde; maar nie as die klank verleng word nie, soos in gebed -

- gebede, bevel - bevele.
Opm. 3.- In sommige woorde wissel kart e af met kart i, soos

bv. in skenk naas skink, wenh naas wink.

Lang e: Die lang e-klank word deur 'n e. met 'n kappie
aangedui en kom voor:
(i) in oop lettergrepe met lk1emtoou, soos in affe-re., be-re
(wegsit), k'We-voei, le-er, pe-rel, we-reld, milite-re;
(ii) in die e.enliettergrepige woorde, he, le, se. we! (uit:roep om ieman.d te V'ertnaak, bv. : ek is tog nie
verlee oor j ou goed nie, we I) ;
(iii) in geslote letter:grepe met kle,rmtoon voor r as slotmedeklinker, soos in die1 vre1emde woorcte e1lementer,
sekunder, militer, populer, en in die suiwer AfriJra,a.nse woorde ske'r en bler.
Opm. 1.-Die 8-klank in die woorde antler (iii) genoem, verskil

in die gewone uitspraak nie veel in lengt>e van die e in woorde soos
ver, ster, kers, perd, lantern, regverdig nie. Maar omdat dit in oop
lettergrepe die kappie vereis, om nl. t•e kan ond·erskei van die lange-lkla.nk (wat nie nodig is by ver, ster, ens. nie) word in sulke gevalle die kappie oak in geslotie lettergrepe geskryf.
Opm. 2.- In sommige streke word bere en ee gebesig as meerV'oud van berg en eg, in antler weer, veral in die Noorde, berge en
<e,gge. So kom ook voor as werkwoord tere naas terge.
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Lang e: Die lan.g e1-klan.k word: op twee manierie aa.ngedui:
(i) In. geslote let:terg11epe deur 'n dubbel1e taken, soos in
leef, been;
(ii) in OOJ? let,terg11ep~ miet ltliemtoon deur 'n enkele teken,
soos in le-we, be-ne.
Die dubbele teken. word ve11c1er g,eskryf:
(a) in eenlettergrepig1e WOOrde, SOOS se.ei, tree1, twe,e,
vee;
(b) in oop ,endletter:grepe, soos in gedw~, bekle,e, domine,e, we1duwe1e;
(c) in samestelling,e v.an. woorde onder (a), soos in
seewater, twe1espa1lk, ve.f!/Wagtevr;
(d) in verkleinwoorde op -tjzie, van. woord:e onder (a.),
soos in seetj~ei, tril!ietj~e, bwe1etj~e1s, veietjies;
(e) in afleidinge va.n woorde onder (a) en (b), soos in
seewaa:rts, twe1e[.ing, {le1dwe1ifi.eid, domine1eagb~g, ru.,;ei1duweeskap.
In verboe vorme van wo,orde ondejr (a) en (b) word:
egter net een taken g,eskryf SOOS ondJer (ii) bv. sei8, W,ee,
twede, ge·dwe1iir, 'bekleer.
Opm. 1. - In sommige streke, bv. Malmesbury en omstreke, verroon die lang e-klank 'n neiging tot die lang ie. So word bv. eet
en weet byna uitgespreek as iet en wiet. In die Noorde bestaan
weer die neiging tot diftongering, dus eet en weet.
Opm. 2.- In sommige woorde wissel die lang e-klank dikwels
af met die eu-klank, soos in veul naas veel, seuwe naas sewe, speuletjies naas speletjies, teun naas teen; in antler woorde weer met die
twee:Jdank ei, soos in vleis naas vlees, gemeinte naas gemeente.

§ 27. Lang eu: Die 1etU-klan.k word deur twee tekens.
(eu) aangedui en is altyd lank. Dit klom voor:
(i) In geslote l ett1eirgrepe, soos in dleJUr, seun;
(ii) in oop letterg11epe, soos in he,u-ning, kn~-kel.
1

Opm. 1.- In sommige woorde vertoon die eu-klank die minder
beskaafde neigill(g om die tweeklank ui te nader, soos in sluitel
vir sleulel, guit vir geut, duintfie vir deuntjie.
.
Opm. 2. - Sommige mense het weer die neiging om die lipperonding agterwee te laat, bv. in leen vir leun, steen vir steun. Hier
het ons dus die olll:gekeerde verskynsel van wat hierbo onder lang ~
(§ 26, Opm. 2) gekonstateer is.
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§ 28. Kort ie: Die kort en lang' i1e1-klank word: albei
deur dieselfde twee tekens ( ie) aangedui. Die kort ieklank kom VOOl':
(i) in goslote lettergrnpe met e111 sander klemtoon,
SOOS in 'l'iem, wie~, 'l)(')'NlJriet, mat1"iek, poZibUk;
(ii) in oop lettergrepe met kletrntoon, soos in tie-pe;,
tie-tel, krie-tikus, poUe-tikus;
(iii) in verboe vorme van woorde soos die oncfor (i),
en dan sonder klemtoon, soos in tiepiese, krietiese;
(iv) in oop endlettergrepe met en sonder kle;mtoon, so.os
in filologie, teo'l'ie, nasie, bietjie.
Opm. 1.-Die kort ie-klank word dikwels ook deur die teken i
aangedui:
(i) in vreemde woorde, waar dit die ypsilon of y-grek vervang
in swakbeklemtoonde lettergrepe, soos in sipres, liriek,
fisiologiB, etimologie;
(ii) in swakbeklemtoonde voor- of tussenlettergrepe, soos in
mi!iter, indiwidu, prinsipadl naas t•rinsiepe, tradisioneel
naas tradiBsie, matrikuldsie naas matriBk.
Opm. 2. -As algemene reel kan dus aangeneem word dat orals
waar klemtoon vereis word, die ie-teken geskryf word. In ander
gc'.'alle word <lit dikwels vervang deur die i-teken.

Lang ie:

Die lang ie-klank word gewoonlik net voor

r gehoor met klemtoon:

(i) in geslote lettergrepe, soos in tie1r, 't'entenier;
(ii) in ooI;> lettergrepe, soos in mie-re:, be.drie-er.
Opm - Die ie in spieel val ook hieronder. Die verskil tussen
die korr e·n die lang ie-klank word duidelik gehoor, wanneer wiel
naas spied uitgespreek word.

§ 29. Kort u: Die kort en lang u-klank word albei
deur dieselfde dubbele teken (uu) a.angedui in geslote lettergrepe, en deur dieselide enke,le teken in oop lettergrepe.
Die kort u-klank kom voor:
(j) in geslote lett.ea:grepe, SOOS in nuus, minuut;
(ii) in oop lettetrgrepe met ·en sonder klemtoon, soos in
nu-we, hu-welik, pu-bliek, mu-sikant;
(iii) in oenliettergrepige WOO;rc1e, SOOS U, ru, sku, tr·l£
(t·erng).
Opm.~ Let wel dat ons hier te doen het met die kort u as
hoog-geronde v66rklinker, terwyl die kort u in dun, put 'n middelgeronde tussenklinker is. V gl. tab el van klinkers.
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Lang u: Die lang u- klank word net v66r r gehoor met
klemtoon:
(i) in geslote lett,eirgrepe, soos in muur, buurte', postuur,
figuur;

·
(ii) in oop lettergr,epe, soos ID. u-rei, vu-rig, ged!iu-rig_

MEDEKLINKERS.
§ 30. In § 12 het ons 'n medeklinker 'n geruis genoem,
bewerk deur die v:ernouing van die lugkanaal bokant die
strottehoof. Die vernouing wat die medek.linker vorm kan
wees: (1) 'n totale aisluiting, of (2) neit 'n vernouing. Het
daar totale afsluiting plaas, dan hoor 'n mens 'n soort van
klappende of ontploffende geluid; is daar net vernouing, dan
is dit 'n gesis of gevryf.
Die medeklinkers wat op die eerste manier gevorm
word, heet k 1 a p p c r s of e, k s p 1 o s i e w e medeklinkers
(van eksplosie = ontploffing), die antler g 1ye rs, s pir a n t i 'e s e of f r i k ,at i e we medeklinkers.

Klappers.
§ 31 .. 'n Klapper word net 'n oomblik g,ehoor, en kan
nie aangehou word nie. Die p bv. is 'n ontploffing, en die
term "klapper" dui die skie1likhe,id aan van die kl::i,nkvorming.
Twee klanke w.at ondie1r die ldappers gerangskik word,
kan egter twyfel opwek, namelik die l ien di'e' 'I". l\faar as die
r lank aangehou word, vind daar feitlik niks anders plaas
nie as 'n snelle opeenvolging van 'n hele reeks r-klanke,
wat almal duidclik ontplof. En wat die a.anhou van die l
betref, dfo is ook maa,r twyfolagtig. Die tong kan wel 'n
poos teen die verhemelte bly as di e l ge,vorm word, maar
gaan die spreker verder, dan moet daar 'n kort ontploffing
gebeur om die l los te laat; iedere€1n boor en voel dit duidelik dat die tong bv. in die woord blou 'n taamlike sterk klapgee van bo na onder.
Die klappers word egteT verdeel in (a) e1gte1 klappers;.
(b) 1~e l-klanke; (c) die r-klank,e.
1
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Stemloos en Stemhebbend.
§ 32. In § 10 het ons die terme s t e m l o o s en s t e mh e b b e n d verklaar en die verskil tussen 'n s en 'n z verduidelik.
Al die medeklinkers kan met of sonder stem gevorm
word, en vanself kry ons dus as 'n twede hoofve.rdeling van
die medeklinkers die in s t e m l o s e en s t e m h e b b e n d e.
Artikulasie-plek.
§ 33. ,Volgens die plek waar die vernouing van die. lugkanaal plaas vind sou tallose medeklinkers kan onderskei
worcl'.
Vir ons doel is kl.it volidioende om op die volg1ende gebiede
van die mondholte te wys, w;a,ar die klank gevorm word.
1. Die lippe-gebied, tussen die twee lippe.
2. Die lip-tand-gebi,ed, tussen die. boonste snytande en
die onderlip, of w,el tussen die ond,erste snyta.nde en die
bolip.
3. Die tandgebied, tussen die punt van die tong en
die onder- en bo-tan.<l:e.
4. Die gebi,ed van d1e hards. verhemelte of palatum,
waarteen .di,e tong g,edruk word, dit mag die punt wees of
die middeldeel daarvan.
5. Die geb1ed van die sagte V·erhem.elte of velum,, tussein
die sagte v·erhem.1e.lte en di,e aigtetrste g:edeielte v~n die tong.
6. Die stemban.de-g1ebied, dfo ruimte tussien dfo twe1e
bande, kortweg ook wel keelgebi,ed genoem.
Medeklinkers wat gevorm wotrd in die gebiede (1) en
(2) word 1 i p k 1ank1e of 1abia1 e genoem; die in g·ebied (3) tandklanke of den tale.; die in gebied: (4)
en (5) v er hem '01t1e-k 1 an k ·e, ook wel onderskei in
palat11le (4) en ve la,rie (5); die in gebied (6) keelk 1 an k 1e of g u tt u r a, 1 e.
Kortheidshalwe, hoewiel mind& noukeurig, word sommige verhemieltie-klanke, soos bv. die k, ook wel k e e 1k lank e igenoem.
Oor die artiku1asie-plek van l en r rnog die volgende:
albei is tand:klappers, d.w.s. hulle word gevorm deur die
tong teen die tand'e te druk; by die l kom klie tongpun:t
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teen die agterkant van die botand!e, terwyl d1e lug aan {lie
sykantie kan ontsn;:Lp; by die r kom die midldeltong teen die
kiestanlde en die tongpunt tril met die on~snappende lug
saam' teen die wande van die mondhol,te.
Die Z word daa,rom wel s y,-m e d 1e k 1 in k e r of 1 at er a al g,enoem, die 'I' rol- of tril-m,ed1eklinker.
1

Neusmedeklinkers.
§ 34. Die funksie van die neusholte by die spraakvorming
is in § 11 aangedui.
By die med.eklink,ern is die volg ende neusklanke: m,
1

n, ng.
Opm.- Oor die palatale n sal in § 60 gehandel word.

Om die m voort te bring word d~e spra.almrgane gebring
in die stand w:at nodig is vir die b of 'P, ,en dan woridJ die
toegang tot die neusholte geopen. By die n is die organe
in die stand van die d of t g·ebring, by !die :ng in dfa stand
van die g of k. Dit word bewys deur die taal van men.se
wie se neusholte toebly onder die pmat, en wat daardaur ni·e
'n m of n of ng kan laat hoor nie, maa:r ge11e1eld in plaas
van die drie med1eklinkers 'n b en d en fJ 1aat .hoor. So
g ee Langenhov·ein in "Ons W1eg deur die We1rold" deeJ I
bls. 6 'n sta,altjie van die taa,l soos die verkoue Oom Faans
dit voortbring: "Jy boieilJ~<J dog bore; se di.e, vrorube1dJs"
brom ek met 'n verstopte neus. "Ed waarop ruik die
koffie wee,r vabore1 desse; J;a,lap e1d kasterrolie bikstuur7 Broa.r
'dl botre'ed-1 Hy btr,et[/ d'i!e, diei rivfor af d~e, e;a; hy baak
die die veld dat die."
1

Opm.- Waar die ng van breng deur g word weergegee in die
vorm breg, moes dieselfde gebeur het by en kasterolie, wat uitgespreek
word as eng kasterolie. Dus eg kasterolie sou meer juis gewees het.

TABEL VAN lVIEDEKLINKERS.
§ 35. Die volgende is 'n tabel van die medeklinkers in
Afrikaans, geklassifiseer volgens die hoofindeling: k 1 a pp e rs - g I y er s - n e us k I a n k e, waarby as twede verdelingsprinsiepe aangegee word: st e m 1 o o s-s t em h e b b en d,
en as derde: die art i k u 1asie-p1 e k.
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1. Klappers.
a. Eintlike klappers.
Die p in put is die stemlose lip-klappeir.
Die t in tak is die stemlose tand-klappeir.
Die k in kat is die stemlose keel-klapper.
Die b in bcmi is die stemhebbende, lip-klapper.
Die d in dtun is die stemhebbende tand-klapper.
Die g in berrg,e is die st,emhebbencLe keel-klapper.

b. 1-klanke.
Die I in lank is die stemhebben(Le sy-tand-klapper.
c. r-klanke.
Die r in Tug is die stemhebbende rol-tand-klapper.
2.

Glyers.
Die f
Die s
Die sj
Die tj
Die g(ch)
Die w
Die j
Die h

in
in
in
in
in
in
in
in

fles is die stem.lose lip-tand-glyer.
say is die stemlosf} tand-glyeir.

,'(jef is die stemlose tand-ve,rhemeltie-glyer
bietjie is die stemlose verhem1eilte-glyer.

sag is die stemlose keel-glyer.
weg is die stemhebbende lip-tand-glyer.
jaar is die stemhebbende verheirneU.e-glyer.
hand is die stemhebbend;e stemband-glyer.

Opm.- 'n Bilabiale (lip-) glyer w word bv. in die woord we I
gehoor.

3. Neusk.lanke.
Die m in man is die stemhebbeude lip-neusmedeklinker.
Die n m neus is die st·emhebbend:e tand-medeklinker.
Die ng in koning is die stemhebbende keel-medeklinker.
SPELLING VAN MEDEKLINKERS.
1. KLAPPERS.

§ 36. p: Die klank p word voorgestel c1eur die vol:gende tekens :
(i) deur p aan die, begin van 'n woord, soos in pot,
in die middel soos in koper, op die end soos in loop.
Na kort klinkers word 'n dubbele p in die middel
van 'n woord gehoor en geskrywe: lcoppe·.
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(ii) deur b op die ·end van die woordef, wat in. hul
v·erboe vormle 'n b laat hoor; so bv. ripbe -rio,
't'obbe - rotb.
Opm.- Rib en rob is voorbee1de van spelling terwille van gelykvormigheid; vgl. § 13.

§ 37. t~ Die kla.nk t word voorgestel deur die volg·ende tekens :
(i) deur t aan die begin van 'n woorid soos in tand,
in die middel soos in later, op die end soos in groat.
Na kort klinkers word 'n dubbele t in die middel
van 'n woord gehoor en geskrywe: latte, putte.
1
,

(ii) deur d op die ·ond van die woorde, wat in hul
verboe vorme 'n dJ laat hoor; so bv. harde..- har~,
maar ha1rtie1 - hart; honde - hon(d.
Opm.- Hard en hond is voorbeeJ.de van spelling terwille van
gelykvormigheid; vgl. § 13.

(iii) deur tt na 'n laill:g klinker in die mid:d:el van woord'e
wat ialg•elei is van 'n iander woord wat eindig op 'n t,
bv. grootte.
·
(iv) deur dt in woorde wat .afgelei is van antler woorde
wat eindig op 'n ,as t uitgesproke d, bv. ronifAt,e.
§ 38. k : Die klank k word ,altyd voorgestel deur die
teken k, en wel aan. die begin van 'n woord, soos in kinaJ,
in die middel soos in t1?J,koo, op die end soo1s in hok.

Na kort klinkers word 'n dubbele k in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: hokke;.
§ 39. b: Die klank b word .altyd voorgcstrl rleur die
tieken b, en wel a.an die begin van 'n woorfd, soos in berg,
in die middel soos in sobeir.

Na kort klinkers word 'n dubbele b in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: dubbe,l.
Qpm.- Die teken b staan wel aan die end van 'n woo rd, dog
dui dan nie die klank b aan nie, maar wel die klank p. Vgl. § 36.
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§ 40. d: Die klank d word alt yd voorgeste,l deur die
teken ~. en wel aan die begin van 'n woord~ soos Jin dig_,
in die middel soos in mode;.
Na kort klinkers word 'n dubbele d in die middel van
'n woord gehoor en geskrywe: midrlie1l, liddJorings.
Opm:.- Die teken d staan wel aan die end van 'n woord, dog
dui dan nie die klank d aan nie, maar wel die klank t.
Vgl. § 37.

§ 41. g: Die klank g word voorgesiiel deur die vol'g1ende tekcens :

(i) deur g in die middel van 'n woord na r en l, soos
in berge, errg_err, verswe.Zge., 1en in die telwoord ne1ge:.
Opm. - In die Noorde word ook die vonn oge naas oe gehoor.

Na kort klinkers word 'n dubbele g in die middel van
'n woord gehoor en geskrywe: brugge, wigge1, rur}fffi.
(ii) deur gh a.an die begin v;m. 'n ~antal woorde van
vrearnde oorspr:ong, soos ghoen, ghi~evmie·, gholf,
0,hwattiehout, ghitaar, ghue1rilla, en in di~ middel
van 'n paar antler woorde, soos anghorra, mangho.
Opm.- Die teken g staan wel aan die end van 'n woord, dog
dui dan nie die klank g aan; nie, maar wel die klank ch. Vgl. § 46.

§ 42. l: Die klank l word altyd voorgestel deur die
teken l, aan di1e begin van 'n woord, soos in lank, in die
middel soos in alta,ar, op cfie ·end soos in vaal.
Na kort klinkers word 'n dubbele l in die middel van 'n
woord gehoor en geskrywe: hulle.

§ 43. r: Die klank r word altyd voorgestel deur die
teken r, aan die begin van 'n woord, soos in raam, in die
middel soos in koring, op die end soos in gaar.
Na kort klinkers word 'n dubbele r in die middel van
'n woord gehoor en geskrywe: torre.
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2. GLYERS.

I. Stemlose.
§ 44. f: Die klank f word voorgesteJ deiur die volgende tekens:
(i) deur f aan die begin van 'n woord1, soos in fie'8, in
die middel soos in klofie\ op die end soos in kloof.
Na kort klinkers word 'n dubbele f in die middel
van 'n woord gehoor en geskrywe: koffie., hoffee's.
(ii) deur v aan die begin van woorde soos ~)aal, van,
voor, vir, verag;
in die middel van samegestelde woordie, waarv,an
die twede deeil mret 'n v ge1spel word, soos aasvoel,
halfvyf, en in die mid!del va,n woorde, aan die begin
van 'n lettergr·eep wa,t die klemtoon he,t, soos in
riv~~r.

Opm.- Hiertlie v is 'n voorbeeld van spelling terwille van
die historiese afleidi~g (NederJands vaal, van, voor, ens.). Vgl. § 13.

§ 45. s: Die ldank s word voorgestel dem die teken
en wel a.an die begin van 'n woord', soos in se,e', in di1e
middel soos in esel, gesel, op die enGI. soos in as.
Na kort klinkers word 'n dubbele s in die middel van 'n
woord gehoor en geskrywe : asse.

.Y,

Opm. 1.- 'n Soos s uitgesproke z bly bewaar in eiename, bv.
Van Zyl, Zacharias.
Opm. 2.- '.n Soos s uitgesproke sch bly bewaar in eiename, bv.
Stellenbosch.

§ 46. g: Die Nederlands:e oh-klank word voorgestel
<leur die volgende tekens:
( i) deur ch, mi;iar net in die woord Christus en die samestellinge en afleidinge daarvan, soos christelik, waarnaas egter ook geskrywe word kristelik, ens.
(ii) deur g a.an. die begin van 'n woord, soos in g_ou,
in die middel na lang klinkers soos in boe1goe, en
veral op die end soos in ag, lag, nog, sug.
(iii) deur gg in, die middel van 'n woord na kort klinkers, soos in kaggel, soggens, hoewel hier ook m.aar
cen oh-klank gehoor word.
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§ 47. tj: Die klank tj word voorgest el dem die volgende tekens :
(i) deur tj aan d:ie begin van 'n woord soos in tjelk,
in die middel soos in bie;tjie1.
(ii) deur dj in die middel van 'n woord soos in ma1ndji!ei,
1

boo,djw.

·

Opm.- Die dj in mandjie is 'n voorheeld van spelling terwille
van gelykvonnighe1id, nl. met mande - mand. Vg1. § 13.

§ 48. sj:
Die k]ank sj word voorgestel deur
volgende tekens :

die

(i) deur sj aan die begin van 'n woord soos in sjef,
in diei middel soos in masjiien, riesjiment.
·
(ii) d'eur g in woorde van V!'e1ermde oorsprong, spos a,rgitek, genie, origineie1l.

II. Stemhebbende.
§ 49. w: Die klank w word vooicgestel deur die teken
w, en wel aan die begin van 'n woord, soos in waar, in
d:ie middel soos in duiwol.
Na kort klinkcrs word 'n dubbele w jn d:ie middel van
'n woo rd gehoor en g e1skrywe: stowwe1.
1

§ 50. j: Die klank j word voorgest el deur die teken
j, en wel aan. die begin van 'n woord, soos in ja, in die
1

middel soos in aljimmers, kajuit.
"

I

Opm.- Die klank f kom ook voor in die middel van 'n woord
tussen twee klinkers, maar word dan deur die te~en i aangedui, soos
in aia, baie. Dit word gedoen omdat die stemhebbende glyer j op d~e
plek feitlik 'n half-klinker word.

§ 51. h: Die klank h word :Voorg~stel '.Jeur die tefoeiO.
h, en wel aan die begin van 'n woord soos in har'irl, in die
middel soos in bohaaii.
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3.

NEUSKLANKE.

§ 52. m: Die m is die lip-neusklank, Sill word altyd
voorgestel deur d'i.e teken m, ten wiel aan die begin van 'n
woord, soos in mors, in die mi:ddel so.os in kam,e:.r, op tlie
end soos in bom.
Na kort klinkcrs word 'n dubbcle m in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: bomme:..
§ 53. n: Die n is die tand-neusklank, en word altyd
voorgestel deur die taken n, ·en w.el aan die begin van 'n
woord, soos in neus, in die middel soos in sanik, op die ·end
.soos in dun.
Na kort klinkers word 'n dubbele n in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: henne.
§ 54. ng: Die ng is die ke1el-neusklank, en word voorgest.el deur die ,volgende tiekens:
(i) deur ng in die micl:del van 'n woord soos in ~ngel,
op die end soos in 1erng, koring.
(ii) deur n, wanneer op die klank 'n k volg', soos in
sink.

SPELLING VAN VREEMDE WOORDE.
Die volgende r·eels is oorgeneem 1uit die "Afrikaanse
Spelreels " van die Akadeuni.e.
§ 55. Vreemde woorde word gewoonlik as volg vera.frikaans:
2.0 word .e1:
pe1da.g_oog, peda:gog~e..
ai word e: affore, m1iZiter-militerie.
au word ou: auteur, outorit,eit.
eau word o: bu'J10, t.ablo.
e word ee: diine:e1, kaf.e1e.
c word: k of s, net na die uitspraak: kafe1e1, konjak,
sentrum, sipres.
ch word g, k, s, sj of tj, net na die uitspraak: gaos,
gemie, ge<'l'Ubyn;

kron~eJ.9;
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g

gn
ph
qu
rh

sh
t

th
v

word s Wa&' di t die s- uitspraak het: losies, lose er;
maar bly waa,r <lit die g- of sj-uitspi'aak hat:
argitek, g.eni0, originei.61l.
word nj: karrnpanjie, konjak.
word f: al~abet, filosofie.
word kw: konsekwent, lcwarta.al.
word r: 'l'itrne, reto~ies.
word s: sieling.
word 8: nasie.
word t: teorie, te,aber.
bly aan die begin van woorde.: vaas, V('),11a1nda, veto,
vokaa,l. In •die middel bly v ook in lettergrepe
met die hoofklem: gal'U"111'Y/Ji1e1s, konvevnsie, konvooi,
provinsie, 11ese•rve1er. In 1ettell"g11epe wat nie die
hoofklem het ni·e, word v IV'&ander in w oral waar
dit tussen vokale staan of :tuss,en l, m, n of r en
'n vokaaJ.: aktiwtit,eiit, .ewolusie1, ind!,iwidiu, indJiwidue.el, prowinsiool, prowinsiali81'rioe, uniwerseiel, uniwersiteU, g,1aZwa1viseie1r, triumi.wir-a,at, ·enweZop, konwensione.el, parwe:nu, 11e1Serwe, ens. :N"a ander medeklink,ers bly v in let:terg11cpe wat nie die hoofklem
het nie: aiJmi8e1e1r, advert.ensie1, advokaaxtA

Opm.- Die woorcle evangelie, en afieidinge daarvan (evangelies,
evangelis, evangeliseer) graweel, malva en rewolwer.
V'Drm uitsonderinge op hierdie reel. Met die oog op die persoonsI11aam Kalvytt, bly v ook in afleiidinge daarvan: Kalvinis, Kalvinisme,
Kalvinisties.
ez~angelisasie,

x
y

z

word k18: alcsio11110., aleksa?u]Jryn.
met die uitspraak van ie1 in nielt word ie, in beklemde,
i in swakbeklemdie letteirgrepe: tie1p(') maar 8ipres;
v met die uitspraak van i in dik word altoos i:
Egipte, sisfr~emi.
Hierby kan nog gevoeg word:
word s: so6log1'.e, 8odiak.

Opm. 1.- Sommige mense se en skrywe: masjien, marsjeer,
resjiment, sjieling. Hier word dus afgewyk van die Akademie-spelling.
Opm. 2. - Somtyds word vreemde, veral Engelse, woorde met
opset heeltemal verafrikaans, en hierdeur kan 'n komiese effek ber<'ik
·word. Langenhoven bv. skryf: baaisikkel, straaik, 1etaaie1, Taaims,
entfiebyter.
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GEBRUIK VAN HOOFLETTERS.
§ 56. Hoofl.etters word geskrywe in die volgende woorde
vernaamlik :
(1) geografiese eiename, pe1rsoons- 1en. vollmname, .en
samestellinge ·en ,afieiding·e da,arvan, bv. Tra•nsvaal,
Pretoria, Multaitul~, Paul Kruger, .Afrikan•errs, MultatulW.,ans, Transvaals, .Afrikanervolk, J odlendJom.
Opm. - In party samestellinge het die eiename hul krag amper
verloor, en JrOrd hulle dan ook klein geskrywe, bv. indiesgeel,
ka/ /er kraal, portnatalpatats.

(2) name van. godsdienst•e, sektes, genootskappe, rigtinge, partye en beweginge, meit dio afleidinge en.
samestellinge daarvan, bv. Prot:estantisme, We;d.e1rdope1rs, Helpmelkaa.r, .Algmrz,e1ein N,e1d,e1rlands V.erbond,
Hurmanisme, Unioniste, Bols7:e1wiste1.
(3) name v,an die Godheid an same.st·ellinge daarv,a,n:
God, Jehova, Skeppie;r, Allevrhoogste·.
(4) name van boelm, tydskrifte, koemnte, bv. Bybeil,
Psalmboek, J{a,techismus, Dfo Brandwag, Die1 Huis9:enoot, Die; Burger.
(5) tietels, bv. Konin9in Wilhelmina, Pre:side1nt Steyn,
Domine18 .A., Generaal De lVet.
(6) die vernaamste woorde. in 'n opskri£, bv. Afrikaanse

Spraakkuns.

Die Kaskenades van Klein Duimpie.

Sketse uit d~e1 Oos-Af·rikoo.nse1 Dforwere,ldi.
(7) name v,an dae, maanCLe 1en fooste~ bv. Sonda,g, De1se--mber, Ketrsmis.
(8) woorde waa.rop die skrywer enige nadruk wil le.
OOR DIE ONTWIKKELING VAN SOlVIlVIIGE MEDEKLINKERS IN AFRIKAANS.
§ 57. In hicrdie § sal ons enige verskynsels opnoem
wat eintlik in 'n historiese grammatika tuis hoort, omdat
hulle betrekking he1t op die verskille tussen Afrikaans en
N ederlands. Tog moet ons .al tans s.ommige daarvan kortliks
aandui, omdat dit Yan groot nut is vir 'n beter begrip
van 'n aantal verskynsols in die vormleer. By daardie ver-
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skynsiels sal ons dan die ge1eientheid kry om torug te. verwys
na hierdie §. Tcrwille van die oorsigtelikheid neem ons die
medeklinkers in alfahetieHe volgorc1e.
Die N ederlandse1 b en bb g,aan. in Afrikaans tussen
klinkers dikwels oor in w 1en ww, bv. troe1we.Z, konstawel,
kapaweZ, miserawel; duwwe1l, lowwes.
Die spelling behou g>EJ1woonlik b en bb.
Heeltemal ve,rdwyn het bb in Afr. he uit Ned. he1bben.
dJ val in Afr. weg aan die end van 'n woo.t'd na g}
bv. de1ug, vreug, maag, bevoeg; somtyds ook ;aa, r, l, f 1en
s, bv. b~ster, verbe1e1l, verlief, verrbaa,.s.
In verboe vorme waa.r 'n .e1 igevolg bet op die d, is dit
bewaa.r gebly: deugdJe•.
Ook sommigc samest.elling.ei vertoon 'n ouer vorm van
'n woord, so bv. blydskap naas bly.
dJ tussen lang beklemtoonde klinkers of tweek1anke en
o.nbeklemtoonde e val meestJa,l weg of gaan oor in i, bv.
ouer, goue, Zeier; paaie, rooie, kwaaie.
Bewaar gebly het d .egtm· in vad<Jr, m0ie1derr, dJadle1, radJe,
dodelik. doderryk, gie'f'cdle.r, wred:er.
Vir die bchoud van die d is daar gewoonlik bepaalde
oorsuke aanwesig. So is bv. vadgr en moe:deir minder geibruiklik in die omgangstaal as Pa en Ma, en daardeur Iran
die ouer ~ed. vorme1 me.t 'n d bewaar g·ebly het. Die
woorde dodelik ·en dode1ryk is net soos gere1de1r on wreder
beperk tot sekere meer deftige gebruiksfere en bygevolg
beskerm gewees teen die gewone klankverandering.
Die d bly somtyds ook bewaar om 'n betekenisverskil
aan te dui; so staan naas mekaar Zeier (voorman) en lyder
( 'n sieke), waarby lyderes, lydelik, Lydensweek, medelyde,
medelydend.
dd tussen klinkers gaan somtyds oor in rr, bv. parra
(gespel: padda).
f voor s val somtyds weg, bv. stysel.
ff v66r buigingsuit.gange word ww., bv. dof- dowwe,
laf - laiwweJ, stof - stowu;eJ.
(J tussen lang beklemtoonde klinkers of tweeklanke en
onbeklemtoonde e val gewoonlik weg, bv. te1ein, we1e1ns, reen
(naas rcgen), plae, oe, neentien, (maar nege), opdraend
ueh eue, ve1rloen, le,uen, gen,eie.
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Dikwe'ls val :die s'l;{)t-e ook nog weg, 'bv. in die w.w.
pla, dxna, kla, ja, vra, bedJrie,, lcry.
g op die end val ':a enkefo maal weg, bv. vy.
Bewaar is 'n intervokaliese g bv. in swyge (snw.)
na.as swye; swygm• naas swye r. Nap,s die gewone vorm
eintlilc sta.an e~g,entlik, wat met meier nadruk uitigespr e1ek:
word .
.'n Vername rede dat die g bewaar: is le in die geb-rniksfeer van die betreffonde woorde: verbm,ging, b e1to[Jing,
bespie1geling bv. is woorde .wat in later tyd uit Nederlands
ontleen , is en meestal deur 'geleerdes of in boektaal gebesig
word.
·
·
{]{} v66r buigingsuitgange val dikwels uit, bv. brue~
ruens' wie, s6e..
Heeltemal \~e,rdwyn lb.et {]{/ .1en die w. w. uitgang in Afr.
ze uit leggen, ien se uit zeiggen.
h val somtyds uit, bv. sprixrtkaan, jakkals.
Die uitval is begunstig deurdat in die woorde die verband me,t ha.an en hals nie meer gevoel geword het nie.
l val somtyds uit, bv. in as.
n in die buigingsuitgang -e1n val weg, bv. ma;nne1,,
dade, wese, ge:voele, fowei.
Eweneens by die voorna,amwoorde my en sy e,n by toe1,
waarnaas toen nog voorkom.
Waar n nie aan die ernl gestaan. het nie, bv. in bui:gingsuitgange, is dit bewaa;r, ~)V. lewe1ns.
Eweneens is die uitgang -em in sy gehe1el bew.aar~
wa.ar dit nie 'n buigingsuitgang was nie, ma.a,r 'n woorduitgang, bv. baken, dekern, diak1e~n, kuiken, lakem, leiuen,
r.een, teen, t.ekein, w'apen.
Net die woord varken het vark geword.

1

1

1

1

0

(e)n in die uitgan.g na '1' g aan oor in (i)ng, bv. haring,
koring, doring, toring.
Die oorgang het ook plaas g1eib.ad in kussing en ha'l's~n{]s, en in ba,ing, fmiing, goiing(sak), kastarling en toiings.
Naas baing staan baie, naas toiings: toiens, naas goiing:
g·oie, en naas die meervoude fraiings en kastaiings ook fraiens
en kasta,iens.
1
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11 tussen klinkers verandler somtyds in w, bv. atawel
na.as stapel.
p het 'n enkeJ,e maal bygekom, nl. in hemtp, wat die d
yerloor het (Ned. hemd), mv. egter (hemde).

soh aan die begin gaa:n oor in sk, bv. skaami, slcoon,
woo'r-sku.
t val weg aan die ,end van 'n woord na die medeklinkeirs
f, k, p, s 1en ch, bv. drif, naak, marvusMr:~p, bees, kus, gas,
vas, OfJ, nag, eg.
In verboe vorm.e 1en sommige samest,elling,e bly t bewaar,
bv. drrifte, kuste, booswigt('),; na[Jt.e,gaal, nag~eUk, egthfllid,
,geesi,esstand.
t na lang klinkers val dikwels weig v66r s, bv. plaas,
lao.ste.
Somtyds ook na kiort klinkers, bv. mus.
v van Nederlands is in .Afr. g1ewoonlik f, maar v tussen
ltlinketrs, l of r en onbeklierrn:toond!e e gaan oor in w,
bv. halwe, ski.we, lbei<!Jerrwe, duiwe, e'Wet.
v tussen klinkers val dikwels weg, bv. oor, bo, aand,
bly, ge.e. By die laaste woorde het bowendien die slot-e'(111)
ook weggeval; dioselfde sien ons in die uitspraak (en somtyds spelling) van die riaam Langenhoven as Langenoo.
Naas die vorm oor staan daar egter ow er jn enige woorde,
soos owerheid, owerspel, owerste, owerigens; dit vind sy verklaring daarin, dat die groep woorde 'n meer beperkte gebruiksfeer het, bv. later uit Ned. ontleen is; veral die woord owerspel
is 'n boekwoord.
Naas bo vind ons bowerndJien en bowenop; bowe-mi(')nselik, bowenatuwrlik. Ook hier berus die verskil in spelling
(en uitspraak) op verskil in g ebruik. Die woorde met
bowe(n) dra 'n meer geleierde karaktier, terwyl in die algemene woorde bo staan, bv. bo-op, bode1ur, Boland, of ook
boen. bv. boenop, boonste, boontoe.
w aan die begin v66r r gaan sorn:s oor in 'n f-klamk,
wat ·egt.er met 'n v g,espel word, bv. vryf (Ned. wrijven),
vroetel (N·ed, wroeten), vratjie (Ned. 'UJriat).
In minder gebruiklike woorde word wr egter behou,
bv. wrywing, wroeging, w11ang, wroak, wrok.
1
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w aa.n die end van 'n woord val we1g n,~ u en ou,
bv. afsku, wo.1arsku, ru, rou, mou.
Partymaal ook in ander gev,aUe, bv. ongenuud, numo·

<lies, Nu Seefond.

Woorde op -wen, veral werkwoorde, het soweil. di,e -en
as die w verloor, bv. bou, dou, kou. Dit hang hiermee same
dat 'n w na u of ou in Afr. in die reel nie uitgespreek word
nie, bv. kouer, gouei, en ewemin word tussen u -en ou ,en 'n
volgende klinker 'n oorgangsk1ank w gehoor.
In verboe vorme is w· egter somtyds bewaar gebly, bv. in
$UWe.

KLEMTOON OF AKSENT.
§ 58. Daar wovd twee soorte van akseinte in die
gesproke taal waarg,eneem :
1. die k w a. l i t a t i e, w e,
2. die k wan tit a, t i ewe of t yd s a, k s en t.
Die twede aksrent, w,at net die aanhou van 'n kl.pjn.k
betref, het ons al in § 17 vermeld, en gese dat ons net
onderskei tuss,en k o .rt en 1 a n g_ klinkers.
Die kwalitatiewe aksent word in 2 groepe verdeel:
(a) die di n am i e s e of k rag-a k s en t. Soos die
naam aandui, het dit betrekking op die kragsinspanning van die spraakorgane by die voortbrenging van 'n klank. Die krag word veral uitgeoefen deur die bors en die longe, wat met groter
of kleiner geweld die lug kan uitpers. By 'n klinker veroorsaak die verskil in krag 'n verskil in
klankgehalte, by die mcdcklinkers 'n verskil in
skerpte van uitspraak;
(b) die rn u s i k a 1 e a k s 1e n t is die benaming vir die
afwisselende toonhoogte waarop woorde en sinne,
of ook ond:erdele van woorde uitgesp.rnek word.
Ieder,een wieet dat die Eng,else gewoonlik taamlik eentonig praat, en min moeite bestee aan die
afwisseling van musikale toonhoogte. Die inlandse
bevolking van S.A. weer het 'n baie sangerige ma·
nier van praa£. Die musikale aksent speel 'n belangrike rol om die betekenis te he,lp verduidelik.
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In 'n gewone mediedel,ende1 sin bv. sal teen die end
die toonhoogte daal; in 'n vmag we1er sal dit teen
die end sterk rys.
Al na gelang van die pl,ek waa,r die klemtoon val, word
dii verdeel in s in s kl 1e m to o n, w o or d k 1 em t o o n en
1et t erg· r·e ep k 1 em too n. Di·e we1rking wat die1 aks•ent uit.oe£en ,en die klankveranderinge wat tengevolge daarvan plaas vind, is egter orals dieseJ.fde; w:ant soos ons
reeds opgemerk het is ook 'n sin een rieeks van klanke, 1en
'n 66nlettergrepige1 w.oord beklee aie1selfde pl,ek in ~n sin as
wat 'n l·ettergmep beklee in 'n me0i1:"J,etteirgrerpige woord.
Die aksent w,at die meieste invloed uitoef·en op di,e klanke
van 'n taal is die dinatmiese 0£ krag-.akse1nt. Wanncer amper al die kragsinspanning wat vir 'n woord beskikba.ar is, op 'n deel daarvan bestee wovd, s,al dio ande,r dele
noodwendig kortkom en dus :minder durneHk hoorbaar word .
.Baie klinkers versw,ak as hulle in 'n onbek}emtoonde
lette1'gre1ep staan. So vind ons in Afrilkaans dikw:els 'n
t<Jonlosr~ e waar N·ederlands vol1er .klinkers be,sit.
'n Nederlandse a, he1t tot 1ei viersw:ak in: pexrty, ke,rnuffel, ke1·doe.s, pe1rmantig, geilop, skernierr, hoewel die Afrikaanse spelling die a gewoonlik behou.
'n N ederlandse o bet tat ei v1erswak in: pe1rtuur,. steiffa.#,e; (gospel: portuur, s"'toffasie); in rdJa1'f;mn, naas '7laarom.
'n Nederlandse e het tot e geword in: reputasie,.
k1wepe1•, wanner, (g•e1spel: wa.nnee1r).
'n u verskyn as e in: 'f!e;p1e1bl~ek, ~eYmae~, (g1e1spel: 11e1publielc, rumoer).
'n i verskyn as e in: rev~e'r, feguur, besonxlJel'l' (gespel:
rivier, figuur, besond,err).
'n o verskyn as e in die voorvoegsel ver: veral, vernaarm, en in 'i1esyntj~f'; (g·espel: rosy:ntjie1).
'n y verskyn as e in: b.etyds.
In antler gcv.alle verdwyn 'n klinker hee~temal, sodat
die woord waa.rby <lit gebeur, somtyds 'n J.ettergreep verloor.
Die woord voiil verskyn in aie samestelling met stru~s
as vol: volstruis; strooihuis het geword stroois 0£ struis;
kleinjong1 word dikwels uitgespre1ek klong, net soos kle,in1
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meidl tot klemme1t veirswak het. In plaa.s van kar.os word
ewe dikwels kros g,ese, i.p.v. tabak: twak; wat voor lewer
op waffe1· of wa.tter, ·en so maar: som,i,cor of smnmie1r, so
bv. in die rytrnpie:

Plesier is nes 'n jong komkommer,
A.s jy horn pluk verlep hy somme1r
van President R·eitz
Ganders word altyd som.ar gespel).
Die laaste paar voorbeelde is eintlik ge1v,a,1Le waar twee
woorde in die sin tot een geheel sarnegesmeilt, hE.1t, en <lit
gebeur herhaaldelik.
Net soos word dikwels nes, dit is: dis, so as altyd soos.
In die sin kan oenlettergr,epige woonle sonder kletmtoon
die klinker verloor, so bv. g'n me'l/!8 naas ge1e1n me1ns; 'n boek
n.rua,s een boe.k; die! boeik is fie1t s'n nu.as syn. en syn.e.
Tamelik dikwels g·ebeur dit ook met die w.w.-vorm hert,
bv.: Waar 't jy .dlie boek gesit7
Ook die medeklinkers v,erswak •en word byge1volg onduidelik, as hulle in swakbetoonde lettergrerpo kom te staan.
So is al die gevalle waar 'n slotmedeklinker in Afrikaans
verdwyn het, en wat in § 57 opgenoem is, 'n gevolg van
die aksentverswakking aan die end van 'n woord.
Verder word in Afrikaans in toonlose lettergrepe 'n
r en 'n l verwissel; bv. abrikoos het appelkoos geword;
uit bhkskater het blikskotfJe1l ontst,aan, uit fiuwe.e,z: f erweie1l.
Na,as be:teuterd staan bet1eut,e1ld, naas maaifoeidie.: maifoerie
en maifoelie; na.as skoppe1rmaaier: sl-coppelma,a~er.
Bekend is ook die veelvuldige uitspra,ak van die1 onbeklemtoonde voegwoord dat as lat.
A.fwisseling van .dJ en r word gehoor in skarre1we1e naas
skad'ewee, (gespel : sloa1dluwe1e1) in mirr,ag naas midda,g, in
parra, naas padlda.
ASSIMILASIE.
§ 59. A. s s i mi 1 as i e (van latyn sitm'iUs = gelyk) of
1 y k m a k i n g word die verskynsel genoem dat klinkers
of mcdeklinkers, wat naas meka.a,r of in twee op mekaar
volgende letfa~rgrepe voorkom, g·ehe1el of g,edeelt,elik a.an
mekaar gelyk gemaak word.

gi e
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Daa.r is twee hoofsoorte van assimilasiei:
I. pro gr e s s i ewe of v o o rt 1op ,en de assimilasie waarby dio gelykma.kinig in vooruitgaande rigting w,erk,
d. w .s. in dies elfde rigting as waarin die v.olgo11de van kla.nke
by die uitspraak tot stand kom'. Dit beteik!en dus dat 'n
sekere klank 'n volg ende aan hom gelyk maak.
2. r'egressiewe of terugwerkende assimilasie; hierby we;rk die pl!'.1os,es in omgekeerrde rigtfog, en 'n
klank maak dus 'n voorgaande 'klank a.an hom gelyk.
Dfo assimilasie is 'n gewigtige klankverskynse,l wat
altoot• in die taal gewerk het en nog werk. Die !meeste assimilasie-produkte wat in <lie lewende spreektaal gehoor wora,
vind egter gcen erkenning in die skryftaal nie. Die laaste
is konserwatief, en veral terwille van die gelykv'.ormigheid
word dfo ou spelling van die meeste woorde wat assimilasie
vertoon, bewaar. Die taal van 'n skrywer soos E ..E'ichardt
bv. is juis opvallend deurdat hy so baic assimilasie-produkte
skrywe, soos o.a.: h~ede, perre, diarie, ek salUe, opgewonne
blaffies, wagombiekie bos. (Vgl. sy roman: Onder ,die Olyfboom).
Voorbeelde van progressiewe assimilasje is die volgende :
gt > gg
soggens.
k.v > kf
gelykforniig (gedeeltelike assim.)
ld > 11
kelle1r.
lg > 11
vollende.
ln > 11
vullis.
nd > nn
anner, kvmiers, sonner, inn~eViuis;
geskrywe
word: diener, ,e ne1rs.
pd > pp
oppie:dorp.
rd > r(r) perre, daarie, hierie.
rg > r(r) bere, m61·e, sore.
sj > SS
asseblie.f.
tb > tw
twak (gedecltelike assim.)
Voorbeelde van regressiewe assimilasie:
gb > b
stiebeuel (stygbeugel).
nb > mb
'"l'nuoer ('n boer). icag1ernbietjie (wag-'n-bietjie),
(gedeeltelike assim.)
kd > gd
slug.derrr1. (slokdarm). ged. assim.
Im > mm armmal (almal).
nm> mm klemvrn,et (kleinmeid).
np > mp
impale (inpak). ged. assim.
1

1
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-ds > s
:fs > s
ms> ns

gousblomme (g.oudsblomme), aanstons, saan.s.
stysel (styfsel).
g,ensbok (g1emsbok). ged. assim.
PALATALISASIE.

§ 60. Onder palatalisasie (van palatum, d.i. die harde
verhemelte) word verstaan idie ve.randiering wat klanke on·dergaan, deurdat hulle onder die invloed van v66r-klinkers of
-medeklinkers wat in die nabyheid voorkom, e1wen1oons meer
v66r in die mond, d.w.s. met die tong teen die hard!e v1er.hemelte, gevorm word.
Iedereen kan <laieliks opmerk daot die g in die wool'de
gaan en g eld verskil. Die g in gaan is 'n 1suiwere keelklank,
·deurdat die a •'n lae klinker is; die g in ,[)1i/,d daarenteejrl
klink me Pr soos die sj in sjef, .'en veral in di1e oordrnwe uitspraak van kleurlinge kom die verskil sterk uit. Deurdat
die e nl. 'n v66r-klinker is, word by die vorming van die
g die tong ialvas voreutoe getrek, en dit verskil dus noodwendig in klankwaarde van die g in gaan, o~dat die tong
by die aa 1laag in die mond bly.
Pa.latalisasie is dus 'n soort van 'n as s i mi 1 as i e,
waarby klanke in iffie1erdere of mindeire mate gelyk gemaak
word aan palatale 1klanke in die omgewing. Hierdie kla:nkverskynsel word in die alg emeen beskaafdie skryftaal n£e
_geopenbaar nie, en ions volstaan dus met daarop t·e wys hoe
'n skrywer, soos LFichardt, die klankverandering wat hy
waargeneiem het, probeer afbe,eld. Hy skrywe: hainkie
(handjie), hoinkie (hondjie), kaikies (katjies), mainkie
(mandjie), poi!J,ies (potjies), preinkie (prentjie), rainkie-s
(rantjies), en wil daarmee tie kerme gee dat soweJ die1 klinkeirs a e o, as die medeklinkers n en k 'n bykomstige
i-klank laat hoor, as g·evolg van die ·~~ in die uitgang.
1

1

1

1

NASALERING.
§ 61. In Afrikaans ondergaan die verbinding van kl~n
km· n v66r stemlos,e glyro:s gewoonlik 'n verandering,
wat hierin beistaan id.at die klinker en die n assimile1ecr tot
.een klank, nl. i'n deur die neus uitgesproke klinker. Die
be ste is <lit te hoor wanneer bv. 'naas mekaav uitgespreek

+

1
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word twee woorde ;wat met on begint: onnoseil en ong,eil?J,k;
in die eerste is die o n bewaar, in die twede klink dit'
anders, die tongpunt word nl. nie, soos dit by die n behoort
te gebeur, teen die botande g·edruk ni€Y, maar bly eenvoudig
in die stand wat dit inneem by die o; allean die toegang
tot d:ie neusholte word geopen.
Gewoonlik word bowendien .die klinker in so'n geval
verleng. Die klankverskynsel heet daarom: nasal ·er in g,
gepaard met rekking. Wanneer ons 'n g·enasaleerde klinker
aandui deur die letter n tussen hakies, en die lengte deur 'n .
:ria die klinker, dan kry ons dus die volgende uitspraak van.
enige bekende woorde :
gons word uitgespreek: go (n) s.
kans word uitgespreek: ka. (n) s.
aangaan word uitgespreek: a (n) gaan.
onfeilbaar word uitgespreek: o (n) feilbaar.

+

RONDING EN ONTRONDING.
§ 62. In v·ergelyking met 1vor'.lne uit algemeen beskaafde
Nederlands neem ons waar dat party Afrikaanse woorde 'n verskil van klinker vedoon t,engevolge van die
ronding· of ontronding .van die lippe by die uitspraak. 'n
Bekend e voorbeeld is die woord nuut, met die antler vorm.e
nuwei, nu-modie:s, die verwante snw. nuus. Na.as nu, staan
die ndl. nieuw, en klaarblyklik het die lipklank w sy
invloed laat geld, sodat die i eweneens lipronding gekry
het, en u geword het. (vgl. vir die artikulasie1-plek van ie
en u die tabel in § 20).
'n Paar ander vbb. van randing is:
dJru?npel naas dr,ermp:el.
du.'1 naas dis of dle1eis.
gunte.?· naas gindJer-. ·
sluk naas slik.
1

In skulpad naas skilpad kan volksetimologie, aa.nknoping aan die woo rd skulp, meegewerk het; moontlik ook in
.bultong naas biltong_.
Ontronding is die omgekeerde verskynsel, dat nl. di0"
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lipronding van 'n u agterwee bly en dat dit as 'n verskyn,
b.v.:
hille naas hulZPJ.
jilleJ naas julk
klita naas kluts.
rispe· naas ruspe1.
stribbel~ng naas strubb1eilimg.
mie.'J' naas muur ,ens. in taal van kleurlinge.
Gedeeltelike ontrond)ng kom ook voor, bv. in sluite1l
naas sleut,e1l, verhuig naas verhe1ug; die twede is seldsaam,
die 1eerste kau begunstig wees deur die gevoclde verband
met di,o ww. slw,M.
Opm. - Dit moet opgemerk word dat dit nie seker is of die
ronding en ontronding eers in Afrikaans plaas gehad het nie; dis
:goed moontlik dat die meeste van die Afrikaanse vorme uit Nederlandse dialekte afkomstig is, en dat hierdie klankverskynsel dus al
in die ou moederland aanwesig gewees het.
VERDERE KJ,ANKVERSKYNSELS.

§ 63. M et a t 181 s i s of k 1 a n k v e r s p r i n g in g kom
-0.ikwels voor by r in onbieklemtoonde lettergrepe; so hoor
'n mens persies vir presies, persent vir present, perbeer
vir probeer, Feberwarie vir Februarie. Die vorm ferweel uit
Ned.fiuweel word ook geskrywe.
E p e n t e s i s of t o e v o ·e g i n g van 'n d of t is nie
-0ngewoon na n niie, bv. moontlik, ,e:intlik.
V Nal in komparatiewe gebeur <lit, ook na a.ndeir medeklinkers, bv. armd!.err, kleinder, k•r.aste:r. Na l en s kom d
of t by in dJubbe.ld, yst.e1r; Langenhoven gebruik die vorm
JJoksfeirs om manna aan te dui wat boks.
In ander gevalle kan verwantskap met ander woorde
so'n toevoeging bevorder het, bv. by relent, hoort, nuut, aanwendsel.
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VO RM LEER.
§ 64. In die vorige hoofstuk het ons die 1eeir van die
klanke behandel, d.i. die manier waarop klanka deur die
spraakorgane v.oortgebring, en die tekens waardeur daardie
klanke aang;edui word. In hierdie hoofstuk sal ons die
loor van die woo r d-vorme behandel.
De.finiesie :- Woo rd e is die ·e en v o u digs t e
soort van klankverbindinge wat uiting geeaan een enkelvoudige voorstelling of gedagt e.
Soos ons in § 1 gese het, ontstaan menslike taal eers,.
wann eer 'n kleiner of groter reeks van klanke 'n beipaalde
betekenis het. In 'n lang reeks van klanke wat 'n spreker·
vorm, sal dus 'n aantal kort klank-g r o e p e te onderskei
wees, en die opsplitsing van so'n lang reeks in korter groepe
gebeur a1leen volgens die bolS1enoemde maatstaf, dat nl. elke
groep die uiting moet wees van een voorstelling. Die r1e1eks
Ekdrirzkwate1r, wat vir 'n vreemdeling as 'n eenheid en dus
ook as een woord klink, kan ons opsplits, deurdat ons die
drie aparte eenheidsvoorste1Iing1e Ek, dr~nk en wateir goed
ken, e.u ook in ander lang klankreekse gebruik.
By die vormleer word twee ho0Iafdeling1e g.emaak:
1. Di1:1 leer van die v 1e r b u i g i n g of f 1 e k s i e.
2. Die leer van die w o o r d v o rm' in g.

§ 65. Die b u i g i n g s 1 e e r is 'n beskrywing van dieverskillende vorme wat eenselfde woord vertoon, na gelang
van sy funksie in die sin.
In Afrikaans is die vorme van eens·elfde woord om verskillende funksies uit te druk, nie baie veelvuldig nie. In
ouer tale vertoon een woord verskillende vorme, hoofsaaklik
verskillend deur hulle uitga.nge. So h~t die woord de in
N ederlands die vorme die, dl~n, r}.es, dJerr, wat almal 'n eiefunksie v,ervul, maar wat heel duidelik gevorm is van die·
een vorm de deur middel van uitgange.
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Die N1ederlandse hy en hem, die Afrikaans·e hy en horn
het niet nog die h geme~n; diB N ederlandse •en Afrikaanse
sy en haar niks meer nie.
Hoewel 'n vreemdeling die reg het om' op die oog sy
en haar as twe.e glad aparte woorde te beskou, dui hulle
tog steeds 'n vroulike wese in die ·enkelvoud aan, en in 'n
grammatika van die moedertaal is ons dus geregtig om
die twee vorme bymekaar onder een hoof te behandel. In
'n grammatika van elke jong taal, soos Afrikaans, berus die
groepiering van verskillende woordvorme dus vir 'n belangrike deel op die b e t €1 k e n i s en die f u n k s i e.
Die afdeling w o o r d v o r m i n g gee 'n oorsig van die
manieoo waarop nuwe woorde kan gevorm word.
WOORDSOORTE OF REDEDELE.
§ 66. Die woordieskat van Afrikaans word, net soos die
van N edierlands bv., ingedeel volgeins die bet•ekenis en gebruik van die woord·e in tien verskillende groepe, wat genoem word w o o rd s o o1 r t 1e of r e d e d e l 10, nl. :
1. die s elf s t an dig e n a am w o o rd of s u bs tan ti ef.
2. die v o or n a am woo rd of pron omen.
3. die 1 id w o o rd of art i ie k e 1.
4. die byvoieglike naamwoord of adjekt i e f.
5. die t e 1 woo rd of nu m er a 1 e.
6. die v o o r s e t s e 1 of p r e p o s i e s i e.
7. die w1erkwoord of verbum.
8. die bywoord of advie,rbium.
9. die voe g woo rd of k o nj u n ks i e.
10. die tu s s ie n we rps e 1 of int ·er j e ks i e.
Die rol wat die rededele in die taal vervul, sal verderuitvoerig in d~e sinslettr behandel word. Maar tot 'n regte
begrip van die vormleer moet 'n paar opmea.-kinge l."eeds hier
gemaak word om di·e verdeling van die woorde in groepe
van rededele begryplik te maak. Soos die name van diemeeste van hulle al te kenn,e giee, berus die verde.ling van
woorde op di·e voorstelling wat 'n me.us ho:m maak van die
lewiende werklikheid. Dw taal, wat 'n afbe.elding en. 'n
mededeling van die werklikheiid is, moet dus noodwendigaanslui1. by die grondvoorstellinge soos die werklikheid dit.
aan 'n mens opdring.
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Ons kan die name "Van Q.ie red~dele voorlopig as volg
nader verklaar:
1. 'n Selfstand:ig'e naamwoord dui 'n se1lfstandighe,id aan (letforlik iets wat self kan staan), en dit
is in sy eenvoudigste g edaante 'n tasbare ding, bv. 'n muur.
2. 'n Vo o r n a am w o or <J. is die plaasveirva.nger van
'n se1fstandig·e naamwoord.
3. 'n L i d w o o r d is die voorstelling van 'n aanwyseinde gebaar, om die snw. aan te wys.
4. 'n B y v o .e ·g 1 i k •e, n a am woo rd is die. voorsfolling van 'n e~e1nsk.ap van 'n snw. wat in dio oog spring,
bv. 1·ooi.
5. 'n T e 1 w o o rid is die voorst.elling v;:i,n 'n ,qe:tal.
6. 'n v 0 0rsetse1 is 'n woord wat v66r 'n naamiwoord gf»siL word om saam daa.rme,e anc1e,r redede·1e naider te
bepaal.
7. 'n W ,e, r kw o o rd is ¢1.ie voorstellill'g van 'n we1rking of toe.sta;ndJ.
8. 'n By woo rd is di,e., voorstelling van die, wys.ei
waarop 'n werking pla.asvind, of 'die [J_rai<J;d wat '.n. bnw.~
byw. of telw. besit.
-·
£1. 'n V o e g w o o rd bring 'n verbinding tot stand.
10. 'n Tussenwerps1el is 'n buil,e verband met
ander rededele staande uitiin[J van gevoel.
1

GRAMMATIESE GRONDVOORSTELLING OF KATEGORIE.
§ 67. Sommig1e van d1e genoemde gronclvoorstellinge
greills nou aan mekaar, en gaan clan ook somtyds in mekaar
oor. As ons by Langenhoven leie1s: Ons ne,em die moenie1s
nog tameUk in ag, maar wait van d;fo mo1e1te17 dan merk ons
'<>p hoeda t 1no1en~'e ,en moet - die eerste 'n sames tolling van
'n ww.+ nie, di-e tWiede 'n enkele ww.-vorm (infinitief) eienvoudig as snw. opge,vat en in d1e sin gebesig is. Dit
spreek amper vanself dat 'n werkwoordsvorm' wat net die
handeling of die toestand aandui en wat nie in verband
gebring is met enige persoon nie, as 'n selfstandigh0id, ,en
tlus as 'n snw., kan opgevat word. l\faar dat dit in die
meervoud kom is ong:ewoon, 1e1n no:g minder alledaags is ai~ ·
by dia moen~es.
Die feit eigter dat clergelike, opvatting,e kan ontstaan en,
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wat nog meer be1Jeken, dat ge1e n leser Lang oohoven se sin
sal misverstaan riie, bewys ho·e die kategoriee "werkwoord"
en'" s,elfs~andige naamwoorU." in mekaar kan oorgaan.
So kom dit dikwels voor dat een rnCLe(foel gebruik word
met die betekenis van 'n antler.
'n Bnw. kan as snw. gebruik word, bv. In die d01"p
woor? arnMs e.n rykea dJeru'!'1neloaar.
'n T elw. kan as bnw. g·ebruik word, bv. •,n m(JfYI, duisend,
1

1

'n boe.i• honderd.

(Vgl. v1erder Betd._kie,nisle,er).

BUIGING.
DIE SELFSTANDIGE NAAM1VOORD.
Konkreet en Abstrak.
§ 68. Soos by die verdeling van die rededele opgemerk
is, word 'n snw. meestal aangewys <four 'n Jidwoord, en
daaraan is 'n snw. dan ook maklik te he,rk.en. Verder het
ons gese dat 'n snw. die aanduiding is van 'n selfstandigheid
of van een gcdagte. Aangesien egter 'n selfstandigheid 'n tasbare ding is, en 'n gcclagte nie, onderskei ons by die Rnw. twee
hoofsoorte :
1. Kon k re t e snw. (van Latyn ooncr,etus, cl.i. dig,
vas) st,el persona, diere of dinge voor wat 'n vaste v9rm
besit, bv. Willem, kat, stieien.
2. Abs tr a kt e snw. (van Latyn abstraktits, d.i.
afge,ii'okke) stel begrippe voor, waarby die mens1ike ge,es
meer afgetrek is van die waarne,embave werklikhrid. So is
bv. liefde 'n abstrakte snw., omdat dit nie a.an een bopaalde
persoon of dier of ding gehonde is nie. Ook name van
mat~, af stande en tyd is abstrak.
Hoewel ons taaimlik
noukeurig weet wat 'n itag is, is dit tog nie iets wat dirck
vir die sinne waarnecmbaar is nie ; dieselfde is die geval met
jaar,, uur, myl, yard, pond,, ems, hoeiwel die laaste ei~tlik
nie hee1t,emal los van konkreet ding1e voorkom nie.
Eiename en Soortname.
§ 69. 'n Ande1r verdeling wat ons by dfo snw. maak is
die in e i e n a tn o en s o o r t n a m e:
'n E i en a am is 'n benaming wat ei1e is aan een per- .
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soon 0£ saak; so bv. Paul Krug1eir, lfoningin Wiilhelmitna,
'J.'ransvaal, Bloeanfont.erin, Drak1einsbe1rge, Valsbaa£.

'n S o o rt n a am is 'n benaming vir talryk·e persone of
dinge van dieselfde geaard'.hei:d, bv. man, meisie, berg,
boom.
Hieronder kan ook die abstrakte snw. gereken word;
die woord gebne1k bv. sluit ve,rskillende toestanda van armoede in, dit mag weeis gebrek aan kos, g1eld, opvoed~ng,,
invloed ens.

Voorwerpsname, Stofname, Versamelname.
§ 70. Die konkr·ete snw. word wie1er onderv.e.rcfoel in
1. v 0 0 r we r p s n am e, wat een begrensde ding of
voorwerp aandui, soos appel, bobb,eja.a1n, wa, b"Odk;
2. s t o f n a :m e, wat 'n stof aandui sender iets van
sy grense te se, SOOS sandl, watiefr, papier. Omdat die grens.a
vaag is, kry die stofname g1ewoonlik niie 'n lidwoord nie;
3. Ver Sa ID"e 1naIm0•, wat 'n V1e rsameling aanau~
soos vergad!ering, tr.op, ~atm~eZie1, vloot, kuddJe..
Geslag.
§ 71. Afrikaans ken alleen d~e natuurZike, nie 'n grarmmatieisei geslag nfo, d.w.s. die taal besit geen aanwysers vir
geslag nie, behalw1e die wat 'n woord se natuurlike g;e1slag
help aantoon.
So is daar heel wat gemeenslagtige snw. in Afrikaans,
wat dus nog 'n gra.mmati•ese, nog 'n natuurlike g1e1slag !h.et;
bv. bok, hoender, huisgenoot, engel, perd, skaap, vark. Al
<lie nam·e van lewenslose voorwerpe soos steie1n, b<?Arg, land
ens. is, soos vanself spreek, geslagloos.
Die aanduiding van die natuurlikle g·eslag gebeur in
Afrikaans:
1. dieur apartie :woorde1: VJn(JfYI,, ivaidle!r, lpreidrikant, soldoot,
hings, t•arm, haan, bul is manlik; vrou, mo1eidJeir, ooi, !vein,
koei, merrie is vroulik;
2. deur die rugt1ervoegsels-st.er, -es, -•in, -·ei ·en -ie.s.e:,
wat dien om van manli.ke w.oorde vroulik.e te ma.ak. So staan
naas helpe1r: heilpsteir, naas die1naa1r: dJienare1s,. naas
$laaf: slavin, naas eggenoot: eggenote, naas direkteur:
direktriese;
3. deur sommig:e ~parte woorde, soos onder (1) genoem., wat 'n natuurlike geslag het, en as 'n gesla.gsonder64
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skeiding gevoeg word by gemeenslagtige snw. Die mees gebruiklike is mannetjie, wyfie.., mans, vrou(s), jongetjie, meisie, jong,
meid; bv.: mannetjievolstruis -wyfievolstruis, mansmens - vroumens, jongetjieskind - meisiekind, boesmanjong - boesmanmeid, bulkalf - verskalf, hoenderhaan - ho ender hen.
N aamvalsverhouding.
§ 72. Die benaming n a am v a 1, 'n ve.rta.ling van die
Latynse oasus d.i. val, is oorspronklik allee1n van toepassing gewees op die verskillende vo rm e wat 'n snw. kon
aanneem, na gelang van sy funksie in die sin. A.angesien
die naamvalsvorme egteir steieds dieselfde funksies vertoon
het, kan 'n mens ook sp11e·ek van die n a am' val s v e1 rho ud i n g e, en daarmee dan bedoel die velrhoudinge waarin 'n
snw. kan staan, soos dit oorspvonklik ook deur ooreenkomstige vorm0 uitg.edruk was.
Afrikaans besit goon l.e.wende naamvalsvorme· meier nie;
in die enkelvoud word d'ie funksie wat 'n snw. verrig net
aangedui deur sy p~ek in die sin, en somiy,dJs ook met behulp van voorsets·els. Ons praat dus bv. nio meer van eei,rst,e,
of vie·rde1 naarmval nie, maar van ond!erwerps- en voorwerpsverhouding (vgl. Sinsleer ). Die besit word, behalwe
deur die voorserts.el van, meestal aangedui dletur die be1sitlike voornaamwoord sy of se; agter die. snw., waarnaas vir
dti.1e vroulik nog ha(JJr, en vir di·e meervoud hu~ gebiesig1
word. Deurdat dfo woordj~e' .si~ so heeltemal sonder klemtoon uitgesprnek word, gro·ei dit amper same met di~ voo;ra:Bgaande snw. In. die sin: Di:s Jam 'se1 boe1k, is Jan se
feitlik een gehe1el, en 'n mens kan ampe•r se: J anse1 is die
"be1sits-naamval" van Jam. Vm'der moet ons daarop wys
<lat, aang.esien baie bnw. ook op -se1 eindig, daar verwarring kan ontstaan in hierdie opsig, dat die "besits-naamvar
op -8(1) en die bnw. op -8~ as iclentiek beskou word. So kan
'n mens in die si,n In Prieito:r~GJ .M koe1rmvbe 'le:e1s ons 'n b('jrig:
Pretoria se opvat as 'n bnw. sowcl as die "besits-naamval."
1

GET AL.
Enkelvoud.
§ 73. Die vernaamste vormverskil wat die snw. vertoon,
<lien om get a 1, nl. en k e 1v0 u d (wat een persoon of saak
aandui) en me er v o u d (wat meer as een persoon of saak
aandui) uit te druk.
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In die enkelvoud word die snw. in .Afrikaans nie verbuig nie_
l)aar bestaan alleen 'n beperkte aantal, verboc vorme wat uit
Nederlands oorgecrf is. Voorbeelde van daardie soort oorgeerfde buigingsvorme, wat vcral in vastc uitdrukkinge voortlewe,
is die volgendc :
1. ou twcde naamval: snags, soggens, desnoods, desgelyks~
grotendeels, rnyns insiens, goedsmoeds, eersdaags, destyds, enigsins, en bybelse uitdrukkinge, soos: kind des .doods, steen des
aanstoods, sweet des aanskyns, brood der srnarte.
Opm. 1. - Ook in party samestellinge kom die ou twede-naamvals s voor: onweersbui, hemelsbreed, om hemelswil.
Opm. 2. - In veels geluk het ons die merkwaardige verskynsel
dat die oorspronklike
buigings -s van die snw. oorgegaan het
op die bnw. (ned. veel geluks) waarskynlik na analogie van uitdrukkinge soos veels te goed, veels te mi1(, ens.

2. OU derde naamval: tein wefo, ,lwd!ein teln aage,, rtern
{/ervolge van, ten opsigtei van, te1n voordJelei V'(Jin, te land,e;
korn, ten onregtc, ter harte (ncern), van harte ( gclukwens), ter
elfder ure, fer sprakc, terwille van, agterwee (van wege, weg)_
Meervoud.

§ 74. Die lll·eervoud word in di·e reel van die enkelvoud
onderskei deur 'n toegevoc.gde uitg.ang. DaardiG uitgange
is ewene,ens geerI uit Nederlands, maar hu11o ].ewe, ein word
dus nog gernelcl gebruik.

Ons g·ee hior 'n oorsig van dis mv.-uitgang·e en 'n opgaaf by watter woorde hullo voorkom.
I. Op - 1ei. Ons onders kei verskillende g·evaUe; die m v _
kry nl.:
1. enkel- e:
(a) ln di8 woorde, wat die hooftoon op din laaste lettergreep het, dus ook ecnlei.tergrepige woorde, bv.:
beswar.e, bo1erde1r y6, gevu.;1evre1, re•publie1ke1, soldate, baniere, skap,e, plas.e1, skolei, strat.e., fou.t.e, proewei.
(b) In die meeste. woorde op -ling en -elin{]': bv. 1e1et·stelinge, dre1nkeZing1e1, hmnelinge, howe:linge., leierlinge1, liefiinge, sterfiinge:, vlugt·eilinge.
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( c) In ·eiormme op - s: bv. die. Bnrg(?)rse, die Boraherdse·, die Swarts1e'.
(d) In woorde op -aris: bv. notaxnisse)., sekre.tarisse;.
dromeidarisse.
(e) Iu die woorde Kristene; en engeLe1.
(f) In samegesteldei woorda waarvan die grondwoord
onder (a) behoort: bv. 6ngelukke na die voorbeeld van
gelukke, d6rpskole na sk6le, drukf oute na foute,.
driikproevloe1 na, proewie1.
(g) In afieidinge op -skap en -he1~d: bv. genootskappe,
bankr6tskappe, onaangenaamhede, waarhede.
Opm. -Hoewcl baie van die voorbeelde onder (f) en (g), behalwe die uitg:rng- e, klankveranderinge vertoon soos hieragter onder
5 genoem, word die woorde tog reeds hier opgegee, omdat die
meervoudsvorming op - e 'n uitsondering is op die aksentreel onder
1 (a) genoem.

2. - «!1 met rekking van die klinker: bv. vat - vafo,
lot - loi·e1, geb1eid, - {J.1ebeide, spel - spelei.
3. -~ met verdubbeling van die slotmedeklinkeLr: bv.
man - ·manne1, bas - bossei, hok - hokk.ci.
4. - e1 met wisseling van die.'klinker: bv. st.ad-stede,
lidi- lede, sm1~i/J- sme:~e·, skip- skepe. Hie.ronder val die
reeds genocmde wisseling -heid- -hede [vgl. 1 (g)].
5. - e met klankveranderinge soos genoem in § 57 :
bv. dc,ug-deugdc·, maag-maagd1e1; hevmp-hemd,e.; padJpaaiei, skilpad - sk•ilpaa.ie, gebod - g1ebooie1; stof - stowwe,
straf - striawwe; plaarJ. -- plae·, 00 g: - oe, da.rJ - dae:, 1•la,gvlae1, tuig- tui.e1; brug - brue1 (naas bruggel), wig - wfo
(naas wigae), sog-soe (naas sogge); na.g-nagte1, drifd1·ifte, nes - ne<Ste; slaaf- slawe, du,if- duiwe, wolfwolwrJ.
Opm. 1.- Na analogie van woorde wat 'n t in die uitgang verloor het, vorm ook woorde wat sowel in Ned. as Afr. op 'n s,
j of g eindig, 'n mv. op - te:
bv. bos - boste (naas bosse), klas - klaste (naas klasse), liM
- lieste, as - aste (naas asse);
gra/- gra/te; rug- rugte (naas rue en rugge).
Die skryftaal gebruik gewoonlik die vorme sonder 'n t, dus
bosse, klasse ens., maar ook gra/te(s), lieste.
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Opm. 2.- Na analogie van die woorde waarin 'n intervokaliese
d in die mv. oorgaan in i (pad - paaie), gebeur dit somtyds ook
in woorde met 'n t:
bv. gat-gaaie (naas gate), meerkat-meerkaaie.

§ 75. II. Op -s.
(a) In woorde miet onbeklemtoonde ,endliettergreep, bv.
bedelaar s, taf,e,ls, haeJ<nders, e'i,elrs.
Opm. - 'n Uitsondering vorm die woorde onder I (f).

Hieronder val dus ook al die woorde op -e, bv. bydrae bydraes, 11iodies, beloftes, geru.gt.e1s.

As meerlettergrepigc woordc is te beskou uie wat op
lm ,en rm eindig: bv. skel1n - skelmis, derm -- dJerms,
halm - halms, siv"'elr'1n- sWie'lt1ns.

Onder hierClie groep hoort verder dffie .g,esuhstantiveieirde
deelwoord('I ·en byvoe1glike naamwoord.iei: bv. 'ne1gsgefoe1tdJeis,
te.Z.eurgest.eldJes, ontevr,e1diei?Je1s, {}evange1neis; JJi,e, 1'oo1ies, dJie
arme'S ie,n dJie, rykes, dJie bl~ndJes.
Opm.-By sommige van die bnw. neem die mv. geen s nie:
bloedverwante, melaatse.
Maar Afrikaans vertoon, veral in die
laaste tyd, 'n baie sterk neiging om soveel moontlik die s-uitgang
orals te gebruik.

(b) 'n Aantal eenliettiergrepige verwantskapsname:
bv. oom.s, broeins, serun.s, mans, ne'efs', pa's, 11110,'s~
en

bow~:mdien:

spne1eU8, leetits, ro1(!).rs.

(c) Vreemde woorde wat op 'n klinkerr 1eindig (met of
sander ;:iJkappingst1eken):
bv. burds, kado's, abonne,es, kanape1es, saga's.
(d) Versktiie, vreemd.e, woorde met die k1emtoon op die
endlettergreep:
bv. generaals, akteiUrs, kapt.eiins, kolonels.
(e) Eiena.me, hehalwe die op - s:
bv. die Van der M1e1rwe's, dJie .Mullers, dJie' Hugo's.
(f) Verkleinwoorde:
bv. lampies, ogies, voetjies, ens.
(g) Di·e liettie.rs van die a,lCabet:
bv. a's, b's, ,d's, ens., rn:aar 1(!),8s,e1 (mv. van s).
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§ 76. III. Op - e of -(e)s.
Die mv. op -,e. Of -(1e!) s kom' by die volgende snwi...
voor:
(a) Abstrakte snw. wat van ww. af~ei is deur die
agtervoegseJ -ing.
bv. aanmerkinge - aanmerkings, vergaderinge v.er gade>J'iJngs, bewerk1inge - bewerk~ngs.
Die gebruik van die minder gewone uitgang -e kom
V·ernaamlik in die skryftaal voor, en "dit hang grotende,e,ls
af van die. invloed wat die Nederlandse skryftaal uitoefen.
Oor die algeme1en is die mv. op -Cei) s meer Afrikaans.
Cb~ Enkele peirsoonsname op -ling of -elin[J.
bv. ouderlinge - ouderlings, sendelinge - sendelings.
(c) Baie vreetmde en verafrikaanst.e woorde met die
hooftoon op die endlettergre•ep:
bv. offi8i~erre - offisi!eirs, ing:enveru111e1 - '~ngernieurs, 'hotelle-hotels, kapteine - kapteins, koeponne - koepons.
Ook woorde op -or:
bv. professor,e- pro~eissors, modm•atorre - moderators.
Op;:n.- Van sommige woorde dui die mv.-vorme op- e of
-(e)s 'n betekenisverskil aan.
So beteken lettere bv. "letterkunde," letters: "lettertekens."
( vgl. verder Betekenisleer.)

§ 77. IV. Op -(ei) ns.
'.Ifi.erdie mv.-uitgang kom veral voor by woorde wat oorspr.onklik op -ein 1geeindig het, ~ wat die n or die en
v'erloor het ;
hy. vark-v(JJrkei(ns), jong-jong.ens, wa-wae:rns,
m'orei - moriens, w1ese, - Wf!Jse:ns, le1we1 - Ze·weins, g_ ervo,e.l - ge.rvo1elmis, g.enoeie - ge.nioe..ens.
·
Sommige woorde w;at hulle mv. op -e. vorm, vertoon
daarnaas die uitgang -1eins;
bv. bad- baddei, (biattie.), badidie1ns,
bed- beiddJe1, be1ddJens,
ko,e.i - ko1eie, (koeiiens),
kooi - kooi1eJ, (koove.ns ),
mie,d (m1~e,t) - m~e,d:e; (mieoo), mie1dJe ns (mi~dJe1S),
mwd - muddJ.ei, mud,d.e.ns,
vrou - rvrouie;, vrroU<e'nS.
1

1
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Opm. 1.- Naas noi (nooi) kom in die enkelv. voor noie (nooie),
mv. noiens (nooiens).
Opm. 2.-Van sommige woorde dui die mv.-vorme op-e of
-(e)ns 'n betekenisverskil aan.
So beteken bv. rue of rugte die mv. van rug as liggaamsdeel,
rt/ens die mv. van rug van 'n berg; harte is liggaamsdele, hartens
figure by die kaartspel. (Vgl. verder Be_tekenisleer.)

§ 78. V.

Op -ers en -,e1re:

bv. lam - lammers, goed;- goe1te rs, g oedevne1, kalfkalwei·s, maat - mat,ers (naas maats), klip- klippers, ruspe - ruspers, kind - kinders (kindere), lied - liedere, gemoed, -- gemoe1dere, getid- g1e,leid,eri(!), kleeid- kle,re, volk volkere (naas volkel).
1

1

§ 79. VI.
Meervoud deur verandering van 'n deel
van die woord of deur v·ervanging van die woord deur een
met gelyke betekenis (sinouiem).
(a) Sommige woordei op -man kry 'n mv. op -lie,de1,
-lui of -mense;
bv. se1e man - se1eZied.e, landsman - landslie 1de;, ambagsman - ambagslui, koopma,n - kooplui, werks'fnan - werkS'rnensc.
Opm. 1.- Na analogie van voormanne word ook gepraat van
staatsmanne, ambagsmanne, terwyl verder ook voorkom koo;'Jmans,
timmermans.
Opm. 2.- Die mv. van Engelsman, Fransman, buurman is
Engelse, Franse, bure.

(b) Sommige woorde word vru-vang deur sinonicme:
bv. raad - raadgewinge,
genot - ge,11ietinge,
doel - doeleindes,
eer - e:erbeu:yse,
aanbod - aanbieding'e.,
beleg - belegeringe,
le,er - le1erstelling·e.

§ 80. Opmerking verdien uog die volgende:
1. Sommigie snw. met 'n enkelvoudsvorm het 'n meervoudige betckenis, bv.: tien pond, twe:e jaar, ,8e we mylJ,
vyf uur, 1ens.
1
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Hieronder val oak verskillende woorcfo wat op hulle
self reeds 'n vee1heidsbegrip uitdruk, soos bv.: teegoed,
lekkergoed, wasgoed, onkruid, vee.
2. Som.mige snw. kom net in die enkelvoud voor,
waarby die volgende groepe onderskei kan word:
(a) S to f n am. 1e, soos goudJ, silwer, sand, papier, peiper, katoen.

(b) Abstrakt e snw., soos deug, gedulrl, oude rdom,
hanger, errns, spot, verdriet, onkunde, kennis.
1

1

Die verskil tussen konkrete snw. (wat wel 'n mv. hot) en
abstrak (wat geen mv. het nic) blyk uit die volgende teenstellinge: "baie redes, min rede"; "baie rade, min raad"
(Langenboven).
( c) E i en a m e:

Pretoria, Panl Kruger, Holland.

'n Aantal snw. kom weer net in
friaiings, pluieins, semels, masels,
maa.nharei, pokkies, sinkings, stuipe, hurke',
tens, notule1, reisies, ilfl![]e;wa;ndei, inkomstei,
J{lassieke1, ens.
3.

hars~ngs,

die mv. voor:
kosfo, onkoste,
skoppens, t•uidie Trope, die

4. Vreemde, veral Latynse woorU.e vertoon soms twee
m eervoudsvorme, die ou Latynse en 'n nuwe Afrikaanse.
1

Die m v. van krie'tikus is krietisie naas krietikusse, van
polietikus: polietisie naus poli.etikusse.
DIE VOORNAAMlVOORD.

§ 81. · Die V o o r n a am w o o r d of P r o n o m. e, n is,
soos in § 66 opgemerk is, 'n woord wat die plek inneem
van 'n selista,ndige naam.woord. Wanneer 'n persoon of 'n
dier of 'n lling as bekend veronderst,el word by die hoordor
of leser, is dit nie altyd nodlig om die naam. van die beke:ude
snw. gedurig to herhaal nie. Die vnw. bestaan in diC!meeste
tale gewoonlik uit kart woorde, sodat die gebruik daarva.n
dit vir 'n spreker gomakliker maak. Ons se bv: ons woon
in Suid-Afrika; di t is 'n baie mooi land. My vader is 'n

boe1·; h y woon in die Transvaal.
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Die vnw. word ver<foal in die volg encre soorte:
1. die persoonlike vnw., waarby hoort:
die w e de r k er en de vnw.
die. wedierkarig·e vnw.
2. die bes it 1 i k ·e vnw.
3. die aanwysende vnw.
4. die v r a g en d e vn w.
5. die bet re k 1 i k e vnw.
6. die onbepaalde vnw.
1

1

Die Persoonlike Vnw. (pron. personale).
§ 82. Die persoonlikJe, vnw. is die mees g1ewonieplaasvervanger van 'n snw., omdat dit net selfstandig gebruik
word.
Vorm'e:

(a) Eerste persoon
(die spreker self)
( b) twede persoon
(die aangesproke pers.)

( c) derde persoon
(oor wie gepraat word)

enkelvoud
1. ek ( ekke, ik)
2. my
1. jy, u

meervoud
ons.
ons.
julle ( jul), u.

(jou), gy
2. jou, u
julle ( jul), u.
manlik
hulle (hul).
1. hy
2. hom (hem).
vroulik
hulle (hul).
1. sy
2. haar
geslagloos
dit (hy)
hulle
(hul), dit.

Opm.- Naas ek staan in die skryftaal somtyds onder Nederlandse
invloed ik. Ekke is minder gebruiklik; 'n mens hoor dit as 'n verwonderde vraag, bv. : / y net 'n /o'f,tt gemaak. Antwoord: Ekke? By Langenhoven staan dit om die rym: Praat van gekke? Arme ekke. Terwille van die nadruk: Ek plaas my nou hier near, ekke wat Sto!Jel
Gielfam is.

Die dubbelvorm.ie julfo- jul, hulle - hul word
mekaar gebruik.
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Naas ham kom hem no·g voor, onder Niederlandse invloed. Veral vir die Opperwese word tiengevofg·e van tradiesi11 meestal nog Hem g·ebesig.

Gebruik.
Die vorme na 'n 1 hierbo word gehruik as die vnw. die onderwerp vau 'n sin is, die vorme na 'n 2 as dit .i:tie (die g 1e va]
is nie.
· Omtrent die 1eerste persoon val op te merk dat die
vorm 'tny gebesig word in uitdrukking1e soos: ,ek is my
verwandje r, 1e k was my V(')rbaas, waarin dit 'n belanghebbende voorw1erp of sogenoemd:e ,e,tiese datief genoem word.
Somtyds vertoon ans 'n algemene strekking, bv. in
die sin: Ons ·is g(').i~e1ig 1am ,alns ,e1ie fout(') inve· raak t.e1 s,iein n:~ei.
Skrywers en riedenaars gebruik dikwels ui,t beskeijd:enheid
die vorm ons i.p.v. ·ek.
In die twede persoon .word in die 'en~~voud die vorm
jau ig1ebruik, nie as 'n onderwerp nie, maar as 'n uitroep,
bv. joi~ deugni,et! jou dlwmasl jou stau'b.e; kiJndJI
Jy, jou en julZ('). is giemeensame aanspreiekvorme. Gy
word net gebruik as aanspa:ieekvorm' vir die Opperwese, bv.
deur K·eet:
1

'" 0 Gij, wat oor ons lot regeer,
Maak ans we1e<r eendag 'L'ry, a H.ei(')r!"
U is die be1e,efde aanspreekvorm.
Opm.- Die vorm u is nie al te gewoon in die omgangstaal
nie. Belee±1dheidshalwe word gewoonlik die naam of tietel van
die aangesproke persoon herhaal; so bv.:
Dag oom I Sal oom
binne kom?
Hoe gaan dit met oom?
Gen.eraal, ek loet 'n
!Joodskap vir Generaal.

Net soos by die ·eierste persoon die

~eval

is, word ook

jau g1ebruik as 'n belanghebbende voorwierp, v1eral in wendinge soos jou waarZ~ld, jau wrinti[J:, bv.: Elc het dlit jou
waarlik nou al W(')e1r ve1rgee1t.
Julle kan byna as 'n onbepaalde vnw. v:oorkom, bv. :
selfs to1e die, ossewa padgege1e1 lv.e1t!, kan jy nag langeirs d!,~e
pad uitspan. Of in aie ry, as dam· anJ(Mr meinse verbykom,
'hau j u l le stil e n ju l l el {J':ooels 'n bie 1tf~e1.
By die derc1e persoon word: die g 1eslagaandui:d1eiD.de vnw.
net gebruik vir di.,e, natuurlike geslag; bv. dis 'n go1eiiJe1 kroeg;
1
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h y we1·k baie,. Die bont koeii; wil ek ve1rk'oop; s y is ve t.
Sien jy daardie skip? D ~ t he1t van HollandJ g ekom. Sien
jy daardie mense? Hull e is vreem.delinge1.
Wanneer 'n geslaglose snw. tog 'n lowende1 ding is,
word dikwels in plaas van dit di e vnw. hy (1en ham) gobruik; bv.: Hierd,ie pe1reboom is goud werrd., h y dra baie
vrugte. Ek moet ho m sorgvuldig snoe1i. KaJn jy voel die
gevoe.l wat 'n volk moe1t voeiZ, as h y veg vir sy reg c1n sy
taal? Ook ander snw., die abstrakte ingesluit, kan vorteenwoor.dig word dour hy, bv.: As ans oorde1el maar altyd
partyci.ig was, sou h y me1e1r billik we1es. Hiordie g·ebruik
brei vinnig· uit.
Terwille van personi:fikasie kom hier ook die vroulike
vnw. voor, bv.: Die1 Kerk het h a,a r roC'pi;ng 'l:ervul.
Die mv. van die g,eslaglose vnw. kan wees dit of hullie,.
Die gebruik hang daarvan aJ of die spreiker die voorwerpe
wil voorstel as 'n groop wat 'n eenheid vorm, of as apa.rte
voorwerpe. Bv.: hie'r le honderd lemoein1e, dJ, ~ t is te koop.
'n Sakdoek is 'n nuttige1 din{I ,as jou trane1 kom ein . as
hull e nie wil kom niei.
'n Hele sin word ~ltoos as 'n g1eslaglose snw. behandel,
en vervang dour die vnw. dit. Bv. 'n Poolrei8 is 'n gevaarlike ondeme1ming; om d ~ t te, begi·yp moert jy jou ne1t al
die moe:ilikhede voorstel.
'n Persoon word somtyds d~rnr dit vervang, bv. l¥ie
kom daa1· aan? D i s m'y fu1• D i s arm mens,e wat da,ar
woon.
In .Afrikaans korn verder die merkwaardige gebruik
voor dat hy gebesig word olllj 'n toestand of die voltooiing_
van 'n handeling aan te dui. So sal 'n mens bv. hoor:
.A sc vir B: Ek kan nie klaai·kom met die inpak van al
die; 'm·ugte nie1; help my to{j 'n bietjiei. B help .A, en as
hulle klaar is, se B: .dacir is hy I, wat b,e,teiken: " nou is
dit klaar."
Die vnw. ,dit lmn, net soos my, jou, ham, haar en die
mv., afhanklik we,es van voorsetsels. Bv. die droog f.e, vanjaar in diet Transva.a.l is ve,rskriklik; by dit kom nag diei
sprinkaanplaag. Gewoonlik egter word die verbinding va.n
'n voorsetsel
dit vervang deur d',aa;r voorsetsel; in
plaas van by dit in die genoetmde sin sal dus d,a,arby gebesig
word. Die wo.ord d.aar hoef egter met die voorsetsel nie
1

1

1

1

1

1

+

+
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Mm woo rd te vorm nie; die sin kan ook lees : Daar kom
nog die spri.nkaanplaag by. So ook by al die, andeir voorsetsels, sodat ons kry: daaraa:n,
daara.gt.elf", d.aarbo,
daarby, daa't'deur, dharin, daarmee1, diaarronderfi, daa.rsonder, daaruit, daa'f'Va:n ens.
·

Die Wederkerende Vnw. (refieksicf pron.).
§ 83. Hierdia vnw . , wat g ebruik woxd om aan te dui
dat die handeling, deur 'n ww. uitgedruk, tot die onderwerp
van die sin ierugkeer, het in Afrilrn.ans die voorwerpsvorme
van die persoonlike vnw. Alleen moeit opgea:nerk word dat
waar die onderwerp geslagloos is, die wec1erk. vnw. nie dit
is nie, maar ho~ mv. huUe. Ons kry dus:
1

.ek verroer my
ons verroer ons
jy verroer jou
J'ulle verroer julle
u verroor u

l~y

verroer ham
sy verroer haar
hulle verrom.· hulle
die slang verroer ham
die slange v-erroer hulle.

W anneer di.a onbepaalde vn w. 'n me1ns die onderwerp
is, neem dit ham of jau as wederk. vnWJ., bv. 'n me1ns ve.rwander hom of jou.
Sig kom nog in die skryftaal voor onder N ederlandse
invloed.
Self word waar nodig as 'n versLerking aan die wederk.
sowel as aan die- pers. vnw. toegevoeg, bv.: eik self he.t
gekom; hy het homse:lf geskaam. Sigse1lf is, anders as
sig, 'n gewone Afrikaans•e vorm, bv.: op sigse.lf beRkou.

Ek myself soos in 1ek myself het dit gedoen 'is 'n anglisisme. Wendinge soos: ek mysigselwe1, ek my sigselwe alleen en ans d'rie van ans 1ei~e1 sigse:lwe is as ironiese
oordrywinge te beskou.
As 'n omskrywing vir die1 wedie,rk. vnw. gebruik Afr!kaans soms my (sy, haar, hu,lle) lyf, bv. ek het my lyf
grootm.an gehou. Ek h.e:t my lyf engelsman gehau.
1

Die Wederkerige Vnw.
§ 84. Die wedierkerige vnw. dui aan dat die handeling
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wat deur 'n meervoudige onderw;erp v1errig word', die ondierw,erpe wederlmrig raak
Die vorrn van hierdie vnw. is meikaar.
Bv.: Die jon[}eitj~e1s he1t meka;a.r [Jeislaan. D~ei h.ond e1n
die kat lvet mekaar seer ge'i1'1){1;ri/C.
Naas me1k,aar kom ook voor, m.aaQ" dan as 'n i1adere
bepaling by die onderwerp, die een die ander, bv. : die
hmuJJe heit diei een dJ~e cmvd!eir f}ebyt.

Die Besitlike Vnw. (possessief pron.).
§ 85. Die bies. vnw. is ook: 'n plaasvervanlger v;:i,n 'n
snw., in die sin egber dat <lit n~e ne t die snw. ve1rvang nie,
maar die snw. in sy fu.nksie as 'n be1sitte1r. As ons dus.
se: ,dis my boek, dan druk dit dies:el£dle uit as: hiervliie.
boek b,ehoort (J;(l;n my of is van m,y.
Die bes. vnw. kan sowel selfstandig as byvoeglik gebruik
word.
Vorm,e:
(a) eerste persoon
enkelvoud
meervoud
byvoeglik gebruik:
my
ons, onse.
selfstandig:
myne
ons s'n( s'nne,
(b) twede persoon
syn, syne).
byvoeglik gebruik:
jou, u
julle ( jul), u.
selfstandig:
joiie, joune
julle s'n.
( c) derde persoon
manl. en geslagl.
vroulik
sy, se
haar hulle (hul).
byvoeglik gebruik:
selfstandig:
syne
hare, hulle s'n.
Bv. Hievr i!.s my broeir. Daarr woon ons oom. -Dis jou
skuld. Die moeder en haar dogter. Die ouers en hulle
kinder1::1.
Dj e gewone vortn V'1Jl die eerste p&s. mv. is ·ons. Ons.e
is minder gewoon; d:it liewe nog in 'n paar vaste uitdrukkinge, soos Onsei Vadle1r, Onse God, Onse .fon. Somtyds
word dit ook deiur digters gobruik terwillo van die ritme,
bv. deur Kee,t :
En peins oor wat g,e:ly is in d~e. hoop,
Dat volle vryheid onse lot sal wees.
In Langenhoven sre1 spreuk: Ons liggaami het ons om
me:e, t,el sterwe, onsei siell, om meier ~, lewel, skyn die vorrn onse
gekies te wees v66r 'n woord wat m1elt 'n s beigint.
Die onbeklemtoonde vortm. van sy: s,r~ word vir alle
geslagte ien getalle gebesig, wanneer dit agteir die besittende
1

1
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snw. gebruik word, bv. Jan ser boelk; d~e me1i,s~e1S se1 poppe.
DiE' vormc haa,r, hul he,t 'n meer beperkt1e g1ebruik, bv.:
Die vroii haar (se) kindJe1rs. Dile Boere1 hul (sei) gewere.
Die S€lfstandig g ebruikte bers. vnw. neeim nie 'n lidwoord nie, bv.: hierdie1 huis is myne,, s,yn:f!. Moe1nie1 miet 'n
ande1· s,e godsdie1ns spot iv~e. As joue sove1el beter ris.
Ook kan die vol'me syn1e1. s,yn, s"n, s'nn:e, na snw., eiename of pers. vnw. se1lfstandig gebesig word. Bv.: hieirdie
huis is 001n syne1 ans s'n, hultei s'n. Maa.r vir die vroulik:
dis my Tante ha'l're.
1

Die Aanwysende Vnw. (demonstratief pron.).
§ 86. Die aanwysende vnw. kan 'n suiwer plaasvcrvanger wees van die snw., en dus sclfstandig gebruik word, maar
dit kan ook as byvoeging by 'n snw. optree, en vcrvang dan
:feitlik die aanwysende gebaar; die laaste gebruik is die mees
veelvuldige.
Vo rm e.
Vir byvoeglike gebruik: hierrdJie, daard:ie en d!ie vir alle
geslagte.
Vir selfstandige geibruik: h~erdie (e1e1n) en die (ee1n)
vir alle geslagte, waarnaas ,dJiJt vir geslaglose voorwerpe.
Bv.: hi,e1rd~e' boom (J!rr01e1i V't'Y/Jnig ?naa1r da(lff"die (Ae1n)
.st.a.dig. Bers he1t huZle ge1'1Lie1rv, ?nla1arr diie: slag ans. Dit is
alnnal bome wat 1erk ve1rled)(~ jaa.:r gie:plant lveit. My vadei.r se
huis ern diei van my oom.
Uit Nede.rlands g1eerf is die verskillende vorme: dees,
ilese, d!,eus, dus in vaste wending!e, bv. van dJeies ·maatnJl1.,
van deSie week, van des,e1 jaa.r, va,ndreusjaar, dle1uskant, dYuskant.
Naas hie1r~e1 1e1e1n en daardJ~e1 ,e1en word ook g'ebruik:
deuskant ( duskant) se een en anderkant se een.
As 'n vaste uitdrukking in boektaal kom' voor: de.se en
gevne. Diergonc is hoofsaaklik beperk tot die skryftaa,l.
Dit en dat is aan wysend in di1e uitdrukking': oar dJit
en dat gesl!lts. Keet skryw~,: Ons dink ,aan; dJit ern ons <Nmk
.a.an ,dat.
In die geerfde woorde der{J'rerZiJ1,, dJe1rhaZwe, die,-r1nater, il,esn:ierteenstaa:nide rffil. in dJ.w te b(!)f,.er, slegt.e.r ens. het die verboe vorme i!Jer en deis aanwys enlde krag.
Afrikaans ken die merrkwaardi:ge gebruik' dat die terugverwys na 'n hrue sin; bv.: d'i;t het baie ge"nei.e;,nt, dis die wat
1
,

1

1
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ek' nie, kon kom nil!<. Die betekenis van dJis 1dJie wat is daarom. Net so in: W aar woon A? Die we,elt 'ek rwu niie.
Voorsetsel
dit word daar
voorsetsel. Vgl. § 82.
Aanwysend is ook die woor'de so'n, su,lke: en soortgelyke, wat rnit byvoeiglik gebruik word; hv. so'n bees sal jy
nooit verkoop nie:. Sulke1 dJin{jre: h~nder 'n me1ns. Dis 'n
soortgelyke geval.
Dieselfde wys rn1 'n hekende snw. ·en word selfstandig
en byvooglik gebruik; bv. dfoselfde man van giste1r he1t 1ek
netnou raakgieloop. Die1 musi:ekstuk wat e'k vanaa"nd ,qiehoor
het is diese.lfde as van verleidJe1 we1ek.
In die bywoonfo dusve1r, aldJus besit dus aa.nwysend.e
krag.

+

D~e

+

Vragende Vnw. (interi-ogaticf pron.).
§ 87.

Orn tc vra ua 'n snw. dien die vragcnde vnw.

Vorme.
Wie vra na persoue.
lVat ( watte) na ding.e.
lVatte1· en wafje1r naas waittCJr eien ,en wafj,e1r e13rn na
albei. Almal word selfstp,ndig gebruik, net watter en
wafjer ook byvoeiglik.
Bv.: Wie loop daar? Wat het jy 'in i!Ji;e, sak?
Dam· was ses pryse:; watte1r (een) het jy gekry? Walte1r (wafj,er) pe1rsoon hel nou hier aangekom? Ek wee:t nie
watter (wafjeir) ccn dit is nie.
Die vorm waUe kom net. soos okke voo1t" in '11 verwonderde vraag; bv. A: Ek het 'n pond-noot opgetel. B : Watte'!
Besii: word aangedui deur se, (sy, haa-r) agtcr die vnw.
te voeg, bv.: Wie1 se perdJ is dit? W~e se1 kindJe:rs speie'l
daar?
Naas watter of wafj,e1r kom ook voor: wat sl!<, bv.: wat
8'& g1e.lol is dit?
In verbinding met 'n voors,atsel word die vr. vnw.
v'e.rvang d~mr waar, bY.: IVaanne1e bewerk die1 boer sy grond;?
'w aaraan kan 'n m.ens s~ein of die. ho@nders siek is?
So ook waarom, as vraagwoord gebruik naas hoe1kom.
Nut vfr wat is gewoon naas waa1rvoor, bv.: Vir ·wa-C
wil jy d;,it he?
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Die Betreldike Vnw. (relatief pron.).
§ 88. Soos die naam aandui, het die bctr. vnw. betrekking op 'n reeds genoemde snw.; dit kan alleen selfstandig
gebruik word.
Die mees gebruiklilm vorm vir alle g'osl:.i.gt e on getallo
is wat. Daarnn,as staan in bepaaldc g,eva.Ue wie.
Bv.: Die student wat vlyb~g werk, uehaal sukses. Daar
is die vrou wat so kwaai is. Dis die1 ldJing wat eJc so lank
gesoek hct. Die pi~arrnliedes wat die: Egipteinare aebou het,
is rev,sagtig groat.
1

Die vorm w~e word g ebruik:
(a) In verbinding met se, om die bcsitsverhouding van
persone, w,e•er te gee, bv.: die inboorlinge. wie1 8e
afkoms onbe.ke1nd is.
(b) In sinne van alg•emeiil.e strekking, waar die vnw.
dus nie betrekking hot op 'n bepaaltle persoon of
pe,~sone nio, bv.: Wile soek, sal vindJ.
(c) In verbinding met 'n voornetsel; bv. dis my u"l'oer,
van wie .ek jou ve1rte1l het. Dis d~e' dame1 met 'wi;e
hy gaan trou.
Die Yerbinding voorsietsel uJ'iJe oI wat kan egter vervang word ueur waar voorsBts·e~, bv.: Diei seun, waarop
sy va(fo1· trots is. Die: oorlog waarvan e.k joit veirtel he·t.
In Afrikaans vind hierdie vervanging lank nie altya
plaas nie. Die vnw. wat kan Sielfs van <lie voorsetsel waar
dit by behoort deur ander woorde in die sin geskei wees;
bv.: Die aardbe:wing• in Japan is die1 grootst,e, ra:rnp ·wat
ek ooit van gehoor he1t.
V gl. ook § 235.
1

+

+

Dl.e Onbepaalde Vnw. (pron. indefinitum).
§ 89. Die onbepaaldc vnw. hot 'n algcrnene karaktcr en
dit verwys nic na een of mecr bekendc snw. nie, maar laat
die aard en die gctal daarvan oop.
As onbcp. vnw. word gebcsig:
Ons, jiille (vgl. § 82), wie en wat (vgl. § 88), dit, 'n
mems, di1e me1nse., g'n mens, jy, iermaniA,, niemand, iets, niks,
19
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almal, algar, a.lbei, ~~dJe,r.e1en, g,eien ,e,e~, elke, elk, elkee:n,
sommige, ('n) Sielde1re, .enif}ie.
Bv.: dJit reient.
Imnand om tog .aan ~e klan se: "S~a,an daar" is oak
al 'n hulp. Almal is welkom. HulZe1 ber.e:ik albei hulle
dJoel. Ek' he,t ged,og elke.en weiet d.it.
Y.erboe vorme van onbep. vnw. is: allereers, allerZeii,
allerl~e.f s, al~e1rmees.
Ook een word V·erbuig wanneeir dit ias 'n onbep. vnw.
dien: Dis ene Du To#.
Di0 ou vorm 'YIJ~e,t is be,waar in vern1iet ·en tot n~et gaan.
In verbinding Illiet se, .word die besitsve.rhouding uitgedruk: Almal se bo1eke:.
Sommige onbep. vnw. word naas me1kaa,r in dieselfde
sin gebesig; v·e>ral is dit die geval mlet 'n tm,eins en jy - jou;
bv.: 'n M.ens bi,e in ,~iei be.,gin mnJaat jy die artiekell wil
he. Donkerd;etr lyk :d~ei ·nag van d;ie toekoms as 'n mens
jou oog opslaan.
VVat het 'n .onbepaa}dJe1 betekenis in uiidrukking,e SOOS:
Dis "IJ.:at moois !
1

DIE LIDWOORD.

§ 90. Die Li d w o o r d of Art i e k e I is die mees
gewone aanwyser van '.n snw. Soos ons in § 66 opgemerk
het, is dit die voorstelling van 'n aanwysende gebaar,
maar ons moet hier die beperking maak dat die aanwysende
krag van die lidwoord baie verswak het, en dat die aanwysing
feitlik net nog beteken dat die snw. 'n eenheid is of as sodanig
beskou word. As ons se :
1. sand is daar in oorvloed op die strand,
2. kinders spe1e1l in dJie sandJ,
dan kan die geringe aanwysendc krag van die in sin 2 maklik
waargeneem word.
Oor die gebruik van die lidwoord handel ons egter vcrder
in die sinsleer.
Daar bestaan 'n b e p a 1 e n d e en 'n n i e - b e p al e n d e lidwoord, ook genoem b e p a a 1 d e en o n b cp a a 1 d e lidwoord. Die b e p a 1 en d c lidwoord word geqruik om 'n bepaalde sclfstandighcid, wat by die hoorder
as bekend verondcrstel word1 aan te dui; die n i e - b e p a -
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1 end e lidw. daarenteen staan by 'n snw. wat as onbekend
veronderstel word, of waarvan die getal onbeperk is.
Die vorm van die bepalende lidw. in Afr. is alie, vir aUe
geslagte, naamvalsverhoudinge en getalle, bv. ,die os, in die
huis, die bome.
In dif'· verbindirng van aan lidw. infinitief of onbepaalde wys van 'n ww. vertoon die lidw. nog ewe veelvuldig
die v.orrn 't as diie1, bv. : .aan 't m;,aa/J, a1an 't ploe1g, aan 't
soek.
't kom verde,r nog voor in 'n paar uit N·edeirlands geerfde w.endinge, soos om 't ewe, in 't kart (naas im korli).

+

+

Opm.- Die Ned. vorm de bestaan nog in eiename, bv. De
Vos, De Rust, en dit word aangewend in sinne met 'n bepaalde gevoelswaarde, oorgeerf uit Ned., bv. roat de hel, wie de drommel,
wie de duiwel, wat de ongeluk.

Ou ve.rboe vorm.e van die Ned. 1dle1, soos die~, s, der, ter,
den (e1n), fon kom p.og voor in geyk1Je woo:rdverbinding1e.,
bv.: .desnoods, i!Jeistyd'Js, taJnd des t,yd.,y, kind dies dooi!Js,
sweet des aanskyns, smiddags, soggens, snags, saans;
naJd.erha:nd, bydm-haxnid, brooid, dier sm.arte•; tm-wyl, t~rdtee,
terloops, teirstond, mett.er.tydJ, oor dJood, op ,d1,en duur, d'6ureintyd, t.e1n slott,e, lien dele, t,exfllm.inst1e;.
Die nie.-bepalende lidw. is 'n, ook wel, maar selde, g·eskrywe e.en, en dis die onbeklemtoonde vorm van die tel-

woor<l Mn. Verbuig word dit, in die vorm ene, net wanneer dit diens doen as 'n onbepaaldc vnw.; vgl. § 89.
DIE BYVOEGLIJ{E NAAMWOORD.

§ 91. Die Byvoeglike Naamwoord of Adjekt i cf is 'n kenmerkswoord wat by 'n naamwoord gevoeg
word. Dit dien om die selfstandigheid, deur die naamwoord
uitgedruk, nader te bepaal. Dit beperk dus die begrip wat
deur 'n snw. uitgedruk word, deur 'n bepaalde k en m e r k
of h o e d an i g h e i d daarvan te noem.
So kry bv. die snw. man, vrou, kind in di·e sin: ·.,Naas
ons woon 'n ryk man, met 'n kwaai vrou ie.n 'n stout kind,"
'n beperkteir betekenis a,s in die sin: ":N"aas ons woon 'n
man met vro:U 1en kind."
§ 92. 'n Bn w. kan a t t r i b u t i 1e f of '.P r e d i k a, t i e f
gebruik word. In die eerste geval staan dit v66r die snw.: 'n
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moai boek, 'n gaeie kind; maar clit kan ook agter die snw.
v.oorkom: sy l•ewe lanJr;, 'n mon:d vol, kinJ.Zief, God almagt1ig.
In die twede gcval word dit gewoonlik van aio snw. geskei deur 'n werkwoor(L en maak dan cLeel uit van die gesegde: <lie m;:i,n is oud, die seun word groat, ek noem horn
dam. Sommige bnw. kan all.eon attributief gebruik
word. Daartoe behoort o.a.:
1. Bnw. iafgelei van plaasname en persoonsname:
Transvaalse boere, Kaapse wyn, Atlanti,ese oseaan, Kantse
filosofie, Einstcinse teorie.
2. Bnw. \Vat plek, rigting of tyd aangee: die. vaarste
perd, die ondorste sport, 'u vaarwaartse beweging, sya:eUngse, vrocere, gewesc, focnswaordige1, taekamstige, daaglikse•,
jaarlikse·, ei'lcigo, ens.
3. Bnw. afgele!i van snw.: vade•rlandse geskiedenis,
letterkundige prysvraag, wanhopige paging, koni1nklik1e1 goedkeuring, auderlike woning.
4. St.ofaanduidende bnw.: 'n gaue ring, 'n silwer horlosicketting, 'n glaso ka,s, 'n erde pot, 'n lake1nse broek.
Ander bnw. kan weer a 11 e en pre di k at i e f gebruik
word, d.w.s. hulle kom alleen voor as deel van die gesegdt
van 'n sin. Daartoe behoort o.a. :
1. Bnw. wat so nou verbonde is met bepaalde werkwoorde
dat hulle nie meer daarvan kan losgemaak word nie:
kwyt (raak), kwalik (neem), handgcmeen (raak), oewaar (word), gestand (doen), wys (maak), afhandi[J (maak),
braak (le), ens.
2. Bnw. va,n werkwoorde, aJgelei: be·gaan, bestand,
betrakke, bcwus, gedagtig, · geheg, ge,ne:irj, gewend, aangedaan, inge,nome, ontblaat, vervuld, vatbaar, wenslik, ons.
Opm.- Sommige van hierdie bnw. kan egter ook attributief gebruik word, maar dan kry hulle 'n antler betekenis, as wanneer
predikatief gebruik. Vergelyk die volgende voorbeelde:
Hy
Hy
Hy
Hy
Hy
Hy

is begaan oor iets
is in die saak betrokke
is horn bewus daarvan
Iyk aangedaan daaroor
skyn ingenome daarmee
is ontbloot daarvan

-
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'n begane fout.
'n betrokke lug.
die bewuste persoon.
'n aangedane belediging.
'n ingenome standpunt.
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Soorte van Bnw.
§ 93. Volgcns die aard van die dicns wat hulle verrig,
kan bnw. in die volgende twee hoofsoorte verdeel word:
1. Bnw. van h o e d an i g h e i d, wat dus 'n kenmerk
of eienskap van 'n selfstandighcid aangee. Hierondcr val die
mecste bnw.: mooi, lelik, goed,, sleg, ens.
2. St of a and u i den de hnw., wat dus die stof of
materiaal aangcc waar·uit 'n selfstandighcid bestaan. Deurdat
die mecste stofaanduidcnde bnw. in Afrikaans dieselfde vorm
het as die snw. waarvan hulle afgelei is (die woord hout
kan sowel beteken "gemaak van hout," as die stof hout),
bestaan daar as 'n natuurlike gevolg die nciging om die
bnw. + die snw. te beskou as 'n samestclling van 'n snw. +
'n snw. Daarom word die stofaanduid0nde bnw. + die snw.
gewoonlik ook as een WOOrd uitgespreek en geskrywe, hoewcl
dit nie noodsaaklik is nie.

So kan 'n mens se 1e1n skrywe: 'n yster paaZ 0£ 'n
y8terpaal, wat beteken: 'n paa.1 van
yster gemaak;
maar nie: 'n yster vark nie, alleen ystervark, omdat 'n vark
nie van yster gemaak is nie,. Dio laaste woord is 'n same,stelling wat een begrip uitdruk, die oerst1e is 'n sto£aanduidernle bnw.+ snw. Vergelyk verder rietdak-rietbok; .erdepot - rrdva1rk, erdu:urm;
kl.ipmuur - lclipsalm,amclevr;
vuurpyl - vuurhoutjie; waterblaas - waterhond.

Hieruib blyk dus duidelik die verskil tussen 'n ,egte
samestelling en die bloot aane1enge1skrn\ve stofaanduidende
bnw +snw. Voorbeelde van die laaste is die volgende:
grasdak, strooihuis, glaasdeur, kleimuur, blikskottet, houtlepel, plankvloer, syrok, f erweelbroek, loodpyp, koperketel,
waske'rs, waspop, rottingstoel, ens.
Opm. 1.- Uit sommige aaneengeskrewe vorme blyk nog duidelik
dat die eerste deel nie 'n snw. is nie, maar die daarvan afgeleiide
stofaand. bnw. So vertoon bv. glaasoog, glaasdeur 'n lang aa, terwyl
die snw. glas lui; erdepot vertoon 'n e, terwyl die snw. crd in
saniestellinge soos erdwurm sy betekenis as 'n snw. bewaar.
Opm. 2.- In 'n paar staande uitdrukkinge kom die stofaand.
bnw. nog les van die snw. voor, met figuurlike betekenis: 'n
gulde geleentheid, 'n wass,e neus, stene tafels, stale harte.
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Opm. 3.- Verskillende antler rededele kan ook as bnw. gebruik word, bv.;
Aanwysendc, Vragende en Besitlike vnw., Telwoorde, Bywoorde, Onvoltooide en Voltooide Deelwoorde.
Vergelyk die paragrawe waar hierdie rededele behandel word.

Verbuiging van die Bnw.
§ 94. Soos ons by die bchandeling van die snw. opgemerk het, is Afrikaans betreklik arm aan buigingsvorme.
Maar naas die snw. kan ook die bnw. nog in sekerc gevalle
verbuig word. Hicrdie buiging of vormverandering dicn in
Eommige gcvallc om betckenisvcrandering aan te dui, in ander
gevallc bestaan daar gecn bcpaalde rede vir die buiging nie.
Want geslagsonderskeiding speel hicrby geen rol, soos bv. in
N ederlands nie'. So se ons: 'n go1e1ie, ma,n, vrou, kind:
maar daarnaas 'n groat man, vrou, kind.
Ons sal hicr nic probeer aantoon w a a r o m die bnw.
in die cerste geval wel, in die twcde geval nie verbuig word
nie. Ons doel is enkel om te konstateer w a n n e e r, volgens
<lie algemene spraakgebruik, die bnw. wel en wanneer dit nie
verbuig word Die.
Om hierdie ingewikkelde kwessie, wat ons mceste skrywcrs
nog heelwat las veroorsaak, so oorsigtelik moontlik te behandcl, sal ons dit ondcr twee aparte hoofde bcspreek: (1) die
gcvalle waar die bnw. geen verandering ondergaan nic; (2) die
gevalle waar dit kan verbuig word. Hiermec wil nie te kcnne
gegee word dat ons al die struikelblokke uit die wcg sal ruim
nie, maar dis in elk geval 'n poging om tot 'n sistematiese indeling te geraak.

<>nverboe vorme van die Bnw.
§ 95. Die Bnw. word in die volgende gevalle nie vcrbuig nie:
J. Wanneer dit pr C• di k at i e, f g«3bruik word (vg-1.
§ 92), en ook at tr i but i e f, maar alleen as dit agter die
snw. staan: sy lewe lank, 'n mond vol, ens.
2. St of a and u id end e bnw. Hier kom egter enkele uitsonderinge voor: goue, lake1nse1, ula.~e, el'J"d1e1, en die
figuurlik gebruikte giilde, wasse, stene, stale [Vgl. § 93 ( 2) ] .
Maar ve-rder neem die stofaand. bnw. nooit 'n e n~e.
3. Bnw. op -er (waaronder die vergrotiende trap val):
'n lekke1· eretmaal, 'n donk~r nag, heldie~ watetr, suiwe1r; dra,nk,
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<J,apper solclate, 'n ja•mnieir h,a,i•ti1 <lie hoer onderwys, ons la.er
skole, groteir ondernemings, 'n swa,(J;,rde1r g1ewig, gehoorsamcr kindcrs, by 'n vroeer of later gelecnthcid.
Opm.- Ander word net verbuig in die vaste uitdrukking onder
andere, maar anders nooit. Dus: sommige mense sterf jonk, ander
word oud.
Meer en mz'nder word net verbuig in die vaste uitdr. "in
meerdere of mindere mate."
Seker en besonder word gewoonlik verbuig:
'n sekere man,
sekere mense, besondere omstandighede.
- Ieder bly onverboe in iedereen, in z"eder geval; maar word
.anders altyd verbuig: iedere mens moet sterwe, iedere nasie het
sy taal; verder word gewoonlik· verbuig.

4. E,enlettcrg'rnpige bnw. op -lm en -rm: 'n kalm
see, 'n skel-m Jaggie, 'n a.rm mam,, 'n warm dag', 'n fe:rm
houding.
Opm.- Arm word egter verbuig, wanneer dit met nadruk of
:figuurlik gebruik word: Hy is 'n arm man en daarby ook 'n arme
sukkelaar.
Die arme vlugtelinge het alles verloor.
arm mense wat genoem word arme blankes.

Daar is vandag baie

5. Eenlettergrepige bnw. op -ng: 'n lang distansie,
'n bang kind, 'n jong pcrd, 'n wrang smaak, streng maatreels.
Opm.- Wanneer lang en j,ong predikatief gebruik word, lui
huUe lank en fonk.

6. Eenlettergrepige bnw. wat op 'n klinker of tweieiklank eindig: 'n ou gewoonte, Zou water, rou v1~is, 'n fiou
perd, boland, bodeur, f'ugare, 'n ru v,el~ 'n sku kind, 'n
mooi gesig, 'n rooi kleur 'n kwaai bees, vry losics, lui
skepsels.
Upm. 1.- Sommige van hierdie bnw. word ook verbuig, soos
bv.: 'n ruwe behandeling, 'n sluwe plan, 'n troue vrind, 'n kwaaie
duiwel, die goeie oue tyd, "die bouvalle van 'n oue, oue boerewoning."
Opm. 2.- In woorde soos die volgende word die bnw. ou altyd
aaneengeskrywe met die volgende snw.: oupa, ouma, oumens, ouboet,
oubaas, ounooi, outa, oujong, oujongkerel, oufongnooz, ou7aarsaag.
Vgl. ook bodeur, boland, rousteen, rugare.
Upm. 3.- Nuwe is die verboe vorm van nuut.
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7. Eenlettergrepig1e bnw. wat op 'n ander meueklinlrnr
eindig as d, f, g, s: 'n diik rnuur, .,n ste:rk stroorn!, 'n kaal
vlakte, vwil water, 'n lann arrn, 'n lclam doeir, 'n dun stokkie,
groe1n gras, 'n skeir•p mos: 'n Z01np dim, 'n 1se~r hand, 'n suur
gesig, 'n bont kalf, 'n stout kind.
Opm. 1.- Hier kom
'n naaltte liggaam, 'n pure
nare droom, die hele dag
alle geval naas almal, ten
hierdie een.

egter ook enkele verboe vorme voor:
kind, pure goud, 'n ware gebeurtenis, 'n
naas heeldag, elke maal naas elkeen, in
enemale naas eenmaal, hierdie ene naas

Opm. 2.- Soos reeds hi er en
kinge geblyk het, kom dit dikwels
paalde gevalle nog verbuig word.
uitdrukkinge, of wanneer hulle met
bruik word. Hier volg nog enkele
'n teer plantjie
'n suur appel
'n diep gat
'n wys perd
'n duur artiekel
'n stout kind
'n groot werk
'n lui mens
'n skoon gesig
'n dooi perd
'n vol glas
ryp vrugte
'n bang kind
'n wrang smaak

-

daar uit die voorgaande opmervoor dat onverboe bnw. in beDit gebeur meestal in vaste
nadruk of in figuurlike sin gevoorbeelde om dit te illustreer:

'n tere saak.
'n sure ondervinding.
'n diepe vernedering.
'n wyse raad.
'n dure plig.
jou stoute kind I
op grote skaal.
'n luie vabond.
'n skone geleentheid.
op sy dooie gemak.
by sy volle verstand.
'n rype ervaring.
'n bange nag deurbring.
die wrange vrugte van 'n daad pluk.

Verboe vorme van die Bnw.
§ 96. Alleen attributie:f gebruikte bnw. kan verbuig
word, d.w.s. naas die onverboe vorm kan 'n verboe vorm op
-e voorkorn. Dit gebeur in die volgende gevalle:
1. Eenlettergrepige bnw. wat op die volgenue
klinkers eindig: d, f, g, s.

mede-

(a) Op d:
(i) 'n harde pad, 'n wrede vonms. 'n vreemde taal, 'n
wildc gedierte.
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(ii) Met verdubbeling van die d (vgl. § 40): 'n gladde
tong.
(iii) Met uitstoting van die d (vgl. § 57) : 'n koiie
wind, 'n bree sloot, 'n g_oe2:e les, 'n wye1 i=uimte.
(b) Op f:
(i) Met oorgang van f tot w (vgl. § 57) : 'n gawe
kerel, 'n halwe brood, 'n stywe nek, 'n skurwe vel,
'n liewe kind, 'n dowe man.
(ii) Met oorgang van f tot ww (vgl. § 57): 'n lawwe
grap, 'n {J'rowwe stem (maar grofbrood), 'n dowwe
geluid, 'n muwwe1 ruik (maar vermnfte brood).
Opm.-Van sa/ kom twee verboe vorme voor: sawwe en
sa/te.
Die laaste is die mees gebruiklike van die twee, en is
waarskynlik ontstaan na analogie van sagte.
Die t wat in die
onverboe vorm aan die end weggeval het (Ned. zacht), word in
die verboe vorm nog bewaar.
"Daar is 'n baie groot verskil
tussen die sagte man en die sa/te man." (Langenhoven: Naarheid
en Waarheid.)

(c) Op g:
(i) Met die t wat in die onverlboe vorm aan die end
weggeval het, maar in die verboc vorm hewaar gebly is ( vgl. § 57) : 'n sagte bed, 'n slcgte voorbeeld, 'n ligte werk, 'n digfa bos, 'n eJgte patriot,
die re.gte man.
(ii) Met uitstoting van die g (vgl. § 57) : 'n hoe toring,
'n droe tak, 'n lee huis, in die ruie gras, op 'n
vroee oggend, my ou moee liggaam.
(iii) Met verdubbeling van die g (vgl. § 41) : 'n logge
dier, 'n vlugg_ei boodskapper, 'n stngge peirsoon.
Opm.- In sommige streke, veral in die Noorde, word dikwels
die g behou in woorde onder (ii) genoem.
Dus hoge, lege, ens.
(die g word uitgespreek soos in Engels go).
So ook in die woord nege naas die bolandse vorm nee.
In woorde, soos onder (iii) genoem, wat nog weinig gebruik word
in die spreektaal, word die gg nie as stemhebbende klapper uitgespreek, soos in brugge en sogge nie, maar as stemlose glyer, soos
in brug en sog.
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(d) Op s:
(i) 'n diwase bewering, 'n valse profoet, 'n fiukse seun,
'n trotse vader, 'n snaakse affel'le, 'n ganS:ei menigte.
(ii) Met verdubbeling van die s (vgl. § 45): 'n krasse·
bewering, ruet rasse skrede.
(iii) Met die bewaarde, 1fl [vgl. c, (i)]: 'n juiste1 voorstelling, 'n vaste betrekking, 'n woeste streek.
Opm.- Hier k,om enkele onv,erhoe vorme voor: 'n /ris dogter,.
'n los tand, bros hout.

2. Bnw. op -·s, afgelffi van snw.: Hollandse, En[J$lse.
Duitse, Franse, joodse, 'n doorl!.se stilte, die aardse lewe-,
helse ]awaai, skoolse we,ttei, s~eedS:e gewoontes (met verande,ring en rekking van a to,t ,e1e).
3. N£,eerletforgr1epige bnw. [behalwe die op -e;r. Vgl.
§ 95 (3)] : 'n gewapende bende, 'n kinderagtige ekskuusr
'n vermaaklike spe], 'n g,ehoorsame. kind, 'n 'l'espektabe1le;
man.
Hieronder val ook die volgend!e:
(a) Bnw. in die oortreffe,ncLe trap: dio kindierragtigstre
ekskuus, die ver<maakUksbe: spel, die geffioor.rnarmst~
kind.
(b) Onvoltooide dcelwoorde wat byvoeglik gebruik
word: 'n hardwerrk:endJe man, staande wateir, spelende kinders, die ontwakernwe natu ur.
(c) Voltooide deelwoorde wat byvo,eglik gebruik word:
geploegdJe grond, 'n gestrafte rnisdadiger, 'n g,ebrok,g
stem, 'n gehreektie1 koppie, 'n opgerskote kind, uitge1soekte vrugte. (V gl. oor die verbuiging van die deelwoord §§ 149 en 152 vlgg.).
(d) Bnw. aan vreemde tale ontlieen: 'n sekundere skool,
'n populere persoon, (maar: 'n populerder pcrsoon
- vergwtende trap), 'n intellektuele, o;ntwiklrnling,
'n vakante betrekking, 'n krietiese beskouing, 'n kritieke
oomblik, 'n sensasionele gebeurtenis, 'n kooperatiewe
vereniging.
Opm. 1.- Samegestelde bnw. volg die buiging van die laaste
deel daarvan, en kom dus voor met en sander - e: 'n skatryk man,
'n spekvet perd, 'n goedl~oop artielrnl, 'n papsa/te perske, 'n doodgoeie s.iel, 'n dollee fies.
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Oi;:m. 2. - Gesubstantiveerde bnw. (d.w.s. bnw. wat as snw. ge.bruik word) word altyd verbuig:

(a)

(b)

In die enkelvoud altyd na 'n lidwoord of voornaamwoord:
Die ryke bekommer horn selde oor die arme. Daardie
blinde loop alleen. Watter veroordeelde het vrygekom?
Soek jy 'n grote pf klt#ntjie? Hy is my meerdere. Die
ware, die skone, die goeie, die kleinere, die grotere.
In die meervoud gewoonlik met- s: rykes en armes,
kreupeles, en blindes, grotes en kleintjies, veroordeeldes,
tdeurgesteldes.

Opm. 3.- Enkele selfstandig gebruik~e bnw. word al heeltemal
.as snw. beskou:
Hollands (die Hollandse taal), Afrikaans (die
Afrikaanse taal), 'n dwaas, 'n vrek, 'n gek, 'n liberaal, goed en
.kwaad.

4. Daar is verder 'n aantal staande uitdrukkinge of geykte terme, waarin die bnw. in verskillende verouderde buigingsvorme bewaar gebly is. Dit is taalfossiele uit 'n vroeer
tydperk wat die later ontwikkeling van Nederlands nie meegemaak het nie, en dus nog minder die van Afrikaans.
Maar hoewel sommige daarvan alleen nog in deftige styl
voorkom, behoort die meeste tot ons alledaagse woordcskat,
·soos uit die volgende voorbeelde blyk:
Goedsmoeds, blootshoof, te gelyker tyd, ter elfder ure,
op heter daad, te goeder · trou, van ganser harte, in koelen
bloede, ten e1u.,"if1:e1n dag1e, grote:ndeeils, go~d16rtier·en (tier=
.aaro), stormendJCl1'hand, onverri{ji~er s1aroe1, niks nuuts, iets
groats, v1eel goeds, wat m~oois, aUerlei, ve1l~rlei, allermoos,
aUermins, t,en goedie, ten ku;'l!:de1, ens.

··Trappe van Vergelyking.
§ 97. Bnw. kan vcrder nog buiging of vormverandering
ondergaan om betekenisverandering aan te dui, wanneer die
eienskap of hoedanigheid van 'n selfstandigheid wat deur die
bnw. genoem word, 'n- verandering ondergaan. Al die kin·ders in dieselfde klas is nie ewe vlytig nie. Hierdie eienskap
is by die een in mcerdere of mindere mate aanwesig as by
-die antler; en om nou die verskillende grade of trappe van
vlytigheid te kan bepaal, neem die bnw. verskillende vorme
..aan, ooreenkomstig die graad of trap wat dit voorstel.
So kan ons bv. se: Piet is vlyb.ig, maar Paul is vlyti{}er, ein Klaas is die vlytigste l eerling in die klas. Ons
1
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vergelijk dus die drie 10erlinge met mek:mr wat hulle trappe
van vlytigheid betref, en daarom word die trapaanduidende vorme van die bnw. genoern trappe van verge1 y kill g.
Daar is d r i e t r a p p e:
·

(a) Die ,eerste of St€1llend1e Trap (Positief)
dien as uitgangspunt en geo aUeen 'n bepaalcle eienskap van die selfstandigheifl a,an: 'n vlytige le1erling, 'n stout kind.
(b) Die twede of V 1e r g' r o ton d 1e 'I' r a p (K o rn par at i e f) word gewoonlik gevorm deur die on verboe vorm van die bnw. plus die uitgang -er, en
toon aan dat die eienskap, deur die bnw. genoem,
in 'n hoer g'raad aanwesig is:
Paul is vlytig'e1r as Piet; hierdie kind is stoute1r a.s.
daardie eien.

Opm.- Soos uit die tabel van voorbeelde sal blyk, is hierdie
definiesie nie heeltemal juis nie, omdat dit nie al die gevalle dek
nie.
Dikwels word die vergrotende trap gevorm nie deur die
onverboli vorm van die bnw. plus - er nie, maar deur 'n gewysigde
vorm daarvan, en ook met ander uitgange as -er. Waar <lit voorkom,.
sal in 'n opm. die aandag daarop gevestig word.
Ook sou die vcrgrotende trap in sommige gevalle eintlik verkfeinende trap moet genoem word, bv.:
Paul is kleiner as Piet·.

(c) Die derde of Oortreff,Hnd'e Trap (Super1 at i e f) word altyd gevorm dcur die onverboo
v,orrn van d~le hnw. plus die uitgang -st,e1, e.n toon
aan dat die eienskap deur die bnw. genoem, in dirJ
hoogste g11aad a,anwesig is: Klaas is die vlyti,gste
leer ling in die .klas; h1einlie kind is die stoutsteJ
van alrnal.
Die volgende tabelle kan dien om die v1emaamste veranderinge tc illustreer, wat veral die rnedeklinkers ondergaan by die vorrning van die lrnmparntief.
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§ 98. 1.

Bnw. op -d: ·

:Stellende Trap.
(a) hard
wrced
vreemd
wild
bekend
bemind
beroemd
(b) breed
wyd
oud
koud
(c) glad

Vergrotende Trap.
harder
wrcder
vreemder
wilder
bckender
beminder
beroemder
breer
wyer
ouer
kouer
g1adder

Oortreffende Trap.
hardste
wreedste
vreemdste
wildste
bekendste
bemindste
beroemdste
breedstc
wydsto
oudste
koudste
gladste

Opm. 1.- Uit hierdie voorbeelde blyk dat die oortreffende
trap altyd gevorm word deur die stellende trap plus - ste, sander
verder wysiging. Hier is dus geen moeilikheid nie. Maar by die
vergrotende trap merk ons op dat dLe d soms intervokalies (tussen
twee klinkers of vokale) wegval, en soms weer verdubbel word.
Hierdie verskynsel het ons reeds onder die Klankleer behandel.
Vgl. §§ 57 en 40.
Opm. 2.- kwaad - kwater - kwaadste vertoon 'n t in die komparatief wat waarskynlik ontstaan het onder invloed van later,
soos blyk uit die uitdrukking: hoe later, hoe kwater. Oor die betekenisverskil tussen /iwaad en llwaai word onder Betekenisleer gehandel.

2. Bnw. op -f:
:Stellende Trap.
(a) gaaf
styf
lief
skurf
do of
(b) dof
gr of
laf
muf
saf

Vergrotende Trap
gawer
stywer
liewer
skurwer
dower
dowwer
growwer
lawwer
muwwer
safter, sawwer
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Opm.-Die / gaan in sommige gevalle ti.ntervcikalies oor in w.
in antler gevalle in ww. Vgl. § 57.
Oor die / in sa/ter vgl. § 96, lb Opm.
Enigsti.ns ongebruiklike bnw. volg nog die N ederlandse buiging.
su/- sutfer, du/-dutfer.

3. Bnw. op
Stellende Trap
(a) jong
bang
lang
wrang
vinnig
onhandig
(b) hoog
laag
ruig
moeg
vroeg
(c) sag
sleg
lig
eg
heg
(d) log
stug
vlug

-a:
Vergrotende Trap
jonger
banger
langer
wranger
vinniger
onhandiger
hoer
la er
ruier
moeer
vroe,er
sagter
slegter
ligter
egter
hegter
logger
stugger
vlugger

Oortre:ffende Trap.
jongste
bangste
langste
wrangste
vinnigste
onhandigste
hoogste
laagste
ruigste
moegste
vroegste
sagste
slegste
ligste
cgste
hegstc
logste
stugste
vlugste

Opm.- Hier merk ons die voig1ende op:
1. In komparatiewe
onder (b) word die g intervokalies uitgestoot. In sommige streke
word dit egter dikwcls behou. Vgl. § 96, c, Opm. - 2. In komparatieweonder ( c) kom 'n t voor wat tin die posiitief nie bestaan nie.
Vgl. § 57. - 3. In komparatiewe onder (d) word die g verdubbeL
Vgl. § 96, c, Opm.

4. Bnw. op -8:
Stellende Trap
Vergrotende Trap
(a) dwaas
dwaser
snaaks
snaakser
heser
he es
VOOS
voser
fluks
flukser
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Stellende Trap
vals
hulpeloos
(b) woes
juis
vas
(e) los
bros
kras
fris

Vel'.gTotende Trap
valser
hulpeloser
woester
juister
vaster
loss er
brosser
krasser
frisser

Oortreffende Trap
valsste
hulpeloosste
woesste
juisste
vasste
losste
brosste
krasste
frisste

Opm.- Oor die t onder (lb) en die verdubbeling van die s ondJer
(c) vgl. §§ 57 en 45.

Daar bestaan 'n neiging om die t in te las waar
hoort nie. Langenhoven skryf bv.: "Die makoue, het
sou nog heester word van di.e stof onder die trem se
(Sonde met dikJ Bure p. 25). So hoor 'n mens dikwels
frister, ens.

5.

hy nie tuis
ek gereken,
buikplank."
ook loster,

Bnw op -r:

Stellende Trap
ver
teer
duur
swaar
bitter
lckkcr
suiwer
jammcr
kosbaar

VergTotende Trap
verder
teerder
duurder
swaarder
hitterder
lekkerder
suiwerder
jammerder
kosbaarder

Oortreffende Trap
verste
teerste
duurste
s,waarste
bitterste
lekkerste
suiwerste
jammerstc
kosbaarste

Opm. 1.- In die komparatief word orals welluidendheidshalwe
'n d ingela.> v66r dil' uitgang. Dis makliker om te st! verder, dorder,
ens. as verrer, aorrer, en dit klink ook mooier.
Opm. 2.- Die volgende bnw. op - r vertoon geen trappe van
vergelyking nie:
(a) Stofaand. bnw.: silwer, koper, marmer; (lb)
die woorde regter en linker.

6.

Bnw. op k, i, m, n, p, t:

Ste~lende

dik
geskik
hinderlik

Trap

Vergrotende Trap
dikker
geskikter
hinderliker
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Stellende Trap

Vergrotende Trap

Oortreffende Trap

mal
kaal
vermetel
kl am
arm
gehoorsaam
dun
nnn
groen
diep
skrrp
stip
wit
'Stout
nuut

maller
kaler
vermeteler
klammer
armer
gchoorsamer
dunner
minder
groener
dieper
skerper
stipter
witter
stouter
nutcr, nuwer

ma1ste
kaalste
vermetelste
kln.mste
armste
gehoorsaamste
dunste
minste
groenste
diepste
skcrpste
stipste
witste
stoutste
nuutste

Opm.- Die wysiginge wat hier plaasvind, het ans reeds almal
bespreek in vorige opmerkinge.

7.

Bnw. op klinkers of tweeklanke:

Stellende Trap

Vergrotende Trap

Oortreffende Trap

na
ru
sku
slu
vry
bly
gou
blou
lui
taai
kwaai
mooi
rooi

nader
ruwer
skuwer
sluwer
vryer
blyer
gouer
blouer
luier
taaier
kwaaier
mo01er
rooier

naaste
ruuste
skuuste
sluuste
vryste
blyste
gouste
blouste
luiste
taaiste
kwaaiste
mooiste
rooiste

Opm.- Hierdie gevalle is almal normaal, behalwe die w wat
in 'n paar komparatiewe bewaar is, en die ingelaste d in nader.
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Die w staan egter nie heeltemal vas nie, sodat naas ruwer, skuwer,
sluwer ook voorkom ruer, skuer, sluer. Verder is daar 'n verskil
in die superlatief van hierdie vier bnw. (nl. die dubbele teken aa
en vu), maar dit betref alleen die spelling en nie die klank nie.
Vgl. §§ 21 en 29.

8.

DiP volgende vorme is onreelmatig:

Stellende Trap
good
b,aie, veel
bietjie, min
laat
kwaad
nuwe, nuut

Vergrotende Trap
bet er
mcer
minder
later
kwater
nu wer, nut er
cerder

Oortreffende Trap
bcste
meeste
minste
laaste
kwaadste
nuutste
eerste

Opm. 1.-0or die vorm kwater vgl. § 98, 1, Opm. 2. Die vorm nuut
alleen predikatief gebruik. Daar is verder 'n betekenisverskil tussen nuwer en nuter.
Die eerste beteken meer modern, en die
twede minder verslete, bv.:
" My motorkar is 'n nuwer model,
al is _joune ook nuter as myne."
Opm. 2.- By Langenhoven kom die vorm goeiste voor, in die
sin van goedaardigste, as superlatief van goed: " Die goeiste mens
word naderhand ongeduldig " (Son de met die Bure p. 11).

of

9. Die volgende bywoorde
voorstelsels kan as bnw.
gebruik word, maar allecn in die superlatief:
voor - voorste, agter - agterste, binne - binncste 1 buite buitenste, bo - boonste, middel - middelstc, onder - onderste,
uit - uiterste, op - opperste.
Bv. die onderste sport v(t,n die leer; die uite,rste grens;
'n opperste platjie, ens.
Opm . - Langenhoven gebruik voorder as komparatief van voor:
jonger hoe voorder" (Dappers en Filistyne p. 9).

~hoe

§ 99. Dikw0ls word U.ie trnppc van ve1rg elyking gevorm
deur die gcbruik van m1e1t'!l'i", 1ne1e31 miruJ;,e1r, mi..ns. Dit is
veral die geval met byvoeglik gebruikte voltooide deelwoorde soos bekrompe, l;,eskonke, geslepe, ingenome, 'IYe r,qelee,
opgervoede, gehat,e.
1

1
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§ 100. Die superlatie£ word dikwels in ab s o I u t e sin
gebruik, d.w.s. dit druk geen relatiewe of vergelykende graad
uit nie, m'aar alleen 'n baie hoe graad:
My Uef ste moeder; sy ,e,nig8t1f!J kind; ,ek is hoogs in my
skik; hy doen sy u~t~r8oo bes ; hy 16 op ;,gy uitevr8t1e; die nood
is op sy hoog8te; van jou het ek dit all'11"m1ins of die allermin.Yfo verwag; 'n alle'l'<elZervdJig8te toestand; 'n a,llevrbelangrikste maatrecl.
Opm.- Hieronder val ook uitdrukkinge soos die volgende: 'n
a/gedankste pak slae, 'n vervlakste leuen, 'n vervloekste skande,
waarin die bnw. wel die vorm van 'n superlatief vertoon, maar
geen superlatiewe betekenis het nie, want daar bestaan geen korresponderende positiewe en komparatiewe vorme nie.

§ 101. V crgelyking kan ook sondcr vormverandering van
die bnw. uitgedruk word:
Ek is nfo 80 slim 30,08 (,as) jy nie.
Hy is rwt so slim 8008 (as) sy.
Opm. 1.- Die N ederlandse vorme zoals en evenals word in
Afrikaans verteenwoordig deur soos en net soos. D.aarom is die
vorme soas en eweas, wat nog dikwcls geskryf word, af te keur.
Opm. 2.- Onder N ederlandse invloed word dan nog dikwels
gebruik na 'n komparatief in plaas van as. Dan is eg1ter alleen
noodsaaklik om opeenhoping te vermy in 'n sin soos die volgende :
Hy het 'n groter naam as skrywer dan as spreker.
Opm. 3.- In plaas van die komparatief plus as ka.n ook die
superlatief gebruik word:
Hy is slimmer as ek- Van ons twee is hy die slimste.

§ 102. Sommige bnw. het geen trappe van vergelyking
nie, omdat die eienskap o.f hoedanigheid wat daardeur uitgedruk word, nic vatbaar is vir vergelyking nie. Hierdie klas
kan dus ook tot die absolute bnw. gereken word. Die volgende
val daaronder :
(a) Stofaanduidende bnw.: '{Joue, kope1r, gla.s.e1, ,9t.ene1,
ens.
(b) Bnw. van ander rededel1e' afg,elei, soos Afrikalxn8e,
Tnan8vaal8e, m,a,(J)ndelik8e, jaalrUk8e!, hieideindiaa[J"Ye,
toe.nmalige', outyd8ie, ·nuwe1rw1e1t8'e, ,ens.
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(c) Bnw. wat reeds 'n ahsolute betiekenis vm"top;n: volmaak, dood, alma,gti.fJ, pe'rfelk.
(d) Samegestelde bnw. w.a.t rneds 'n vergelyking te
kenne gee:
spe17o1Jiet, pa.psaf, dolleie1g, branda.rm,
yskoud, he1uning>soet.
(e) Bnw. van snw. aigelei deur middel van die aigteirvoegsel -loos: ouderloos, ·weirkloos, noaeloos, hopliJ,,loos.
(f) Bnw. wat wiskundige eii.enskappe. uitdruk: ronJdJ,
vierkant1ig, pairallel, r~e9lwek1 ig.
Opm.- Soms word selfs sulke absolute begrippe nog versterk,
veral wanneer daar besondere. nadruk op gele word.
Dit blyk
reeds uit dolleeg naas leeg, propvol naas vol, morsdood naas
dood, pikswart naas swart, sirlcelrond naas rond.
Maar ook die superlatiewe uitgang - ste word dikwels ook nog
weer bygevoeg: in die volste sin van die woord; die volmaakste
gesondheid; die per/ekste orde.
Hieruit blyk dat absolute begrippe dikwels nog 'n relatiewe
betekenis het.

DIE TEI;woo1m.

§ 103. Di P T e 1 w .o o rd of N u m e r a 1 e dien om die
getal Y:111 Sl1W. te bepaa,} OT die plek Wat 'n SUW. lllil € em.
Telwoorde wat die aantal aa.ngee' hee t hoof te 1w o o r d e. bv. ses bome; die wat (die p1ek in 'n ry bepaal:
ran g1 t e 1 woo rd e, bv. die sesdei bo01n; hulle is mee1stal
van die hooftelwoorde afgelei.
Die hooHelwoorde wo11c1 :v,eirfLe1e·l in b:,e1p aa 1 d: e1 IElill 01 nb e p a a 1 cl e tel w. ; dfo, name1 cl ui die betekenis a.an : die
€erste soort ge10 nouk,eurig die aanfal aa,n, clie1 twede minde·r bepaald. Die bepaalde hoof- en rang-telwoordie het die
·:volgende Y.Ortne:
1 1

1

Hooftelwoord.

Rangtelwoord.

een
twee
3 drie
4 vier
.5 vyf

eerste
twede
derde
vierde
vyfde

1
'2
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Hooftelwoord
6 ses
7 sewe
8 ag, agt
9 nege, nee
10 tien
11 elf
12 twaalf
13 dertien
14 veertien
15 vyftien
16 sestien
17 sewentien
18 agtien
19 ncgentien, neenticn
20 twintig
21 een-en-twintig
22 twce-en-twintig
29 neen-en-t:vintig
30 dertig
40 veertig
50 vyftig
60 sestig
70 sewentig
80 tagtig, taggentig
90 negentig, neentig
99 neen-en-neentig
100 honderd
101 honderd-en-ecn
200 tweehonderd
1000 duisend
1001 duisend-en-een
1100 eenduisend-eenhonderd
2000 tweeduisend
1000000 miljoen

Rangtelwoord
sesde
sewcnde
agste
ncgcnde, neende
ticnde
elfde
twaalfde
dertiende
veertiende
vyftiende
sestiende
sewcntiendc
agtiendc
ncenticnde
twintigste
cen-cn-twintigste
twee-en-twintigste
ncen-en-twintigste
dertigste
veertigste
vyftigste
sestigstc
scwentigste
tugtigstc, taggentigste
negentigste, neentigste
neen:-en-ncentigstc
honderdste
honderd-en-eerstc
tweehonderdste
duisendste
duise:o.d-en-eerste
duisend-en-eenhonderdste
twccduisendste
miljoenste

CJpm.--- Naas sewe kom seuwe voor (vgl. § 26, lang e, Opm.
die vorm agt kom bowendien voor in agtuur.

Onbepaalde hooftelw. is bv.: bai1e1, vele,il,
mige, al, m~n, Vf!Arskei.e1, eU<Je.
Bv.: baie re1isiger's ve1rtne1k' vandag.
1
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Opm.- Word hierdie woorde selfstandig gebruik, dan word
hulle beskou as onbepaalde vnw.; vgl. § 89.

Party snw. word as onbepaalde hooftelw. g1ebesig, bv.:
varty, 'n klomp,, 'n paar, 'n 'dosyn, 'n span!, 'n koppel, 'n
trop.
Die bepaalde hooftelw. hondJevrd, dJuiSiemi/;, miljoen en

die veelvoude daarvan kan ias snw. geibesig word, bv. 'n
honderd mense.

Duise1nd£1 van arw1Jei-blwnke1S.

Onbepaalde rangtelw. is o.m.

e1e1rs~e,

laast,ei, midi!Je1lsbe;,

hoeveelste, sove1e:lste1.
Opm.- Dit
rangtelw. word,
aantal die snw.
die laaste van

spreek vanself dat die eerste drie woorde bepaalde
wanneer daarby gese word uit watter groep of
die eerste ens. is; bv. die eerste van daardie ry huise;
die ses broers.

DIE VOORSETSEL.

§ 104. Die Vo ors et s e 1 of Pr 1e, po s i e s i e is 'n verbindingswoord, wat saam met naamwoorde dien om 'n plek,
tyd of omstandigheid aan t,e dui. Omtrent almal Iran eiwene,ens as 'n bywoord dicns doen, 1e1I1 veral dio van di'I~ laaste
kategorie vertoon nog duidelik hul oorsprong as sodanig.
'n Plek word bv. · aangedui deur die voo,rs. in in die sin:
die dorp le in die llaro; 'n tyd deur na in: na re en kom sonskyn: 'n rcde deur weens in: weens siekte moes ek tuis bly.
Die. afwisselende, g:ebruik as voorsetsel en as bywoord
blyk uii.. die volgende sinnie,:
1. die boot vaar op die rivier ( voors.) .
2. die boot vaar die rivier op ( byw.).
3. die olifant loop om die boom ( voors.).
4. die olifant loop die boom om (byw.).
In sinne 2 en 4 behoort op en om nie by die naamwoorde
9"ivier en boom nie, maar by die ww. vaar en loop.
Die. volgende voorsetsels o.m. kom voor in Afrikaans:
a,an, a1a:nga.a'Yl!d1e;, a{J_'teir, a;ndtJrk.ant, b,ehalweJ, b,e1treJffemde;,,
binne, bo, by, bui;te, bu~tiekan~, deeskant, deiur, g'e1dwnerrw:l.e.,
1

langs (langes, lamg;exrs)b m1et, 'Yl!a, (na-toe1), naa>B,, newems,
O?rl), midanks, onde:r, oor, op, pe't", so'Yl!derr, f,ei, tie1ein, t,e1e1noor,
tot, tussen, uit, van, vir, voor, 'Weens.
Opm. 1.-Die Akademie wil onderskei tussen na en naar, sodat
11aar meer as voorsetsel, na meer as bywoord gebruik sal word.
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Maar aan hierdie reel word in die praktyk nie streng vasgehou
nie, vgl. hiernatoe, daarnatoe.
Opm. 2.-- Die v or m van voorsetsels is onveranderlik; die
gebruik van die dubbele voors. in die bos in is nie 'n kwessie
van vorm nie, maar van sintaktiese gebruik.
Opm. 3.- Dikwcls word voltooide deelwoorde as voorsetsels.
gebruik. Die verbinding van 'n naamw. met 'n deelwoord druk
'n omstandigheid uit, en kan weergegee word deur 'n hele sin;
as ons sc: ongereken dte sprinkane, is die droogte al erg genoeg,.
dan beteken dit: as die sprinlcanr nir mregerPken word nie ... ens.
Opm. 4.- Oor die gebruik van voorsetsels vgl. die Sinsleer.
Opm. 5.- Oor die betekenis (en dus ook die funksie) van voorsetsels vgl. die Betekenisleer.
DIE WERKWOORD.

§ 105. fDie werkwoord is die vernaamst.e woord in 'n
1Daarom word dit, in Latyn eenvoudig genoem die
woord (ve:rbum), wat dus betoken: die wooiid by uitnemendheid. Die we1rkwooro g1oe te k;enu~:
(a) 'n w·e r king of ha 11de1 ing: le.e.s, s!,'ryf,
slaam, skieit, van{], speel, hoor'i~ dJink, vaiel;
(b) 'n bepaalde to cs tan d:
sf!.aam, le, sit, hang,
i·us, slaap, foef;
( c) 'n v e r a n d c r i 11 g " a 11 t o e s t a 11 d : opstaan,.
val, rys, daal, a,ankorn, veirfre1kJ1 s1nelt, 'Verdroog.
sin.

Opm.- Dieselfde ww. kan dikwels tot meer as een van hierdie
groepe behoor, maar dan met verski.I van betekenis, bv.;
trou (in die huwelik bevestig) val onder (a).
trou (in die huwelik tree) val onder (c).
kook (die meid kook water) val onder (a).
/wok (die water kook) val onder (b).
smelt (die meid smelt vet) val onder (a).
smelt (die vet smelt) val onder ( c).
hang (hy hang sy hoed op) val onder (a).
hang (sy hoed hang aan die kapstok) val onder (b).
Die meeste bewegingsww. gee sowel 'n handeling te kenne,
as 'n verarrdering van toestand, soos: loop, ry, kruip, spring, ens.

Soorte van Werk.woorde.
§ 106. Volge11s die <liens wat hul1e v.errig, kan ww. in
die volgeude hoofsoort.e vier<leel w.o.rd:
Die kind
1. Selfstandig•e weirkwoorde:
s peel.
2. K opp e 1 we r kw o or de: Die• kind is saie;t.
3. Hulpw1erkwoorde: Die kimd het uooal.
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Die Selfstandige Wetrkwoord.
§ 107. Die selfst. ww. word so genoem', omdat dit 'n
we.rkmg, toestand of ve,randering van to.estand ka.n uitdruk
sonder die hulp van 'n ander woord. Dit kan dus s e 1 fs tan d i g die gesegde van 'n sin uitm:aa.k, terwyl die
koppelww. 'n naamwoord nodig het en die hulpww.
'n and er w w. (Vgl. die sinne in die vorigie paragraaf).
Die grootste gros van werkwoorc1e val ondar hierdie klas.
§ 108. Die selfst. ww. word weor onderverdeel in die
volgende soorte:
1. 0 o r g a n k li k e ( t r a n s it i e w e) ww.
2. Onoorganklik'e (intransitiewe) ww.
3. W ederker,e1ndei (refleksiewe) WW.
4. Onp·ersoonlik e ww. (impersonalia).
1

1

1

§ 109. 'n W·erkwoord is o organ k 1 i k, wanneer die
werking wat daardeur uitgedruk word:, nie baperk bly tot
die ha.rn:1elende pe·rsoon of oorsaak van die werking (onderrwerp) nie, maar oorgaan op 'n andler persoon of saak
(voorwe.rp), sod.at die laaste op eien of ander wyse deur die
handeling geaffekteer word.
Voorbeelde van oorganklike ww.:
Di,c kind) s l ,a a, n sy ma,at.
Dfo scldate, s k i et wie spioen dJoodJ.
Die; bliksem tr e f die huis.
Diet vlamm1e v e r t e11e 1' dJ~e {}'ras.
Die v1inke1 v re et dJ,ie koring op.
D~e1 hand v a n g die ha1as.
Jan ,e ,e t 'n appel.
Piel s k r y f 'n b 'nie'f.
1

§ 110. 'n W·erkwoo1id is o n o o r g an k I i k, wannoor
die werking wat daardeur uitgedruk woro, tot die handedrlende persoon of oorsaak van die werking beperk bly.
Voorbee1de van onoo11ganklike ww.. :
Die; kind h u i l.

Diei scldat,e v l u g.
Diei bliksem s k 'it t er.
Die 1.:lamm:e k r u l.
Die. vinke v lie g.
Die hond bl a f.
Jan sla,ap.
Piet st a an op.
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Opm.- Die terme s u. b j e kt i e / en o b j e kt i e / kan dien
om die verskil tussen intransitiewe en transitiewe ww. verder te
verduideUk.
By 'n subjektiewe (intransitiewe) handeling is geen
antler selfstandigheid betrokke nie, as net die onderwerp ( subjek).
By 'n objektiewe (transitiewe) handeling is noodwendig nog
een of meer antler selfstandighede (objekte) betrokke behalwe die
onderwerp.
Tot die subjektiewe ww. behoort in die eerste plek die ww.
wat 'n toestand of verandering van toestand te kenne gee [§ 105 (b)
en (c) ], en V·erder al die ww. wat 'n handeling te kenne
gee, wat heeltemal tot die onderwerp beperk is.
Tot die objektiewe ww. behoort al die ww. wat deur 'n lydende
-of oorsaak!ike voorwerp gevolg kan word. [§ 105 (a)].

§ 111. Sommig,e ww. kan sowell transitief as intrunsitief gebruik word, maar dan met v:erskil van betekenis.
Vgl. die volgende sinne:

Transitief.
Ek brand my vinger
Dfo hen le eiers

Intransitief.

Die1 stuurman ariaai if,fo wiel
Die fagfor skiet 'n bok
Die 'Wlinke'tier we,e,g1 suilM.r
Hy .droog vrugte
Hy sluit d~e deur
Hv dryf die sk.ape

D·ie vuur brand lekker.
Die boek le op die taf el.
Die tol dr.aai.
D·ie g1ewe,er sk~e1t goie.d.
Load we.eg swaa'f'.
Di0 wasgoeid d'roog in d,ie son
Die' slot slu~t sfog.
Hout d.ryf op wateir.

§ 112. 'n W ,e,d erker,en U. e (r,e f le ks i ewe) ww.
gee te k1enne dat die werking tot die onde1rwerp te,rugkeer,
dat dus die onderwerp s,elf as voorwerp by sy eie handeling
betrokke is. Dit kan to e v a 11 i g' of n o o d s a a k 1 i k
wees. Daarom word onderskei tussen T o e v a 11 i g - w e d e rk e r e n d e en N o o d s a a k 1 i k - w e d e r k e r e n d e ww.
In die eerst,e g1eval kan die werking e1we goed op 'n
ander selfstandigheid as die onderwerp oorgaa,n; in die
twede geval bly die working tot di,e oncforw1eirp beperk.
Daarom sou dit eintlik juister wees om te praat van
transitief-we.derke1r1~nd 1en intransitie1f-'l!vY?Ade"flle>erre1niJ,, want in
die eerste g1e,val kan die wea.'kinig soweJ oorganklik as wederkerend wees, terwyl dit in die twed!e geval altyd onoorganklik is.
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Die ww. was is wederkerend in die sin: hy was h o m,
maar transitief in die sin: hy was s y k l e r e. Was is dus
'n toevallig- of tr,ans.-wederlm.r1ende ww.
Die ww. skaam in die sin: ek skaam my, hy skaam
ho m, ens., is altyd intransitief (noodsaaklik wederkerend),
want 'n mens kan nie 'n ander ska;aan nie,_ In hierdie
geval moet die ww. altyd met 'n vnw. saamgaan.
Opm.- Die term wederkerend is in die laaste geval eintlik
onjuis, omdat die werking ruie kan terugkeer as dit tot die onderwerp
beperk bly nie. Daarom word sulke ww. ook wel genoem onegte
wederkerende ww. Tog word die term behou, omdat hierdie ww.
dieselfde vorm vertoon as die toevallig-wederkerende ww. ( wanneer
nie transitief gebruik nie), d.w.s. in albei gevalle moet noodwendig
'n vnw. volg.

Die volgen(;.e is cnkele voorbeelde van die twee soorte ww. :
Tom-aUig-we·derk;e tie'!nd
('l'ransitief-re:fl.eksief)
ek s k e. e r my
jy w a s jou
u v e1 r d e dig u
hy vier w y t ho·m
sy b.edri.eg haar
ons a e f e n a'll;S
julle verb ind julle
hulle v ,e r b e t e r hulle;

NoorJJsa.akl~k-wei!Je.rfoereind.

1

(Intransitief-refi,eksieif)
(J)k v e1 r w o ·n ,a; e 'I' m,y.
jy v er g i 8 jou.
u ska a. m u.
hy a ·n t f ,er m ham.
sy b,ev·in,d !war.
ans v 1e1 r s p 'I' e, e k ans.
julle v ,e1 r bee. l julle.
h ulle b e k o m m e r hulle.

Opm.- Dikwels word die aanw. vnw. self ter versterking of
verduideliking agter die voorwerpsvorm van die pers. vnw. gevoeg:
H 'Y 1Jerwyt homsel/, ons verspreek onssel/, ens. Dat soms dubbelsinnigheid kan ontstaan, blyk uit 'n sin soos: ky bedrieg hom, wat
ewe goed kan beteken: A bedrieg B, as A bedrieg A.
In sulke gevalle kan dubbelsinnigheid dus vermy word deur
die toevoeging van self. Vgl. § 83.

§ 113. Die on pc rs o on 1 i k e ww. (impersonalia) behoort ook tot die onoorganklike klas van ww. Dis 'n denaardige groep van ww. wat wel 'n werking te kennc gee, maar
sonder om die handclende persoon of oorsaak van die werking (ondcrwcrp) te noem. Hicrdic ww. word net in die 3e
pers. enkelv. gebruik na die onhep. vnw. dit, en kom voor:
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(a) In we.rkinge wat op die natuur betr<ekking het:
dit reen of rioeint, hael, dond.<!ir, blits, kapok, ryp.
(b) In onpersoonlike uitdrukkinge: dit gaan goeid, d1is
koud, dis ,<J,on)of)r, diit wond al d,ag, diit lyk sle1g,
drit skieel m,aar m~n, dit ontbreeik hom aa,n moe1dl,
ens.
Opm. 1.- Sommige ww. is toe val l i g
on per soon l i k:
dit rook, stink, trek, raas, dreu.n, gons, kraak:, kletter, ens.
As sulke ww. 'n onderwerp het, dan is hulle onoorganklik:
die skoorsteen rook, die water raas, die koeels gons, die !tael /?letter,
ens.
Opm. 2.- Enkele onpersoonlike ww. kan ook oorganklik gebruik word, maar alleen in figuurlike sin: dit reent gelukwense,
dit haet klippe, dit sneeu !confetti.

Koppelwerkwoorde.
§ 114. Daar bestaan enkele ww. waarvan die oorspronklike betekenis sodanig verswak het, dat hulle hoofsaaklik alleen
nog in verbinding met 'n naamwoord 'n toestand of verandering van toestand kan te kenne g,e,e: die man is
kwaa,d, die pa.sje.nt word be·t,evr.

In dir eerst,e sin dieill die w:oord is om 'n toestand a,an
te dui, deur die eioo.skap kwaad aan clie selfstandigheid main
te verbind; in die twiedei sin dien die woo1•cl: word: om 'n
v1erandering van toestand' aan te dui, deur die eienskap
betelt' aan die selfstandighe,id paiS jeint ile verbind. Daarom
word is en word k opp el w e1' kw o o rd e g1enoem.
Die vernaamste koppelww. is die woord is (weies), on
sinonieme daarvan (d.w.s. waorde wat min of meer dieselfde betekenis v1ertoon), soos wor'd (d.i. begin te wees),
bly (d.i. by voortduring- wiees), skyn en ~yk (d.i. na die
uitierlik te wees), blyk (d.i. werklik te wees), hee1t (d.i. in
naam te wees) en voorkom (d.i. volgerrs iemand se mening
te wees).
Al hierdie koppelww. geo J.us net verskiHende nuanseringe in betekenis weer van die grondwoord is (wees).
§ 115. Die koppelww. word soms nog as selfst. ww. gebruik, maar dan in hulle oorspronklike, onverswakte betekenis. V gl. die volgende sinne :
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Kopp e 1 w w.

Die man i s oud

Die> kind word groat.
Hy b l y maar siek.

Hy s k y n of Zy k
teleurgesteU.
Hy b l y k goed op die
hoogte van diei saak.
Die man h e et verstandig, maar sy dad'e1
be,wys dit nie.
Die saak k om m.y
verdag v o or.

Selfstandige ww.
Daar ;is (b .e1 st a an) ?naar
Suid-Afrika.
My oom is (w o o nl, b e• v in d
h om) im Transvaal.
Alle
dinge1
word (on ts ta an) ,en venvord (v erand e, r).
Hy bl y (woo n) nog op die
ou plek. ltk bl y (v er f} o e f)
nog 'n rukkif31. Ek het my
woord gegee en bl y (h ou)
daarby.
Die son s k y n.

een

Die waarhe1~d i•an sy woorde
bl y k (k om a a: n mi e1 l i g)
u'it die f eite.
Die1 vader hee:t; (beve 1 ell) sy
kind om a,;,e we rk te doe1r1.
1

Dit k o vni selde. v o or (g eb e u r, is die g e val) dat 'n
mens honderd jaar oudJ word.

Opm.- Die koppelww. lyk kom nie in Afrikaans as selfst. ww.
voor nie, behalwe as anglisisme: elt lyk dit nk.
In Nederlands is dit nog gebruiklik as selfst. ww.:
(beval, aanstaan) my niy3t.

Dat l y kt

§ 116. Wanneer die koppelww. skyn, lyk, blyk, l1;e1et,
'l)Oorkom gebruik word in verhitHling met die infinitief van
die koppelww. is, nl. wees (i.p.v . .in ,vorbincling met 'n
naanrnoord), dan is hulle geen koppelww. nie, ma,a,r modale
hulpww. (vgl. § 121): IIy skyn, lyk, blyk, heet 'n verstandige. man t e w e e s: die maai reel kom my voor ve·rkeei·d
t e u· e es.
§ 1J 7. W annrcr sclfat. ww. in verbinding met 'n naarnwoord optree, dan neem hullc die karakter aan van koppelww.,
omdat hulle cintlike bctekcnis dan verlore gaan.
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So word byv. die selfst. ww. g:aan, st.aain, val, sit, loop,
raak koppelww. met gewysigde be1tekonis in die1 verbindinge: gebuk gaam, verlorie, gaa:n, beik:end staan, paZ staan,
lastig val, verlee sit, vol loop, verlorei raak, em.s.
Opm.- Wanneer sulke ww. egter reeds 'n vaste samestelling
vorm met die naamwoord wat oorspronklik enkel as naamwoordelike
deel van die gesegde (vgl. § 203) gedien het, dan is hulle nie meer
as koppelww. te beskou nie, maar as intransitiewe, skeidbaar samegestelde ww., byv.:

weggaan, uitstaan, omval, vasval, losraak, vasst"t, wegloop, swaarkry, ens.

§ 118. Die volgende naamwoorde (waaronderr ook ;:i,nder woorde val met i/Jie; b1e1teke'fl.lii8 van naamwoordie1) k.an in
verbinding met koppelww. .optrieo:
(a) S1elfst. n:aa,mwoorde:
Hy is my nee.f,
sy s,eun word p 1' ·e d ·i k ant, Ja:n bl.I/ 'n do mo a r.

(b) S1elfst. voor;naa.mwoorde: Dit is e!C,
w i 1ei ·is dJ~e m,(J)n 7 H ierd!~e hoed is m y n e.
(c) Byv. na1a.mwoord·e: Die man is siek, die
huis ly k m o o i.

(d) Bywoorde (met die be.t1ek.enis van bnw.): me;
deur is toe, hy word ha as ti g.
(e) D e e 1 w o o r a; 1e (miot di1e be;tekoois van b.n w.) :
DieJ s{l(J.:k skyn v

'eJ

r ·lo 11 e, ·d~e' main is st e 'I' we ·n-

,a, 1eJ.
(f) Inf in it i 1ei we: D,i,t is vnlie
kameir is :t, e; h u u r.

t

·e1

d1 o e:n ni·<J, die

Hulpwerkwoorde.
§ 119. Die hulpwerkwoord word so genoern, orndat dit
'n ander werkwoordvorrn (infinitief of deelwoord) help orn uit
te druk:
(a) <lat 'n handeling 11eedls a.f de!loop 0s, of dat dit nag
moet plaasvind;;
(b) <lat 'n handeling al oon nie se"Me.r, waarslcynlik,
moontlik, we1nslik, noodsaaklik is nie; d.w.s. op
watter manier djt van die werklikheid verskil;
(c) Id.at 'n S•elfstandigheidl die handeling nie ve.r'f'i{! ni·e,
maar onrlJeJ,'f':{/'OOn.
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Die hulpww. dien dus om die t y d, die m an i er of
w y s e, en die v o r m van die handeling te help bepaal. Daarom word hulle verdeel in:
(a) Hulpwerkwoorde van tyd.
(b)
,,
,, w y s e of m o d a 1it e it.
(c)
v orm.

"

"

§ 120. Die hulpww. van tyd is: heJt, is (was),
sal (sou).
·
Heit 1ein 1is (was) gee 1Je kenne <lat die werking afg eloop is: ek het geskryf, hy iJs !}ekve1SJ ,(jk was giste:r aorp
toe; gewees,
Sal (sou) gee te kenne dat die werking nog moet
plaasvind: ek sal ·me:t ham pra.a~, hy sou kom kui1er.
1

Opm. 1.- H et (met die betekenis van besit) kom ook voor
as selfst. ww.: Hy het 'n goeil'J kop.
Opm. 2.-Sal word ook gebruik as modale hulpww. Vgl.
die vol gen de sinne:
Dl'i sal more gebeur - Hy sou gister vertrek ket. Dit sal
wel gaan - Dz~ sou kan wees dat ky verhinder is.
In die eerste twee sinne gee sal :en sou die tyd aan,
in die laaste twee die moontlikheid of waarskynlikheid.

§ 121. Die h u 1 p w w. v an w y s e of m -0 d a 1 e
h u 1 p w w. (modus = manier, wyse) is: fun, sal, moet,
mag, wil, laat.
Die volgende sinne kan di en om die modal·e funksie
van hierdie ww. t:e illustreer:
• Die n'IJ)is k .a n elke oomblili in s fJ or t (<lit is moorvtlik).
Hy Sial w1el voor dJ.i;e sto't'm t u i s g e k o m h ei t (dis
waarsk'!J·nlik).
Hv mo et ,dJit maa1r opdJ.raaniJ, g e.h ad he t (d'is
byna seker).
Mag hy tog mti.1ar s l.a a1 g in sy ondJerrv&mifig (dis
wevnslik).
DiJng,e w·i l maar soms verkeeird loop (dis moontlik).
L a a1 t di.e k'i;nd tog w e g b l y vam dJ.ie waterr af (dis
wenslik).
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Opm. 1.- Uit hierdie sinne blyk dat die ww. kan, sal, moet,
mag, wil, laat vervang kan word deur is plus 'n bywoordelike bepaling van wyse of modaliteit. Daarom word hulle genoem h u 1 pw w. van wyse of modale hulpww.
Opm. 2.- Wanneer hierdie ww. te kenne gee dat 'n selfstandigheid in staat of verplig is om 'n werking te verrig, dan is
hulle nie meer modale hulpww. nie, maar kry hulle die karakter
van selfat. ww., wat egter die hulp nodig het van 'n infinitie.f.
In hierdie geval kan hulle genoem word h u l p be hoe wend e ww.
Vergelyk die volgende sinne met die bowestaande.
Hy kan (is in staat) die werk do en .
.ffy s al (is verplig) die werk doe n.
Hy mo et (is verplig) die werk doe n.
fly mag (dit staan horn vry) die werk doen.
fly w i l (is gewillig) die werk doe n.

§ 122. Die ww. skyn, lyk, blyk, heiet funge•er ook as
modale hulpww., wanneor huUe ni,e as koppelww. gebruik
word nie; d.w.s. wanneer hulle gevolg word deur 'n infiHy s k y n,
nitief, in plaas van deur 'n naamwoord:
b l y k, h e e t hom goed te g e d r a teenswoordig ( dit
lyk asof, dit is bew,ys, dis 'n gewug - <lat hy horn goed!
oedra).

§ 123. Ook selfst. ww. kan, wanneer nie in· hulle oorspronklike betekenis gebruik nie, in verbinding met 'n infinitief as modale hulpww. optree. Vergelyk die volgende
sinne:
Selfstandig
Mouaal.
Jy behoort jou • t e
Die; boek b eh o o rt aian mry
skaa.?r1.
D~e; kaff er di e ·n S'lf b1aa.s trou
Jy d1ien 'l'ersigtig te
we.es.
Hy ·w a a g sy le1we
Hy waag um alle1en te
gaa,.n.
Ek m ,e; e n wat ek se
Ek m e e n t e w e .eJ t dat
hy WPg is.
Ek s a l dJie; mJidrlJel b e pro .e, f
Die dicf h e t b e p ti o elf
Ek s a l die perd pr o b .e

ei

r

om t.eJ ontvlug.
Ek sal p r o b e e 1' o m

·die perd t e v a n g.
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§ 124. Die h u 1 p w w. v ~ n <l i e l y d en d e v o rm
is word en is: Die. b'ome w o r d geplant, d~e bom(J) is
geplant.

Die eerste <lien dus om die onvoltooide, c1ie1 twede om
<lie voltooidc werking uit te druk. (V gl. verder § 127).
''ERVOEGING VAN DIE WERKWOOJW.

§ 125. Verbuiging, soos ons gcsien het, word die vormverandering genoem wat die naamwoorde ondergaan om betekenisverandering uit te druk. Die vormverandering wat die
ww. ondergaan om verskil van tyd 1 wyse of vorm uit te druk,
beet vervoeging (konjugasie).
Ons het vcrder in vcrband met die verbuiging van die
snw. en bnw. opgemerk dat Afrikaam; baie arm is aan buigingsvorme. Dit geld in nog sterker mate van die ww., vcral wanneer ons Afrikaans vergelyk met ouer tale, soos :N"ederlands
byv., om nie eens te praat van die buitengewone vormrykdom
van Gricks en Latyn nie.
So vertoon die vervoeging van die Afrikaanse ww. byv.
geen verandering van stamklinker nie, op cen paar gcvalle na,
en hoegenaamd geen persoonsverskil en getalsverskil nie. V crgelyk die volgende voorbeelde:
:N'ederlancls.
ik loop
hij loopt
wij lopen
u lie1p
zij liepevn

Afrikaans.
eh loop.
hy loop.
ans loop.
'ti het geloop.
hullei he,i geloop.

Uit hierdie voorbeekLe blyk dat Nedieirlands nog' gebruik
maak van persoonsuitg,ange (-t en -en) en verandering van
stamklinker (i.e naas o) om aan te dui:
(a) of die handeling' op die oomblik pla.asvind (teemwoordige tycI) dan wcl in die vorlede (v(J)rle'llie1 tyd);
(b) of eeu prersoon (exnikelvoud) dan w,el meer persone
(me1ervoud) by die handieling betrokke is;
(c) of dit die spreker self is (l,e1 pe1rsoovn) dan wf'l
iemand anders (2e of 3e: p,errsoon).
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N ederlands vervoeg (verbuig) · dus nog die workwoordstam om t yd s v er s k i 1, g et a 1 s v er ski 1 en pers o on s v ·er ski 1 aan te dui.
Afrikaans daarenteen g,ebruik in die teenwoordige tyd
(al die persone, enk!el- 1en meervoud) net die stam van die
ww. sond-er enige veraudering, tierwyl die v1eirleCLe tyd gevorm word met behulp van 'n hulpww. en die voorvo•egsel
go- Die laaste (geloop) is dus die1 ·enigste vormv•e1randering
wat die werkwoordstam in hierdie g1eva.l ondieDg,aan.
Die onderskeicling wat in N·ederlands g·emaak wovd tussen s t erk ww. (wat die ver1ede tyd vorm' dieur v.eirandering van staruklinkar) en s w a. k ww. (w;at die vedede
tyd vorm deur -die of -te a.gter diie1 stam ~.e voeg) best.a.an
dus nie mccr in Afrikaans nie. Enkele antler nog bcstaande
vorm v·eranderin:ge in die stam van dio1 Afrikaans.a ww. oo in
die voltooide deelwoord kom lat~r ter sprak·e.
Opm.- Wanneer ons verklaar dat Afrikaans arm is aan buigingsvorme en vervoe:gingsvorme, beteken dit egter glad nie dat
die taal arm is aan uitdrukkingsvermoe nie.
Dit beteken eenvoucLig dat Afrikaans horn van antler middele bedien om die. verlies
van vorme te vervang en te vergoed.
En dat dit daardeur op sigself glad nie verarm is of minder
g·eskik om uiting te gee aan gedagterykdom nie, blyk uit die foil
dat Afrikaans nie allee:n oor die lengte en breedte van Suid-Afrika
as omgangstaal gebruik word nie, maar in steeds toenemende.r
mate ook as skryftaal, skooltaal, kerktaal, wetensk;iplike en letterkundige taal.

Die ww. word vcrvoeg om aan te toon:
(a) die v or m waarin 'n werking plaasvind, d.w.s. of
'n selfstandighcid die werking vorrig dan wel ondergaan;
(b) die t yd waarop 'n werking plaasvind, d.w.s. of dit
reeds afgeloop is, nog aan die gang is, of nog moet
gebeur;
(c) die man i er waarop 'n mens jou 'n werking kan
voorstel, d.w.s. of dit 'n werklikheid is, dan wel 'n
wenslikheid, moontlikheid, waarskynlikhcid of noodsaaklikhcid. Ons onderskei dus by die vervoeging
tussen v o r m v c r s k i 1, t y d s v c r s k i 1 en w y s ever ski 1. Die Afrikaanse ww. vertoon, soos reeds
opg0merk, g0cn p e r s o o n s v e r s k i l en g e t a lsv c r s k i 1 nic.
110
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Vormverskil.
§ 127. In §§ 109 en 110 het ons gesien dat sommige ww.
<> o r g a n k 1 i k is en antler o n o o r g a n k 1 i k.
Die oorganklike ww. kan in tweeerlei vorm voorkom: b e dry wend
( aktief) en 1 y d e n d (passief). In die eerste geval gee die
ww. fo kenne dat 'n selfstandighe1id die werking verrig,
dus aktief .optree; in die twede g:eval dat clie1 selfsta,ndigheid
die werkin.g onderg aan, dus passief bly.
1

Die volgende v:oorbeelde kan <lien om hierdie vormverskil te illustveer:
B ,ed ry w·en J.e Vo rm.
Die me.ester s t r a f d~ei kind
h,e,..t d:~e·
m:.e1e1ste~·
(Jestraf.
Die; m1e1este1r sal dJ~e
st r a f.
D~ei meiester sou
di.e1
st1·af.
D·iB meiestm· sou dJie1
gestraf h1e1t.
Die1

kvnd

Ly den de, V orm.
Die kind w o r d deur dlie
meeisterr g ,e, s t r a f.
Die Hnd i s de,ur d:~e meooter g e1straf.
Die: kind s a l de1ur
die
meieisierr g' ,e1 is t r a f w' o r dl.
Die kind s o
d.e1ur d;i,e;
vrne1eist e:r g e1 s t r a f ·w o r dl.
D1'e kind s o u
de:ur d~e;
meieisber
g ei s t r a f
11' ew or d het.
1

k i!rhd
1

kind

u

1

kind

Uit hierdie voorbe,elde blyk dat die passief ge1Vorm wo:r!d
deur micMel van die hulpww. word en iis plus die voltooide
deelwoord van die ww. (geistraf). Die enigste verandering
wat die vorm van die ww. ondergaan om die1 passief uit ta
druk, is dus die toevoeging van {}'PJ- tot die stam. W aar
ouer tale heeJ.temal a,fsonde·rlik1e vorme: gehad het (vgl.
byv. Latyn: laudo = ,e;k prys, Za1udor = .eik word ,qeiprys,
1.audabami = ek heit g,evprys, laudabar = 1ek is geipr,ys, ens.),
gebruik Afrikaans dus hoofsaaklik a,nller woorde (hulpww.
e1n voltooide doelwoorde) om die vormverlie1s te vergood (vgl.
-0pm. onder § 125).
Opm. 1.- Hoewel net oorganklike ww. in die lydende vorm
kan voorkom, word ook onoorganklike ww. dikwels in die lydende
vorm gebruik. Dit gebeur egter net in die 3de pers. enkelv. en
sonder vermelding van die lyde.nde selfstandigheid ( onderwerp ),
omdat daar in hierdie geval geen sprake kan wees van die onder-
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gaan van 'n werking ni'e. Die werking is dus maar skynbaar passief, want di'e ww. is onoorganklik.
Daarom moet die ww. altytl
vergesel wees van 'n bywoord of andPr bepalende woord: Hier
word nie g,erook nie; daar word geklofl; waar word so baie geraas?
Sulke vorme word genoem o n e gt e of o n p e rs o o n l i k el yd end e vorme.
Opm. 2.- Ww. in die lydende vorm het dieselfde woord as
onderwerp wat as voorwerp voorkom, wanneer die ww. in die
bedrywende vorm gebruik word: Di,e kind slaan d i e lz on d die hon d word deur die kind geslaan.
In die eerste sin is hand voorwerp, in die twede onderwerp. Hieruit kan 'n mens gewoonlik opmaak of 'n ww. oorganklik
is.

Tydsverskil.
§ 128. 'n Mens kan jou 'n handeling voorstcl as gebeurende: (a) in die he de, (b) in die verlcdc, (c) in die
toe k oms, en ( d) as tock oms ti g in di c v c r led c.
Verder kan 'n handcling in al vier gevalle beskou word
as nog nan die gang of reeds afgcloop. Ons kry dus op die·
manier agt verskillcnde ty,c wat as rnlg aangedui word (ter
vergelyking volg ook die korresponclerende Latynse vorme):
a. 1. Onvolt. 'J'e.enw. 'l'ycl:
ek skryf.
2. Vo 1 too i rl
,,
,,
ek het g1eskryf.
b. 1. 0 n v o 1 t. Ver J1e d ,e Ty d:
ek het geskr.lJf
(was
besig met
skryf), toe hy hiei·
kO'm.
2. v 01 t 0 0 id
toe ek aZ oesfryf
het (klaar was met
skryf), kom
hy
hier.
c. 1. 0 n v o 1 t. Toe k om. Ty d:
ek sal skryf.
,,
e.k sal geskryf hd.
2. v 01t0 0 i cl
d. 1. 0 n volt. Ver l. T o 1e k. T y d: ek suu skryf.
e.k sou geskryf het.
2. v 0 1 t 0 0 i cl ,,

"

Upm.- Omdat die twee veriede tye in Afrikaans presies dieselfde vorm het as die voltooid teenwoordige tyd word bywoorde
soos toe, al, reeds, nadat gebruik om die handeling in die verledc
te verplaas.
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Die volgende is die, Latynse· benamingo en werkwoordvorme wat me t die voorgaande ooreenkom:
1

a. 1.
2.
b. 1.
2.
c. 1.
2.
d. 1.
2.

Pra,esens:
P er f e ct um :
Imperfectum:
Plusquamperfectum:
Futurum:
Fut,uru:rn ex,actum:
Futurum praeteritum:
l!'uturum exactum
.l' r a et er i t u rn :
1

soribo.
soripsi.
sor-iuebam.
saripsm1am.
soribarm.
sm"ipse1·0.
scribei·em.
8cr:psissei1n.

§ 129. Soos uit die voorgaande voorbeelde blyk, is die
enigste VCrandering Wat die V 0 J' ID van die WW. S k r y f
ondergaan, om tydsvcrskil uit te druk, dat dit die voorvoegsel
g c - aanncm1 (net soos by die vormvcrskil. V gl. § 127).
Verder word gebruik gcmaak van hulpww. van tyd (vgL
§ 120), en van bywoorde.
Hier blyk dus weer dat Afrikaans, hoewel arm aan vormc
in vcrgelyking met Latyu (wat ·al die verskillc van wysc,
vorm, tyd, persoon en getal uitdruk deur vormverandering
van die ww.), tog in staat is om diesclfde grade van tydsverskil
nit te dmk as Latyn, orndat dit van antler rniddele as vormverandering gebruik maak. In die volgende paragrawc sal
enkcle nog bestaande reste van vormverandering bespreek
word.
§ 130. Die on v o 1 t. t e, en w. t yd (praesens) gee
te kennc c!at 'n handeling op die oomblik nog aan die gang
is. Dit word gewoonlik uitgedruk deur die ·eenvoudigstc
vorm van die ww., diei stam: eM., jy, hy, on.~, julfo. hulle
loop, sit, s~aan, sp(')eil, le1e1s, skr.IJf, ens.
Opm. 1.- In die volgende gevalle vertoon die ww. in Afrikaans nog vormverandering in die teenw. tyd:
,(1) Ww. op -n, soos gaan, slaan, staan, doen, sien, bestaan,
vergaan, ens. kan ook op -t uitgaan, hoewel dit minder gehruiklik'
is.
Heel gewoon is egter die gebruik van begint naas
reent naas reiJn. So ook behoort naas behoor.
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(2) Ww. op -/ kan ook op -we uitgaan:
skry/-skrywe, vryf- vrywe, laa/- lawe, lee/- lewe, bederf - bederwe, beloo/- belowe, ens.
Albei vorme is ewe gebruiklik. Enkele ww. onder hierdie klas
het egter reeds verder vereenvoudig, en vertoon raas die /- uitgang
·Jl vorm sonder endkonsonant:

gee/ - gee, geloo/- glo, blyf- bly.
is in hierdie geval die mees gebruiklike.

Die eenvoudigste vorm
Vgl. § 57.

( 3) Ww. op -g vertoon naas hierdie uitgang 'n vorm op -e,
met uitstoting van die g:

saag- sae (uit sage), eg- ee (uit egge), ryg - rye (uit ryge),
bedrz1eg-bedriee (uit bedriege), buig-buie (uit buige), ploegploee (uit ploege), berg- bere (uit berge).
Van enkele ww. is al drie vorme nog min of meer gebruiklik,
soos byv. terg - terge - tere, sorg- sorge - sore. Die gebruik van
een of antler vorm hang van die streek af.
So is byv. bere,
tere, sore heeltemal gewoon in die Boland_, maar minder in die
Noorde.
Onder hierdie klas is daar verskillende ww. wat die e - uitgang
reeds heeltemal verloor het, en waarvan die vorm sonder konso11.ant veel gebruikliker is as die vorm op -g, byv.:
dra (draag), kla (klaag), l8 (leg), se (seg), vee (veeg), kry
(kryg).

( 4) Die teenw. tyd van he en wees is het en is:
ek he t
baie werk, ek sal na die vakansie baie werk he; eld is bly, ek
sal blJ' w e e s.
Opm. 2.- Daar is verder verskillende antler ww. wat heeltemal die oorspronklike endkonsonant, sowel as die e- uitgang, verloor
het, byv. gly, ly, lei, ry, sny, sprei, vermy, hou, smee, laai,, baai,
ens. Vgl. § 57.

§ 131. Die volt. t1e1en w. tyd (pevrfe'O,tum) gee te
kenll!e dat 'n handeling op die oomblik net afgeloop is. Dit

word uitgedruk CLeur herb plus voltoo~dle; de1elwoord, (in die
aktief) en is plus volt. clJeie1lw. (in die passief):
e'k h el t dtie brief fJ e1 p o s - ~e brikf is fJ e p o s.
§ 132. Die on v o 1 t. v er 1 e de t yd (imperf ectum)
gee te kenne <lat 'n handeling in die verlcde nog aan die
gang wnN, toe 'n daaropvolgen<le han<leling begin hot. Dit word
op die volgende maniere uitgedruk:
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(a) De1ur to1e1 plus te,,enw. tyd: Toe hy dit
s
lag al die mense (Ned. Toen hij dit z e i ,de, lac ht e ri.
al de ?me:n8em). Uit hieifdie sin blyk <lat die imperf. in albei gevaUe de.ur die praesens kan uitgooruk word, omdat
die woordjie- toe die skynbaar teienwoordige handeling in
die verlede verplaas.

e,

· (b) De-ur die volt. t.ee1nw. tyd: Ek he,,t gesl a a, p, toe die ong1eluk geb-eur het (N ed. Ik s lie p toen
h8t onge.Zuk g ebeurdie1). Ook hier verrig die woordjie toe
dieselfde <liens as in die1 eerste geval.
(c) Deur die histori ese praes·ens, d.i. dieverhalende. teenw. tyd, wat baie dikwels in Afrilmans aangewend word in vertolstyl. Die skrywe1r of spreker beskryf
dan iets wat in die veirlede plaasgevind het asof hy dit
op die oomblik sien g ebeur, wan.rdeur die lewendigheid en
aanskoulikheid van die voorstelling verhoog word.
Die volg1e nde aanha.ling k.an dien om <lit te, illustrner;
"'n }(wartier lat,e1r va, l d~e' vo:a(t'die1ur van R~etfonte1im toe,
ein Piet JJ!fora,is s t a1 p ha,asvig dMe sto1e1p a,f na sy pe1rd.
Gou- gou m ,a a k hy dde1 te1ue1ls los wa,anneie hy di,e, perd
vasgebind het, s pr in' g in d~e saa,l 1eln ~ 1' u k dl~e 'fleeidJs
vinnige. vos meit sy hakke ~n dJ~ei ribbei en v ~ ~ e we:g die.
vaalpad langs soos e1ein wat 'n narre. tydiln!g na d~e' ple1k van
die; ongeluk roep." (Malhe1rbe: Ve:rgie:et Ni1e, p. 43).
(d) Deur midde1l van die ww. was, wou, kon, moes,
dog (iJ;ag), ·wiS<:
1

1

1

1

Hy w ,as aa,n pfoeg', ioie1 e:k daar kom.
Hy w o u nie daatrV'{11n haior ni1e..
Hy k o n maar nie aior diie1 di~no 1 kom nie;.

Ons m o ,e s baie1 sukkeil om we;g te kom.
Ek do fJ (dJ a g) jy w is daarvan.
Opm. 1.- Die teenw. tye van hierdie ww. is: is, wil, kan,
moet, dz'ink. weet. Dis die enigste voorbeelde in Afrikaans van
werkwoordstamme wat nog verandering van stamklinker ondergaan
(behalwe moes) om die verlede tyd uit te druk.
Dieselfde vormverandering het ons verder in sou en mog. Die
eerste druk die ver1ede toek. tyd uit en kom verder in die aanvoegende wys voor (vgl. § 140), die twede kom alleen voor as modale
hulpwv..: mog dit hom tog maar getuk I (vgl. § 121).
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Opm. 2.- Die onafrikaanse vorm werd kom nog dikwels in
<lie skryftaal voor onder N ederlandse invloed. Die gebruik daarvan is egter nie noodsaaklik nie, aangesien dit orals vervang kan
word deur is, word of het geword.
Opm. 3.--fiad kom nog in die spreektaal voor in voorwaardeiike of wensende sinne, maar dis vecl gebruikliker om dit te omskryf deur die perfektum, bv.:
As ek tyd gehad het, (i.p.v.
as ek tyd had), sou ek dit doen.
As ek di't maar g e w e,e t he t (i.p.v. had ek dit maar geweet).
·

§ 133. Die v o H. v 1e1 r hi1 de t yd (plusquarrnpe't'fe1aium) gee, te lrnnne1 dat 'n hanJ.eling reeds uJgeloop waH,

toe 'n daaropvolgetD.<le hlandehng in <lie veirlede begin het.
Dit worcl op d.ie volgetD.de twee maniere uitgedruk:
(a.) Deur die p {' r f e kt.urn met liehulp van 'n byw.:
1' o e Ii lJ kl'wr {}' 'e p 'r .a at hef, 'leas almal oortuJg. N n d at
die vcrgadering die saak b e s p r e e k 7z e t, is dit tot stemming rJ.curing.

(b) Deur was pl u R v o 1 too id e de o l woo rd met
of sonder behulp van 'n byw. : Na d ai t die1 saak be.s pr e1 c: k w.a s, is dit tot stiermrming gebring.
Die' ,s,aak w a' s r el e1 d s (of al) b e1 k l o n k e: , toe ek
da,ar kom.
Opm.- Soos uit hierdie voorbeelde blyk, he.t ons twee middele om 'n handeling in die plusquamperfektum te verplaas: deur
dit te laat voorafgaan aan 'n handeling wat reeds in die verlede
Je, en daarby nog gebruik te maak van bywoorde, soos toe, nadat,
feeds, al, ens.
Daar hoef dus geen dubbelsinnigheid in die voorstelling van
so'n handeling in die meer as verlede tyd (plusquamperfektum) te
ontstaan nie.
Daarom is die gebruik van die nog by sommige
skrywers voorkomende Nederlandse. vorm had oorbodig.
Langenhoven byv. gebruik nog had, maar nie konsekwent nie.
Vgl. die volgende vo0rbeelde uit Ons weg deur die wereld, dl. 1:
toe hy my 'n pyfn•ol JJ1agaliesberg a an g e present e er had
(p. 4); nadat hy die uitgerook had (p. 52);' nadat ek
'n paar aanmerkings gem a a k he t (p. 7); nadat my ou 1JTou
dit sekuur uitgemeet het (p. 162).
·
Dieselfde inkonsekwente gebruik tref 'n mens ook by Preller
aan. Die volgende voorbeelde is ontleen aan Oorlogsoormag ( 1923):
Dulle het al 'n bietjie langer gedraai as veilig was (p. 15);
nadat hulle hut by die ander manne vervoeg had (p. 35');
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nadat hul nog 'n rukkile gesit en gesels het ... , gaan hy
slaap, maar nM voordat hy e,ers sy ei:e perd v e rs o r g h ad in
die stal (p. 53); nadat die veldkornet en Piet hul perde ook so'n
bi'f!tjie la at r us 't (p. 72); toe hul so 'n paar duisend tree
,g e v order had (p. 90); nadat hul di'(J posi,esie_ goed op g en e em 't (p. 80).

§ 134. Die on v o 1 t. to e1 k. t yd stel 'n handeling
voor as toekomstig, en word uitgeclruk deur sal plus die
infinitief: hy s a l my la a t w e e t; ek s a l aan jou
skrywe.
Opm.- Dikwels word 'n toekomstige handeling deur die pr a es ens uitgedruk, met behulp van 'n byw. bepaling wat die handeling in die toekoms verplaas: ek g a an more dor p toe; ons k om
netnou.

§ 135. Die v o 1 t. to e1 k. t yd st,el 'n handeling voor
as afgeloop in die toekoms, en word uitgedruk deur saZ plus
die voltooide tyd van dlie infi~itief (d.i. die 1~0Zt. dee:lw.
plus het): Voor ek gaan slaap, sal ek my les geleer
h e t; volgende week s a l ons die eksamen klaar g e s k r y f

hie t.

§ 136. Die o n v o 1' t. v er 1 e d e t o e1 k. t yd stel
'n handelin:g voor as toekomstig in die ve1rlede,, en word'.
uitgedruk deur sou plus die i;nfinvt~ef: Oir/)8 sou giste.r
dorp toe' g a an, mla;ar to1e1 b,e[JiJn d.it te1 re1ein1t; vol gens sy
brief .s• o u hy vandag h~eir a, a n kom.
§ 137. Die v o 1 t'. vier l 1e d e to e k. t yd ste,l 'n
handeling voor as toekornstig ein afgeiloop in clie1 ve.rlede,
en word uitgedruk deur sou plus die: voltoo~dJe1 tyrli van d'i.e
infiniiief (d.i. die volt. dJe1e1lw. plus heit):
Ons sou vamdag op dil?! diorp geiwe1e1s hl?!t, as
dit nie bea~n tiei 11oow he1t nz1c.; volgens sy b'l'~l?!f s o u hy
gister v ·e1 1• t t; 'ei k h ,ei t.
Wyseverskil.
§ 138. Daar is vyf verskillende m a n i e r e of w y s e
waarop 'n werking wat deur 'n selfstandigh<'id vcrrig 0£
ondergaan word, voorgestel kan word, nl. :
(a) Die Aantonende Wys (indikatief).
(b) Die A a 11 voe gen de W y s (k on ju 11 kt i e £).
(c) Die Gebiedende Wys (imperatie£).
(d) Die Onbepaalde Wys (infiniticf).
( e) Die D e e 1 w o o r d ( p a r t i s i e p i u m) .
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§ 139. Die a ant o n e nJ de
werking voor as 'n w1erklikheid
toekoms, a.ktief of passi·ef): Di(')
het g·eleie1-, is gele1er, saZ leer, sal

wys

('ilndJik1a,~iJeJf)

stel 'n

(in die hooe, verlede l)t
k1iJnd,errs leer, word geleer,
ge:leier word, ens.

§ 140. Die a an voe g e1 n d ·e1 w y s (konjunktief). stel
'n werking voor as 'n onsekerheid; dus nie as 'n werklikheid
nie, maar as wenslik, moontlik, onmoontlik, waarskynliki,
voorwaardelik, ens. (in die hede, verlede of toekoms, aktief
of passief):
(a) As n' wens: Le:ef gelukkig! Dit gaa,n jou goe1d!
A.s ek tog mamr nie,t my ,ek.siarmle~f kalra deurkom ! Het ek
dit tog maa:r geweet! As hy diit neit kon (of wou) be·gryp!
Mag dit ham geluk ! Was hy ma1ar ve1rstandvgrJr !

(b) As 'n m o o n t 1 i k h e id: Misk~e"n kom hy nog.
DaJ,k het hy ·dit verrge1e1t. Sf)raks k 1a1n hy jou help. Sou
hy nog aan mlJJ dJi,r1Jk? D~t m!.Gi{J' weieis. Ek twyfe1l of dit
ve·e1l sal help.
( c) As 'n o n m o o n t l i k h ei id : Was alle; mense
tog m,aar vers~a1ndJig !
J{on e,k maar 11i;y le:we1 we1e·r begin!
" Og, "ll~as ek weier as sond!.a:ar kleri.in ! "
(d) As 'n w a a rs k y n 1 i k he id: Dit sal wel vnie
so errg weies nie. Jy .sial ham vermo,edJe,zfk nie tuis kry ·nie.
Hy meen dit sekerr gioed. Hy mo1et nou al op die dorp wees.

(e) As· 'n v o or w a a rd e of v 10 r o n de r st e 11 in g: As jy mamr neit jou b,e'S wil doen., s.a.l dit weil,
gaan. Jy 11'Wlff nou {}aan spc1eil, m:its jy va:naand jou les
leer. Was .dit nie terwille van jou nie, sou ek dit nooit ge.doen
het nie. Al maak jy ook wat, ek sal nie gaan nie.
Opm. 1.- Soos uit die voorgaande sinne blyk, is daar geen
verskil tussen die aantonende en aanvoegende wys, wat betref die
werkwoordvorm nie. Daar is egter 'n duidelike verskil in betekenis
wat hoofsaaklik t<eweeg gebring word deur die woordorde van die:
sin, deur modale hulpww. en deur bywoorde van modaliteit (voorsteUingswyse), soos stetlig, moontlik, waarskynlik, seker, dalk, ens.
Opm. 2.- Alleen in enkele geykte uitdrukking,e het ons nog
die vorm s;• as aanvoeg. wys van is: hoe dit ook s y; die genade
van die Here s y met u I
Verder word deur die Afrikaanse Bybelvertaling die Ned. vorm
worde gebruik, byv. in: U Naam word e geheiligl
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§ 141. Die g 1e bi e d e1 n do w y s (imperatief) stel '11
werking voor as 'n be vel, veirlan:ge1, versoek of bede in die
teienw. tyd, hoewel die uitvoering daarvan ook betrekking
kan he op die vea:lede of toekoms :
1

Jfom kier I Hardloop!
dat jy weg/com I Sal jy
m6r~ v-roeg opstaan.
La,at
om .dit nie. te1 doe.n wie1?
brood.

Luiste1r! Pasop vir jou ! Ma.ak
a.sse blief gou maak? Jy moet
hom loop! Het elk jou ·ni'e' gese
Gei.e1 ons elke dag ans daelikse
1

Opm._:_ Die aantonende, aanvoegende en gebiedende wyse bepaal
dus almal die aard van 'n werking ten opsigte van die werklikheid,
111. of dit 'n werklikheid is of nie, of gewens word dat dit werklikheid sal word, of beveel of versoek word dat dit werklikheid sal
word.

§ 142. Die. onb,epaald e wys (infinitie'f) noem
alleen 'n werking, .sonder ve1rmeilding van '•n bepaalde solfstandigheid wat die werking verrig of ondergaan. Omdat
die w,ea:king onbepaald is, en dus in 'n sekere sin selfstandig ( vgl. § 67), dra dit die karakter van 'n snw. sowel as
van 'n ww. Dit blyk o.a. daaruit dat die infiniLio,£ a,s ve1rbale substant'i,eif vroeer verbuig kon word, soos nog te sien
is in enkele staande uitdrukkinge, byv. : tot v e r v e l e n s
iof!!, tot b a r s t ,e n s toe, tiot w a l fJ ei n s toe·, s t r y d e n sm o ei dJ ,e, sw1e1rw·e1nsmoed.e; en dat dit heeltemal die
karakter van 'n snw. kan aanneem, soos bly k ui t: die. et e
is klaar, die meinslike z ,e1 we1 is wisse:hiaUig, ons doe n
en la t1e1 ope1nbaa.r ons karaktie1r.
1

Volgens die diens wat dit verrig, kan dus onderskei
word tussen die n a am w o o rd ·e 1 i k e1 (womina.le1)
en
w erkwoord1elike (ve1rbalei) funksie van die infinitief.
1

Naamwoordelike Funksie van die Infinitief.
§ 143. Met ·en sonder te1 of mn te kom die infin. in die
bet·ekenis van 'n na.amwoord voor in die- volgencle- govalle:

1. As o n d ·er w er p: w e r k is ge:e•n skande nie;
dis geie.n skande om t ei w e1 r k n1ie.
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2. A.s 1 yd ,end o of o ors a a k 1 i k e v o or we r p:
ons het hoor ski e t, hy leer s w em, ek meen t e w e et,.
hy wei•er o m t e b e1 ta al, ek is bly o m jou t e, s i en.
· 3. A.s n a a m w o o r d' e 1 i b3> d e e 1 v u, n d i e g es e g d e: dtbe kln"{11errs is a a, n s p e e. l, hy skyn ba,~e t e
s u k k e1 l, sy we1rk is o m s 70 .a p e op t ei p as, dJi!e sa,ak
bly t e b ,e· tr .ei u r, dJis om w ,an hop i g t e word.
4. A.s b e p a. 1 i n g v a n g- ,e s t ·e 1 d h e i d :
(a) Souder fo of om te na. vmarnomingsww. soos sien,
hoar, 1.ioel; en ww. wa.t 'u veroorsaakt.e handeling
te kenne g,e2, soos doein., laa.t, help: ek het die•.man
s i e n l o o p, h o o r p r a. at; ek h8t my hart 'G o e l
k l o p; hy h et my d o ·e' n b es e1 f, l a a t v e, rs ta an, h e1 l p ins i ,e; ·n.
(b) )fei en 113, die WW. sfoain, sit, le, loop: hy sta.an
en p r a a t, sit ,ein g e1 s .e1 l s, le em l e· e s, loop
en ran dkyk.
Ons het hier cintlik met 'n dubbele gesegdc te doen wat
ook in Middelnederlands, Hn af en toe nog in die 17 de ecuse
N ederlanus, voorkorn, rnaar later heeltemal venang word
deur te plus infinitief, bv.: Hi Zach da.ar e·nde weende;
wolf l.ag' en slie1p.
5. A.s b y v o e g 1 i k e L e p a I i n g :
Die t ~ b e1hal1ei pryse, wris v66r die wedstryd. I e sien
(hierdie vorm kom sclde voor); die k:ans a m t e wen
is 'mam: klein; dis 'n mooi vaa.s om lJlamme< i 11 t e1 sit;
hy versiaan d~e kuns om t ,e r ,ei s ·it e1 •e1 r.
6. As by woo rd c 1 i k e be pa 1 in g (na voorsetsels) :
(a) Van t y cl: Alvo r (!), n s die "'aak t e lJ e: s pre e1 k;
n a. die saak t e, b e1spr1e: .ei k h e t (hior kan alle.en die voltooiue vorm van die infin. voorkom,
omdat die handeEng rneds afg·eloop is).
(b) Van o rn st au dig he id: lly is we1g so n de r
om t e {j r o ,e; t; i n p l a a s 'V a. n sy werk t e
doe n. loop hy rand.
(c) Van duel: 'n Me.ms ,e,et a·m t.e le.we, en lee{
nie om t e, e, ei t ni,e; hy Waag alles t e n e i n de
sy doel t c be re;, i k.
(d) Va.n oorsaa.k of middol: de.ur te1 hardl o op, het hy nag b,e1t,yds g1e1k01n; mJ e1 t of de u r
p a d t e' g ·e. e1, he1t hy die onge:luk voorkom.
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W erkwoordelike Funksie van die Infinitief.
§ 144. :Met en sonder tie kom die infin. a,s werkingswoord voor in die vo1g,ende g·,evalle:

1. ~a hulpww. vaJ1 tyd: Hy het oaan slaap; dit
t ei begryp; dit u,y1s te ·voors·ien; hy sal dit
<], o en.
2. Na ww. wat die karakter van hulpww. aanneerrn:
Hy kmri vanmiddag by ans eiet; hy gaaw vroeg slaa.p;
hy diwing my om S:aamt t e1 gia. an.

is

3. Na modale hulpww.: Hy k1a1n, sal, ma(J., moeit verhinder ·w 1e• e s, and,ers was hy a,l hie,ir. (Vgl. verder die
sinne in §§ 121-123).
1

§ 145. Wanneer die infinitief gebrnik word om 'n werking
as afgeloop voor te stcl, vcrtoon dit 'n antler vorm as die
·gewone. Hicrdie voltooide tyd van die infinitie:f word gevorm
.deur tel plus volt. d('),e1lw. plus he:t, en kom hoofsaaklik voor
na die ww. hoef, befhoort, skyn, blyk en die byw. na:
Jy hoef die' WeJ,rk n:i£) t e' {}' e1 doe n h ei
.Ty behoort d4t t ,e1 {}' ei w ei e• t he t.

t

rn1fo •

Hy skyn daarva,n t e g eih o or h ei t.
Hy blyk dit te. ge:siein h,eit.
N ct die saak t e1 b •el s p r ,ei ei k h e' t .
.Na 'n tyd afwesig t 1ei g e1 w e1 e1 s h e1 t.
Opm. 1.- In Nederlands is die woordorde in hierdie geval
.anders. V gl. die vo1gende sinne:

/ii
Hij
Hij
Na

beho.ort het geweten te hebben.
schijnt daa'f'van gehoord te hebben.
blijkt het gezien te hebben.
'n tijd a/wezig te zijn geweest.

Wanneer ons dus in Afrikaans te he aantref, bv.: /y behoort
,dlt g es i. e n t e h e, hy skyn daarvan g e h 0 0 r t e h e, ens., is
sodanige gebruik ongetwyfeld dii.e gevolg van Ned. invloed.
Opm. 2.- IIoewel he die infin. vorm is van die ww. hat, kom
aie laaste (behalwe in die reeds genoemde geval) ook as infin.
voor in voltooide tye van die aant. en aanvoeg .•wyse:
ek kan 1
kon, sat, sou, wil, wou, moet, moes, mag, he s k r y /, loop,
.s peel, ens.;
maar: ek kon, sou, wou, moes gehad het, ge·skry/ he!,
g e l o o p h e t, g e s p e e l h e t, ens.

121

AFRIKAANSE SPRAAKKUNS.
In hierdie geval is gehad het, geskry/ het, ens. nie voltooide tye \·an die onbepaalde wys (infinitief) nie, soos die geval
is met te gedoen het, te geweet het, ens. in § 145; maar voltooide tye van die aant. of aanvoeg. wyse.
Ons het hier dus te doen met 'n verbum /initum en nie met'
die verbum infinitum nie.

§ 146. In § 130 het ons die reste van vormveranderinge
bespreek wat nog in die onvolt. teenw. tyd voorkom. Aangesien die infin. in Afrikaans hoofsaaklik diesclfde vorm vertoon as die pracsens, is die veranderinge wat daar bespreek
is, ook van toepassing op die infin.
Daar is cgter 'n paar gevalle waar die infin. geen dubbelvorme toelaat, soos die pracscns nie, nl. die volgendc:
(a) By die ww. in § 130 (1) gcnoem, kom alleen dicn- vorm in die infin. voor.
(b) By die ww. in § 130 (2) gcnoem, is die f- vorm
mindtw gebruiklik in die iuliu.
(c) By die ww .. in § 130 (3) genoem, kom die (J- vorm
selde voor in die infin.
Opm. 1.- By ww. wat op -d uitgaan, vertoon die infin. soms
nog 'n e- vorm, bv.:
Dis nerens t e v z' n de nie, 'n mens moet kwaad met goed
verge t de.
Opm. 2.- In enkele staande uitdrukkinge vertoon die infin.
'n e- vorm wat nooit in die praesens voorkom nie, bv.: Sy gesondheid laat veet t e we n s e oor; sy is nog t e b e k o m e; elp waS°
jou t e wag t e; hy /zPt my sove,./ t e k P n n e gPgee; dis t e hope,
t e beg r y p e; dis daaraan t e dank e, t e w y t e; sy doen en
late.

DIE DEELWOORD (PARTISIEPIU.M).

§ 147. Die dee I woo rd stel 'n werking voor as verrig of ondcrgaan deur 'n bepaalde selfstandigheid, egtcr sonder dat dit op sigself in staat fa om die tyd van die werking
te bepaal. Die laaste kan allecn gebeur deur middel van
hulpww. en bywoorde.
Die deelw. vertoon, soos die naam reeds aandui, g e dee 1t e 1 i k die k a r a k t e r v a n 'n w w., en g e d e c 1 t e 1i k
die van 'n n a am w o or d (hoofsaaklik van 'n bnw., maarook van antler naamwoorde, soos straks sal blyk). Dit vervul dus 'n twcelcdige funksie, n<'t soos die infin., nl. 'n we r kw o or de 1i k e en 'n n a am woo rd e 1i k e funksie.
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§ 148. Daar bestaan twe,e soort,e van de,elwoorde: (a)
on volt o o id e en (b) v o ] too i d 'e. Die eierste stel 'n
werking voor as nog aan die gang: leisewde1, skryweinde,
sieinde1, staanrl!e; die twed~ stel 'n werking voor as a,fgeloop: : gefoes, geskryf, ge1siein, gesta.an.

Soos uit die voorbeelde1 blyk, word die, onvolt. deelw.
gevorrn deur die infin. plus dio uitgang -e1ndie, of -de, en
die volt. deelw. deur 91e1- plus die infin. Hiervan afwykende
formasies word later besprook.
Opm.- Die tradisionele terme teenwoordige en verlede deelwoord word teenswoordig al meer vervang deur die terme onvoltooide
en voltooide deelwoord. Hierdie benaminge is ongetwyfeld veel
juister as die eerste, omdat soos reeds opgemerk, die deelw. op
"Sigself geen tyd aandui nie, maar alleen te kenne gee dat 'n werking
aan die gang of afgeloop is, dus onvoltooid is of voltooid.
Buitendien kan 'n werking voorgestel word as voltooid nie alleen
in die verlede nie, maar oak in die hede en selfs in die toe/cams
(vgl. § 128), en daarom kan 'n mens moeilik van so 'n werking in
die hede of toekoms praat as verlede, wel as voltooivi. Dis dus.
veel beter om die terme teenwoord,ig en verlede alleen te gebruik
waar daar sprake is van tyd.
Om hierdie redes het ons die
tradisionele terme vervang deur onvolt. en voltooid.

Die Onvoltooide Deelwoord.
§ 149. Die o n v o 1 t. d e e 1 w. het feitlik heeltemal, wat
-sy funksic< bctrcf, sy suiwcr werkwoordelike karakter verloor,
en verrig alleen nog maar die diens hoofsaaklik van 'n bnw.
Want al gee byv. die onvolt. deelw. spele'nJd.e in :die uitdrukking spele>nde k~nd:(1(fs logies 'n werking te kenne, grammatikaal is dit niks arnlers nie as 'n byvoeglike bepaling by
kind,ers; m.a.w. km,gtens sy bet,ek,enis vertoon dit
nog we1 die karaki;,er van 'n werkingswoord, maar kragtens sy f u n k s i ,e is dit 'n naam woord, in hierdie geval
'n bnw.
Die onvolt. dee1lw. kom voor:
1. As a t t r i b u t i e w 1e b n w. : 'n dreiige,nd,e houding, 'n aanhoudewde1 re1e1nt, 'w k''IW:rsemdl(') geluid, 'n nade.rendei gevaar, di,e1 ond,erga,a,-md,e son, oorhang'ende1 takke,
lila;jj'ende· honde.
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As sodanig kan dit ook verbuig word om tr.appe van
ve.rg·elyking uit te druk: 'n in'l7Jerm,l(!)nd'8r uiterlik, 'n ondJeruender kind, '-n irtJ(lwukwe:kkexnde:r beskryw~n{j, 'n weif eileinder
houding, 'n we1lwillem1der toon, tr,e1fj.e1ndste, uitstekeindste,
dringendste, 0"11Jbedu·idle1nds.~e1, ens.
Opm.- In sommige gevalle is die werkwoordelike karakter
van die onvolt. deelw. nog duidelik te sien, terwyl dit in antler,
gevalle glad nie meer sigbaar is nie. Vgl. naas mekaar:

'n
'n
'n
'n

bmndende huis - 'n brandende vraagstttk.
gapende mond - 'n gapende 'Wond.
valtende steen valtende siekte.
laggende persoon - 'n laggende toekoms.

2 As pre di k at i 1e1 w 1e b n w.:
Dii<J1 "nwm is nog a.ltyd l y den de; die kranke is st ei rw end e1; hy skyn ho r e"m d e1 doof en s i end e: blindJ;
al b r om m ei ·n dJ e sta.p hy die huis uit; die1 vraagstuli
word br,a n de: n d; dJie uifspr.aak is bes l is send; d;ieJ
tyding was veirple;tte·reind; die- ma:n is we1lsprek en d; die: gebeurt,einis is a a, n st .a an dj e1; sy kennis lyk
v o l dJ o e n d e..
Opm.-A t tr i but i e f neem die onvolt. deelw. altyd 'n -e,
maar p red i k at i e f kom dit sowel met as sander e voor, soos
uit voorgaande voorbeelde blyk.
Dis moeilik om die twede geval onder bepaalde reels te bring,
omdat die gebruik van die vorm met of sonder e onvas is.
Ons vernaamste skrywers vertoon egter 'n duidelike neiging
om die vorm op e te gebruik, wanneer die deelw. meer as bnw_
gevoel word, en die vorm sonder e, wanneer dit meer as byw.
gevoel word, hoewel hierdie onderskeiding nie kons·ekwent deurgevoer word nie.

3. As s e 1 f s t. n a am w. (hierdie gebruik is beperk):
As gevolg van die< oorlog is daar uaie1 h u l p b ei h o e1 w e1 nd es en no o d l yd e: n d.e. s in Duitsl.and; hy is e1e:n van
die: hardwerken.de1s; stie.r·wend.eis em1 g·ewondes le
deu'!'mekaai• op die Si'la,[jV.eild;; hy gaan fo ke''f1e soos 'n
r a .~ e: n d e..
Opm.-- Die onvolt. deelw. het vroeer op -and uitgegaan, soos
blyk uit die woorde:
Reiland (die helende), vyand (die vyende =hatende), vriend
(die vryende = liefhebbende).
Hier het dit dus reeds heeltemal sy werkwoordelike karakter
verloor.
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4. As b y w o o r d of v o o r s et s e 1:
Hy iwt sy werk 1~ i t s t e k e1 n ,d g1e1daan; dit 1oas o nits e t t e n d m.oeilik ; iN t Ii et 'n paar da,e lar11k a. a n h o u d e n il
gereent; d'fo gehoor 11 e:t baie {J e la n gs t e l l e, n d ge·,luister;
die bakoond is fJ l o el i 181 n d warm; fJ e d u r e m d e, a, ang a an dJ e, be•tre:ffende1, nieteensta.ande.
Opm.- - As byw. neem die onvolt. deelw. geen e nie, as voorsetsel wel.
In die laaste geval is die werkw. karakter r!aarvan
nie meer te sien nie.

Die Voltooide Deelwoord.
§ 150. Die v o 1 t. de c 1 w. vervul nog 'n wcrkwoordelikc sowel as 'n naamwoordelike funksie. As werkingswoord kom <lit voor in verbinding met hulpww. en dien:
1. Om v o 1 t .o o i d e t y e t.e vorm:
Hy het g e s k r y f; hy sou g e s k r y f het; hy kon
die vraag b e a n t w o o r d het; hy mo es hom m i s g i s
he:t; ek het jou 1'etr"/{)eerr<d v e r s ta a1 n; hy he-t sy straf
o n .d e1 r {}'a a, n; die sow het al o n de: r g e g a a n.
2. Om die ly d~1n de vorm uit t·e1 druk:
Hy worod 'IJ •Cl s l 1a a n, v e111 a,{/, b e• r o of, rn is ha nde l, o n d 1e r k 1' u i p, 1ens.
Hy is '{}' e d a; [Ji v a 1a1 r, a a n g e, s t e l, mis le i, omg eh a al, be.tra.p, au.t1ervolg, eins.
Opm.- Soos uit hierdie voorbeelde blyk, word die volt. deelw.
gevarm;
(a) Deur die voarvoegsel ge- plus die infin.: geskry/, geeet,
geiHs, geantwoord, gewanhoop, gewantrou, geherberg, geraadpteeg,
gehandhaa/, gegekslceer, ens. By s k e id baa r same g est e 1 de
ww. [vgl. § 178 a. ( 1)] sitaan ge tussen die twee dele van die
samesteUing:
meegedeel, goedgekeur, aangestel, omgepraat, dootigeslaan. a/geneem, losgemaak, toegestaan, ens.
(b) Sander die vaarvaegsel ge- by die afgeleide ww. wat
reeds voorsien is van een van die voorvoegsels:
be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-:
bespreek, beloio/ beskou; gebruik, gesets, gelas; erken, erbarm,
erlang; herinner, herhaal, herken; verlang, versorg, verstaan, ens.
( c) Sander die vaarvaegsel ge- by ww. wat anskeidbaar saamgestel is met antler as die antler (b) genoemde voorvaegsels ;
aanvaar, agtervolg, mz".shandel, onderhandel, oortre/, omhels, volhard, voorspel, weerspreek, ens.
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By die klas ww. onder (b) en (c) genoem, bestaan
daar geen verskil in vorm tussen die in fin., die p r a e s ens en
die volt. <leelw. nie: Dis aangenaam om te gesels-ek
g es e ls graag - ons .ft e t lekker g es els; ek is van plan om
die betrekking t e a a n v a a a r - ek a a n v a a r die betrekking - ek het die betrekki'ng a a n v a a r.

Naamwoordelike funksie van die volt. deelw.oord.
§ 151. As naamwoord verrig die ·volt. deelw. dieselfde
funksies as die onvolt. deelw. Dit kom dus voor:

1.

As attributiew•e1 bnw. (altyd me·t e. Vgl.

§ ] 52 oor die verbuiging van die volt. deelw.) :

"n

G eploe1gdJe. grand, ge1ckvnei sake,,
gegewe belofte, 'n
aangesteld,e onderwyse1r, 'vnl goedJgek,erur'd:e b1esluit, 'n angea:arloafde daad, 'n e'lrk1evn!(]Je1 insteUimg, 'n herha.alde vraag,
ontvange br~e.weJ., in[flekom1e1 s'fukk:e1, 'n mislukte paging, 'n
ont?-'.lugte dief, ens.
Opm.- Die volt. deelw. van sommige intrans. ww. kan nie
byvoeglik gebruik word nie.
'n Mens kan bv. nie st! nie: 'n
gehuilde kind, 'n gebla/te hond, 'n geselste gesprek.

2.

As

pr·e-dikati1ew«~

bnw.:

Ifoapst.ad is .d .i g b ~val k, hy lyk an b ei v a e g 'i:ir
daardie ·we'rk, die. saak bly on b 1e1 s l i1 s, dlie1 b·1·iel was
01 .ei r ei· g: ·i s t r e1 e· r, dlOO 'man z's w e1 .Z g e s t ei l d, hy skyn
tot.aa.l o n g .e l e t t e1 r ,d, di!!! dJ.ie1we;. is goe:d; g e w a p e n d)
hy is fJ e. s t e! l d ,op s,y kforrei, ,eJc va:e;l baiir~ t ei l e u 1· g es t e• l d>, diei gen.ernaal is b el r o ei m d ein g ei ii er d'.
Opm. 1.- Soos uit hierdie voorbeelde blyk, neem die volt.
deelw. as predikatiewe bnw. geen e nie, behalwe by 'n sekere klas
-van geykte vorme (vgl. § 155).
v.erder moet opgemerk wo·rd <lat die volt. deelw. in sekere
gevalle op 'n -d uitgaan, wanneer dit as pre di k at i ewe b n w.
g·ebruik word; maar die -d laat val, wanneer dit as w e r king sw o o r d diens doen. Dit is nl. die geval by ww. wat uitgaan op
l, m, n, ng, r of vokaal..
Vgl.

die volgende sinne:
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Na am woo rd e I.

funks i e.

Ons volk bly verdeeld
Ek voel baie teleurgesteld
Dis treurig gesteld met horn
Die man is algemeen ontwl/zkeld
Hy is beroemd om sy dade
Die blomme is beskerm(d)* teen ryp
Hy
Ek
Die
Hy
Sy

is vrolik gestem(d)*
was verstom(d)* van skrik
kind is totaal verwend
is algenieen bekend
vreugde was onvermengd

Daardie veeras is gemeng( d)*
Hy lyk erg gesteurd
Hy was verwonderd daaroor
So iets is ongehoord
Sy hare is verward
Die gerug is orals versprei(d)*
Die tuin

l~

besaai(d)* met vrugte

Ek is bereid om te gaan

'-Werk woo rd e I.

funks i e.

Ons het die geld verdeel.
Hy het my bitter teleurgestel.
Die vraag is onduidelik
gestel.
Sake het vinnig ontwikkel.
Hy het horn beroem op sy
dade.
Sy het die blomme beskerm.
teen ryp.
Di,e klavier word gestem.
Ek het my totaal verstom.
Die kind word totaal verwen.
Hy het sy skuld beken.
Hy het horn met ongewenste
persone vermeng.
Koffi.e word met melk gemeng.
Ek het my nie daaraan
gesteur nie.
Ek het my nie daaroor
verwonder nie.
Het jy die nuus al gehoor.
Sulke dinge word dikwels
met mekaar verwar.
Sulke nuus word gou
versprei.
Die land word met koring
besaai.
Hy het my daarop voorberel.

Opm. 2.- Dis dikwels moeilik om uit te maak of 'n volt. deelw.
in sy w e r k w. f u n k s i e, dan wel in sy n a a m w. f u n k s i e
voorkom; m.a.w. of dit 'n werking dan wel 'n toestand
of ken mer k uitdruk. So bv. in Clie eerste reels van Celliers
se gedig:

Diie Vlakte" Ek slaap in die rus van die eeue gesus,
ongesien, ongehoord;
en dof en loom iin my sonnedroom,
ongewek, ongestoord.
'n Mens kan hier ewe goed aan 'n werking dink (die vlakt·e
word nie gesfien, gehoor, gewek, gestoor nie) as aan 'n bepaalde
toestand. Die vorme op -r kon dus ewe goed sonder -d geskryf
word.
*Vgl. Opm. 2.
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Verder is daar baie gevalle waar die spraakwerklikheid nie
beantwoord aan die reel, s,oos in opm. 1 geformuleer nie, <lat
nl. die voh. deelw. as predikatiewe bnw. na l, m, n, ng, r of
vokaal altyd 'n -d het, maar nie as werkingswoord nie.
D'ikwels kom <lit in albei funksies sonder '11 -d voor.
So
word bv. vorme soos beskerm, gestem, verstom, gem~g. verspret\
besaai (en mi skien nog meer) in die sinne hierbo ook in die
eerste geval dikwels sonder -d gebruik. Dieselfde is <lie geval
met vorme soos gestrem, verlam, versteen, bedoel, betaal geregistreer, gebou, genooi, verbty, c.a.
Waar die taalgebruik dus aan die een kant 'n neiging vertoon om die d in hierdie woorclgnoep te laat val by volt. deelwoorde met p red i k at i e f- by voe g 1 i k e, sowel as
suiwer
w e r k w o o r d e 1 i k e funksJe, word egter aan die antler kant
altyd die d behou1 wanneer sulke deelw. met by woo rd e 1 i k e
funksie op tree [vgl. ( 4) hlProncler J.
D'it '.is ook die geval by 'n aantal volt. deelwoorde wat reeds
heeltemal die karakter van bnw. aangeneem het, bv.: bemiddeld,
onbemiddeld, welgestetd, onges!Pld, ongeletterd, geu1end, e.a.

3. As s 'e 1 f s t. n a ia m w o o r d:
BemindJe, verloofde1, bekeni/Je, ge,leerde1, ge!Van1gen<', bediendei, beklaagdie!, m~devrge,tekemtde, saakgelasti,r;rle., eews,qeborene, gegewen.~ (data). Al sulke snw. gaan in die meerv.
-0p -s of -ns uit.
4.

As by woo rd:

Ek
Hy
Ek
Hy

ga.an {}' 1e r ,ei 1ei l dJ Sonda:gs kerk toe.
is o n v er po (J, s di m:e.t sy 'We.rk lJ,e,sig.
sal onveirwyld, dve1 saak aanpak.
het o n b ,e, 'W i ml p ,el i 1dJ 1.:ir sy ·meninl] uitgekom.
Dill b ,e pa al d 'n lasti{je, kwe1ssie.
Hv is o n get w y f 1ei l d di,e1 b,eiste. l.e:erling in die klas.

Upm.-- In ·enkele gevalle kan die volt. deelw. ook in absolute
sin gebruik word, d.w.s. sonder <lat dit met 'n naamw. in verbinding staan, en dan vervu1 dit die funksie van 'n bywoordelike
bySiin, bv.:
Onder ons g es B, ek vertro~ hom nie.
W e l b e s k o u is die saal; nie so moeilik nie.
A / g es i en van die koste, hoeveel moeite is daar nie aa11
-verbonde nie.
Alles s a am g e vat, kom die saak hierop neer.
Hieronder val ook enkele v o e g w o o r d e soos: daargelaLr&
.toegegee, aangesien, uitgesonderd, verondersteld.
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Verbuiging van die Voltooide Deelwoord.
§ 152. Ons het reeds in die vorige paragraaf gekonstateer
dat die volt. deelw. as bnw. in sommige gevalle met of sonder
d voorkom, en in andeLr g'evalle met of sonder e. Dit word.
dus verbuig, net soos clie bnw.
By die behandeling van hierdie verbuiging van die byvoeglik gebruiktc volt. deelw. (attributief en predikatief),
word gewooniik as uitgangspunt geneem die in Nederlands gebruiklike indeling in st erk en s w a·k volt. deelwoorde.
In Afrikaans bestaan daar egter nie die minste grond vir
hicrdie incleling nie, omdat die onderskeicling tusscn s t e r k
en s w a k ww. nie alleen verval nie (vgl. § 125), maar so 'n
indcling buiten<lien 'n kennis van N ederiands veronderstel, dus
iets wat nit <lie aard van die saak nie van die Afrikaanse skoolkind verwag kan word nie ( vgl. § 154, opm.).
Die bestaande ~'\.frikaanse grammatikas sit op hicrdie en
ander punte (soos bv. die kwessie van n a am v a 11 e, wat
glad nie meer as b u i gin gs v o r m e in Afrikaans bestaan
nie, behalwe dan in enkele gevalle as taalfossiele) nog heeltemal vas aan die tradisionele, suiwer N e cl e r 1 ands e stand:punt. Om genoemdc redes word hier die volgcnde indeling
gemaak:
1. Dir. v,olt. deelw. lm.n o,s attributiewe
b n w., wat sy verb u i gin g betref, in twee klasse ingedeel
word:
(a) Volt. dee lwoorde wat op -e1 uitgaan;
(b) Volt. def'lwoorde wat op -de of -te1 u!t.gaan.
1

2. Die v o 1 t. d e e 1 w. kan as p r e u i k at i e w e
b n w., wat sy verb u i gin g betref, eweneens in twee klasse
ingcdeel word:
(a) Volt. deelwoor<'Le wat op -1e uitgaan;
(b) Volt. deelw,oorde wat op -d; uitgaan;
Opm.- Wanneer die volt. deelw. in
like funksie nie verbuig word nie, gaan
stamkonsonant van die ww., bv.: bedroe/,
geskok, beperk, a/gekap, verstop, begrens,
warm, u~tgec/J,ien, uitgeteer, ens.
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§ 153. Die
at tr i but i e1 f
ge br uikte
v o 1 t.
<l! ·e •el w. op -e. is hoofsaaklik uit N<Sderlands ooJ1g·eerf, of
later ondie1r Niedie1rlandse invloed ontstaan. Hier kan onderskei word tussren:
(a) Ve.rboe vorme, ontstaan ideur verandering van
stamklinkier:
bed<!!rf - 'n beidorwe kind.
begin
- 'n onbegor1Jne1 w1erk.
besin
- 'n onbeson1ne· daad.
b,ehelp - 'n onbelholpe figuur.
beskryf - beskr.ewe wette.
besp11e1ek - besprok·ci plekker.
bestry - 'n onbestnede: mosie.
bind
- 'n ong·cbon1dJe. boek.
bre1ek
- 'n gebroke1 st.em.
buig
-'.I.net geboe 'hoof.
du:ing - {}edwonge arbeid.
{}'enie;t · - gie1note spyse.
inneierm - inge111om;e standpunt.
le ·
- 'n afo.ebe.e plaas.
ly ·
- gebed@ smaad.
·n~mn
- 'n aangeinome. kind.
opskiet - 'n opgeskote s1eun.
ry ·
- bere.d{',J manskappe.
sink
- 'n laa.ggesO'nkle. misdiadiger.
ske,nd · - geskorrbdc: r·egt•o.
sk•e.p · - 'n welge·sk.ape kind.
skrilc
- 'n onverskmokke. houding.
sluit · - met .ge.slo~e. deure.
slyp ·
- 'n g1eslepe vabond.
spreie;.k · - 'n uitg1esproke w1ens.
ste1ek · - 'n deur{je'Stok.e kaa,rt.
trek ·
- 'n af getrokloe houding.
1.Jerb1erg . - verborge· skatte.
ve.rbuig - verboe votme..
v:er.dink :_ 'n verdag·te persoon.
verkrry · - verk1·1ee r·esultate.
versk'yn - verske·ne boeke.
ve:rslyt - verslete Idem.
. Opm.- Van sommige verboe vorme het die werkwoordstam
waarvan huUe afgelei is, reeds heeltemal in onbruik geraak, bv.:
gebore, oorlede, verlede, vergange, voldonge, ingetoe, opgetoe.

130

VORMLEER.

(b) Yerboe vorme~ ontstaan sander v1e111andeiring
stamklinkieir:

van

ge1e

- 'n gegeiwe belofte.
- 'n opgedJrae· taak.
foe.8
- 'n bele.se man.
span
- met gespamw a,andag.
sout ·
- 'n gesoute perd.
mie1e,t
- 'n •at'geini\e1te stap.
skeii
- geskeie1 vrinde.
sien ·
-'n ongesieinlf'J ruil.
ondergaan - 'n ondergiaf/'/Je opera.sie1.
uitst.aan · - uit(Jesta.r!Je• pyn.
dra

Opm. - Ons het reeds vroeer ( § 125) gewys op die eienaardige
ontwii.kkeling van Afrikaans, dat dit nl. in sy vervoeging-sisteem
die in N ederlands en ou.er tale nog voorkomende wisseling van
stamklinker (ablaut) feitlik heeltemal deur antler uitdrukkingsmiddele
vervang het.
Dl:eselfde verskynsel kan ook hier waargeneem 'Yord waar,
naas die oorgeerfde vorme van die volt. deelw. met klankwisseling,
nuwe vorme ontstaan het en nog ontstaan sander klankwisseling,
wat in N ederlands as sodanig onbekend is.
In sulke gevalle
vind dan v·erder nog differensiering van betekenis plaas, sodat die·
oorgeerfde vorm 'n f i g u u r 1 i k e en die nuwe vorm 'n l e t t e r1 i k e betekenis kry. Vgl. die volgende voorbeelde:
'n opgewonde menigte ·~ a/getrokke houding die betrokke persoon
'n geslepe dief
'n ui,tgesogte geleentheid met gebroke st.em
'n wetgeskape kind
'n deurgestoke kaart
'n beklonke saak
'n beskonke persoon
-

'n opgewende horlosie.
a/getrekte koffie.
betrekte wild.
'p. geslypte mes.
ujtgesoekte vrugte.
gebreekte glas.
opgeskepte kos.
weggesteekte goed.
'.n omgeklinkte spyker.
ingeskinkte koffie.

§ 154. By
a t t ri b ut ief
g· e b r u i kt e
v o 1 t.
dee 1 w. op -dJe: of -te: kan <lie volg·ende groepe on:derskei
word:
·
(a) Stamvorme op Z, m, n, ngi, r of vok'a,ai voeg altyd

-de

by~
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Betaalde rekeninge, ingesamelde fondse, verdeelde partye, be<roevinde manne, veirarm,de me1n se, b,eske.t•mdn regt@,
verdiend;e1 loon, 1e1rlcend.e ,qcbruik, bekroonde werk, geniengde
vloeistof, be,treurde d;ood, gie1e erde gas, ver'moorde slagofjer,
genooido gaste, a.fge maaide1 graan, ge1wyde grond, uitge'roeide1 onkruid, ens.
0

(b) Stamvorme ,op -d en -t vo eg alle1e1n 'Di e by, omcfat
sulke woorde reeds op d oi t uitgaan. Al1een wanneer die
voorafgaande vokaal deur 'n niie-verdubbe,:ing van lengte
sou ka.n veranc1or, word. die d of t veJ:dubbel:
1

1

'

Verbrande hout, bcantu;oordle1 vra,e, onopge'1:oexl1e miens('),
bekladde papi(')r; 'n ge1lw.te1 vyand, 'n vergrote portre1t, 'n
geenfo boom, 'n gewitte muur, omge,spitte grond, verspot,te
maniere, '11 g·cstutte muur, ens.

(c) Stamvorme op -k

1011

-p voeg altyd -tCI by:

Gebakte brood, bieipe!rkt,e middieZe, 'n be'f'eikte doel, 'n
geWrte: brief, 'n miwrnaaktei gesig; 'n ge1doopte kind, 'n a.fgekapte boom, omgekrapte1 grand, geknipte hat're, ens.

(d) Stamvorme op
byvoog:

-f,

-g e.n -s kan sowel -de1 as -fo

gckerf de tabak
{}'eskaafde planke
'u gestyfd1e boortjie
'n verlief de paar
geplo.egd!e grond
'n vcrsorgd,e uitorlik
'n gebuigd,e tak
?n gewaagcte• ondem1etming
'n gelief lcoosd,e wea:-k
'n gei•einsde glimlag
'n verbaasdJe1 g.osig
1..'ergrysde ham

af gestofte Idem.
'n gestraf be misda.ad.
gesifte meeL
vermufte brood.
'n gedugtf te.enstander.
'n verdigte verhaa.l.
'n g'eagte persoon.
'n verslegte mens.
on gepoetste maniere.
gBu·enste msultate.
uitge:dorste koring.
ongebluste kalk.

Opm.- Die eer$te drie groepe lewer gecn moeilikheid op nie-,.
want na 'n s t em he b b en de konsonant of 'n vokap.l volg klankwettig orals die st em h ebb end e u i t gang -de, en na 'rii
stem 1 o s e konsonant orals die stem 1 o s e (verskerpte) u itg an g -te.
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Maar dis moeilik om die vierde groep onder bepaalde reels
te bring. Want soos uit die voorbeelde blyk, beantwoord dit iiie
aan voorgaande formulering nie. D'ie konsonante /, g en s is al
drie stemloos, en tog volg naas die stemlose uitgang -te, ook diE)
stemhebbende uitgang -de. As algemene reel sou kan gestel word
dat na 'n voorafgaande lang vokaal of tweeklank gewoonlik die
uitgang -de volg, en na 'n voorafgaande kort vokaal die uitgan,gt
-te. Maar hierdie formulering dek glad nie al die gevalle nie,
soos duidelik blyk uit die voorbeelde.
Dit . kan ten slow• alleen op t a a 1 hist or i es e gr on de
uitgemaak word wanneer -de en wanneer -te sou moet gebruik
word, m.a.w. dit vereis 'n kennis van Nederlands. En dit. sou eenvoudig genoeg wees om te se dat, waar /, g en s in Nederland$!
intervoka!ies stemhebbend word, die uitgang -de volg, maar waar
hulle stemloos bly, die uitgang -te.
Maar aangesien ons geen hist o r i es e grammatika skrywe
nie, en dit buitendien absoluut onpedagogies sou wees om te verwag
dat die Afrikaanse skoolkind eers N ederlands moet ken, voor en
aleer hy sy eie moedertaal kan leer gebruik, mag N ederlands
in hierdie en antler gevalle nie as rigsnoer <lien om bestaande moeilikhede op te los nie, altans nie by die laer taalonderwys nie.
Maar afgesien daarvan dat 'n kennis van Nederlands nie
in sulke gevalle van historiese aard as noodsaaklike eis kan en mag
gestel word nie, rys die vraag: of dit ta a 1 k u n dig verdedigbaar is om 'n grammatikale reel, wat op die N e d e r 1 and s e
spraakgebruik berus, as kriterium te gaan stel vir die Afrikaans e
spraakgebruik?
Met antler woorde: of ons in hierdie bepaalde
geval in Afrikaans m o e t se en skryf:
gekloo/de hou.t, geploegde grond, versgrysde hare, ens. (in
plaas van gekloo/te, geploegte, vergryste, ens.), eenvoudig omdat
N e d er 1 ands dit so voorskryf?
0 n s m e en v an n e e, en wel veral om die volgende twee
redes:
·
( 1) Afrikaans het 'n ontwikkeling van sy eie deurgemaak,
soos blyk uit sy klankleer, vormleer, sinsleer en betekenisleer, wat
almal aanmerklik verskil van die ~ ederlandse.
Gaan ons nou:
in die een geval Nederlands as kriterium stel, waal'Om dan ook
nie in antler gevalle nie? Waarom dan ook nie bv. die Nederlandse sterk imper/ektum (wat Langenhoven "eentyd van malligheid wou invoer ") as "re el" aan die Afrikaanse kind voorgehou
nie? Want dan is die Ned. spraakgebruik mos die kriterium en nie
die Afrikaanse nie !
( 2) Ons het in hierdie bepaalde geval te doen met die konsonante /, g en s wat in Afrikaans orals stemloos (skerp) uitgespreek word. Klankwettig is dit dus heeltemal begryplik en ook
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te verwag dat 'n daaropvolgende stemhebbende d verskerp sal
word rot t, as hy 1I1ie wegval nie. In N ederlands is hierdie konsonante
egter stemhebbend in gekloo/de, geploegde, vergrysde (op grond
van hulle uitspraak intervokalies in ktoven, ptoegen, vergrijzen),
en daarom is die daaropvolgende d foneties heeltemal in die haak,
net soos die t in beperkte, gedoopte.
Die normale toestand in Afrikaans sou dus eintlik wees dat
na /, g 'en s orals -te gehoor moes word (net soos na die stemlose
k en p), en - vir wie ore heb om te luistier, is hierdie klankwet
reeds in werking. Selfs akademies geskoolde Afrikaners se reeds:
gekloo/te hout, geploegte grond, ens. Waar ons egter nog,
veral Jn d[e skryftaal, die uitgang -de handhaaf, gebeur dit ongetwyfeld onder iinvlo.ed van die Ncderlandse boektaal.
Maar dis
te voorsien <lat die uitgang -te in die volksmond gaandeweg sy
regmatige posiesie sal verower, en dat die skryftaal dan sal moet volg.
Na die stemhebbende konsonante l, m, n, ng, r en na vokale
1s d•ie gebruik van die uitgang -de natuurlik klankwettig heeltemal
i.n d1ie haak.

§ 155. Die volt. d1eielw. op -e: vertoon as bnw. in
sy pre 1d i k at i 1e w ,e funks ie presies dieselfde kara.kt1eir
as in sy attributiewe funksie. Dis nl. 'n geykte vorm wat
net in sekern vasstaande uitdrukkinge en oorgeerfde, woorde
v.aorkorn:
Hy is van daardie voorreg v e rs t o k e, hy was ook
in diei saak b et r o k k ei, e1k het b e d r o e uitgekom, di-e
man lyk my b e s op ,e, hy skyn vani die, duiwel b ei s 1e1 t e,
ek is v a s b 1e s l o t et om te1 gaia1n, ons is ~ nl {j e, n o m e'
me.t ans 1nuwe1 huis, hy is o n b .e1 s pro k ,e, 'Van kamkte:r,
hy ,dr.a sy lot g e l a t 1ei, die sa1ak is v .ei r l o ?1 e:, hy 'Was
die1p b 18\'W 0 e.
Dio predikatief g1ebruikte volt. deelw. op
-d het ons reeds in § 151, (2), Opm. 1 en 2 bespreek.
1

Opm.- In ·enkele gevalle kom die volt. deelw. op -e nog
met suiwer werkwoordelike funksie voor:
God het die wereld
!lieskape; sy vader is gister oorlede of g'estorwe; hy is
kalm o n t s l a p e; die mens word g e b o r e om u i t e i n d e l i k
te sterwe.

VOORBEELDE VAN VERVOEGING.

§ 156. In aansluiting by § 128 vlg. kan onderstaande
tabel dien om die vervoeging van 'n oorganklike ww. te illustreer. Aangesien die ww. in Afrikaans geen persoonsverskil
en getalsverskil bcsit nie, word alleen die vorm van die eerste
persoon, enkelvoud, aangegee (behalwe by die gebiedende wys).
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Bedrywende Vorm.

(a) Aantonende Wys:
Onvolt. teenw. tyd: ek skryf.
Volt. teenw. tyd:
ek het geskryf (is net klaar met skryf).
Onvolt. vcrlcde tyd: ek het geskryf (was besig met skryf).
Volt. verlede tyd:
nadat ek geskryf het (klaar was
met skryf).
Onvolt. toek. tyd:
ek sal skryf.
Volt. toek. tyd:
ek sal geskryf hct.
Onvlt. verl. tock. td.: ek sou skryf.
Vlt. verl. toek. td.: ek sou geskryf het.
(b) A a n v o e g e n d e W y s: Die aanvoeg. wys kan op
soveel verskillende maniere uitgedruk word dat geen
normgewende voorbeeld daarvoor kan aangegee word
nie. (Vergelyk § 140).
(c) Gebiedendc Wys:
Skryf, jy moet skryf;
laat horn skryf, hy moet skryf. (Vgl. § 141).
(d) Onbepaalde Wys:
Onvolt. tyd: skryf, skrywe; te skryf, skrywe; om te
skryf, skrywe.
Volt. tyd:
te geskryf het. (Vgl. §§ 142-146).
(e) Dcelwoord:
Onvolt. : skrywende.
Volt.:
geskryf, geskrywe. (Vgl. § 147 vlg.).
Lydende Vorm.

(a) Aantonende Wys:
Onvolt. teenw. tyd:
Volt. teenw. tyd:
Onvolt. verlede tyd:
Volt. verlede tyd:
Onvolt. toek. tyd:
Volt. toek. tyd :
Onvlt. verl. toek. td.:
Vlt. verl. toek. td. :

'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n

brief word geskryf.
brief is geskryf.
brief het (is) geskryf geword.
brief was geskryf.
brief sal geskryf word.
brief sal geskryf geword het.
brief sou geskryf word.
brief sou gcskryf geword het.
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(b) A a n v o e gen d e W y s : V gl. Bedrywende Vorm.
( c) G e b i e d e n d e W y s : 'n brief mo et geskryf word,
la.a,t 'n brief geskryf word.
(d) Onbcpaaldc Wys:
Onvolt. tyd: (om) geskryf te word.
(om) geskryf (te) geword het.
Volt. tyd:
(e) Deelwoord: Volt.: geskryf.
§ 157. Die volgende tabelle kan dien om die vervoeging
van die hulpww. is en hc,t ile illustreie'L
Aantonende Wys:
Qnvolt. teenw. tyd:
ek is - het.
ek is gewees - het gehad.
Volt. tcenw. tyd:
Onvolt. verlede tyd: ck was - (had), het gchad.
Volt. verlede .tyd:
ck was gewccs - nadat ck gehad het.
ek sal wees - sal he.
Qnvolt. toek. tyd:
Volt. toek. tyd:
ek sal gcwces het - sal gehad het.
Onvlt. vcrl. toek. td.: ek sou wees - sou he.
Vlt. verl. toek. td. :
ek sou gewecs hot - sou gehad het.

Gebiedende Wys:
wees, jy moet we,e,s - moet he.
laat horn wees - hy moet he.

'

Onbepaalde Wys:
Onvolt. tyd: wees - he, te wees - te he, om te
wees - om te he.
(om) te gewees het - om te gehad het.
Volt. tyd :

.

Deelwoord:
.
Onvolt.: synde - hebbende.
Volt, : gewees - gchad.
DIE IlYWOORD.

§ 158. B y w o o r d e of a d v e r b i a is woorde wat dien
as 'n bepaling van al die begrippe, wat geen selfstandigheid
aandui nie. Hulle stel die plek, tyd of manier voor waarop
'n werking plaas vind, en dien verder om bnw., byw. of tclw.
nader te bepaal. Bywoordc van modaliteit het betrekking op
<lie hele sinsinhoud.
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Oor die vorm van die byw. val die volgende te se: dis
byna altyd onveranderlik en dikwels gelyk aan die predikatiewe
vorm van die bnw., bv. die mwro is ernstig si~ek,. die fe1e:s h(!)t
vrolik geeindlig, die watl).r stromn vinn.ig.
DiEI onverandierlilm vortn van die bywoord vind ons
altyd, wanneer die byw. 'n ww., byw. of telw. b€ipaal, •en
ook wannem· dit by die predikatief gebruikte bnw. staan,
bv. die1 volstruis is veirsk'l':iklik kwaai.
Net wanneer die bywoord 'n attributief gebruikte bnw.
bepaal, word dit gewoonlik behandel asof dit self 'n attributiewe bnw. is. Vergclyk die volgcnde uitdrukkinge:
'n die p treur:i9e [J'e1JaZ, 'n la; at aangekomie trein, 'n
s w a k piepende gefoid, 'n g o u kla.argmnaakte werk. :M:aar:
.'n t a a. m l i k e groat h uis, 'n v e rs k r i kl i k e kwaa~
volstruis, 'n v r El es like groat sk•ip, 'n s e• l d same moo~
kans, 'n g lo •e1 i e ·rll de wa.rm dag.
Verder word die byw. V•erbuig deur toevoeging van:
(a) -er in die vergrotende trap, bv.:
gery, maar jy he1t nag vi n n i ,q er ger,y;

ek hc.t vinnig,

(b) -ste in die1 oortreffende trap, wanneer dit 'n ww.
bepaal, bv. : hy het die v i n n i g s t e van almal gery;
(c) -s in die ·.oortreOCiende trap, wanneer dit 'n bnw. of
byw. bepaal, bv. : ek is h o o g s tevre•dei.
Opm. 1.- lt1ewer en ander het as oortreffende trap: liewerste
en anderste.
Opm. 2. - Oor die vorming van bywoorde vgl. § 169.

Ons gee bier verder 'n kort oorsig van die bywoorde,
ingedeel volgens die mees gewonc funksie, terwyl die funksie
self in die Sinslcer behandel word.
Bywoorde wat 'n p l ·o k of rigting aa:ndui: Die dorp
le naby. Die water loop weg. Verde1r: hie r, d.a.ar, erens,
nere.ns, orals, daa.rhe1en, soheentoe., byme;ka.ar, en 'n aanta,l
van die voorsetsels opgenoem in § 104.
1

'I' yd:
Ek kom nou. Ons vertre:k m6re1. Verdecr:
a.ans, aanstons, aUoos, altyd, aist.er, vanjaar, intussen,
ooit, nooit, lankal, skielik, al, vrogg, laat, •ens.
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Hoedanigheid:. Dile; perrd loop vvnn1ig. Die li:g
brand heldeir. Hoe1 he;t d.it {)ebe;ur? Ver,a.l bnw. word in
hierdie funksie gebooig.
Gr a ad: Dit heJt bia:ie, gerei8int. V1erder: taarrnlik, min,
so, skaars, amper, byna, so te se, meer, verbasend, uiters,
hoogs, alte, nouliks, e:nigsins.
l\tf o d a 1 it e it, o.a.:
B e v 1e s t i g i n g: Ons kom sekerr. Verder: [Jeiwf,,s_,
welfklik, ongetwyfe1ld, shellig, ~nde,rdaad, bwpa,alxl;.
0 n t k e n n i n g : Dit '1'e1ent niei. Ve,rder: g'ladnie:, nee,
ge,emsins, onmoontlik.
T w y f e 1 : M iskie1n sal dJit gehe;ur. Verder: waa,,rskynlik, vermoe1delik, moonilik, glo, de1nkli~, altemit, dalM.
W en s: Help my asse:blieif. Verder: tog, ma,a:r, dmn.
0 o r s a. a k: HierdJeiur he:t dJi,e. bra1nd ontstaan. Verder : da.ardJeiur, 'wa,arae.ur.
n ed·e: daarom, i!m'meit'8, mos.
l\tf i d d e 1: .daarme.e,, hie'f'1ne1e.
Ge v o 1 g: i!Je"rrhalwe,, dus, bygie,volg.
D o 'e 1: d.aartoe, daarom, daarvoo,r.
Yoo r w a a rd e: do.in, d1e:snoods, deisverkie,seiriJde.
'l' o e g e wing: tog, 1diarem, nogtans, Wf?)l, nieitemin.
0 111 stand i g h ,e id: 'Lierrge1ef s, aa1nhoudle1n,dJ, onvoorsiens, onverwags, plotseling, alleen, spelenderwys, agterbaks.
:Ma a. t: stuksge1wys, bie:tiiei-bie1tj~e;, weiinig.
P r y s : duur, goe:dkoop, ve1rniet.
V ·er ho u ding' 1en b ep,e r k inig: (in)sowr, d<Mnoo,ds, desgewens, desverlangd, eensdeels, anderdeels, hieromtre:?d, daaromtr,e1nt.
'n Groot aantal van hierdie bywoorde wys terug na 'n
voorafgegane sin; so bv. : Die kinders het met vuurhoutjies
gespeel; hierdeur het die brand ontstaan. Hulle vorm die oorgang na die kategorie van voegwoorde, omdat die funksie wat
hulle vervul nie not bywoordelik is nie, maar ook verbindend.
Daarom word hulle ook wel voegwoordelike byw o o r d e genoem.
Opm.- Bywoorde wat as bnw. diens doen word vermeld in
'§ 198.
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DIE VOEGWOORD.

§ 159. Voegwoorde bring 'n verbinding tot stand, of
tussen sinsdele met gelyke funksie, Of tussen sinne. Voorbeelde
van die, eerstie soort is: Die hond ei ·n. d.iei ka.t is alhei
huisd1iere. Die we.eir was w1a.'f"rn, m a a 1' stormagtig. Ons
moe1t ki.es tussen vrexJJe of oorlog·.
Voorbeelde van dfo tw,ede soort: Die horlJil; gaa1rn; 8awm,
m a a. r i!Jie1 kat bly tuis. Ek he1et na my oupa e1 n m,y
broeirtjie heet rn,a ?n(/J pa:. Ek sie,n d a t die; ree1r1J kom.
Die manie1r waa.rop sinno v·e.rbind word, e:n dus ook
die betekenis van die voegwoorde wat daa,rtoe d:ion, is van
allerle!i. aard. So druk e1n net 'n opsomming of aane.enska.ke1ing uit, maarr 'n t1eenste.Uing, of 'n skeiding, omdai 'n
rede, opdat 'n doel, ,ens. Die soorte van sinsv·erhindinge kom
later, in die Sinsle1eir, ter sprake, en daa,rby word die voegwoorde opgeg·e'e'. Hulle. waa,rde en funksie kom daar beter
uit as in 'n blote opsommiQg.
DIE TUSSENWERPSEL.

§ 160. T us s e n w e r p s e 1 s staan nie in verband met
antler rededele nie, maar word as spontanc uitinge van gevoel
tusscn sinne of sinsdele los ingevoeg. Hulle kan b.v. dien om
uiting te gee aan 'n gevoel van :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

p y n: au! eina,! sol1!
verwondoring: o! ja? kykl
m·edely1e: ag!
sieistog!
foe1itog!
afkeuring: foei!
si.esl
bevr eem<ling: so? ag ne1e? hoe?
toe ju i gin g: hoem! morimgl hotn6tl
1

Hieronde1r val v erde1r al die verskillend!e vorme van
vloeke of v ersaigte vloeke, soos bv.: masV.a.g, geidoriewaa'I',
u'Vint.ig, wr,agtie., o jeie, my genugtig, verduiiwels, ens.
1

1

WOORDVORMING.
§ 161. By die vorming van nuwe woordc kan gebruik
gemaak word van woordc wat reeds in die taal voorhande is,
en ook kan natuurgeluide nageboots word, sodat ons hceltemal
splinternuwe vorrne kry. Die laaste soort woordvorrning kom
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in jonger tale, soos Afrikaans, minder voor as die eerste, maar
tog hct ons heelwat voorbeelde daarvan. Die volgendc is 'n
lysie van dergelike k 1 a n k n a b o o t s i n g e of o n o m at o p e e, mcestal name van diere, spesiaal voels, wat tiepies
Afrikaans is :
Janfre,derik, Jand!ieldie1rik, Jam1pie1dewiet, Jantcderak, Pie'.tses~pe~·de-wa, Piet-my-vrou, Piet-tjou-tjou, Piet-maak-goii,
pie-pa-pou, poppelioiet, bolcmakierie, kelkiewyn, lJietjiereen,
Dokter Haa'l'hof, Ja:n-Wra,gti,e" J aapjapie, Dirkdirk'i~ei. ku:'evoeZ, kuvoel, poe1poe,, Iioerkoc:rduif, ting-tink1ie.
"\Vorel daar gebruik gemaak van bestaande woorde, clan
kan woordvorming op die volgcnde drie manicrc plaasvind:
I. woorclvorming deur a f 1 c i cl in g.
II. woordvorm~ng deur s a m e st e 11 in g.
III. woordvorming deur s a m c s t e 11 c n cl e a f 1 e i cl in g.

I.

AFLEIDING.

A.fleiding kom voor by die snw., die bnw., die ww. en
die bywoord, nie by die antler rcdedcle nie.
§ 162. 1. D i c S e 1 f s t a n di g e N a a m w o o r d.
Afleiding van snw. kan op drieerlei wyse gebeur:
(a) regstreekse afleiding.
(b) afleiding deur rniddcl van v o or v o e gs e 1 s of
pref i ks e.
(c) afleiding deur middcl van agtervoegsels of
s u f fi ks e.
(a) Die regstrecksc afleiding wasinouertale
baie meer produktief gewees as in jonger tale, vcral dcurdat
.die sterk ww.-vervoeging sovcel wisseling van stam-vorme vertoon hct. Die daardeur opgelewerdc vorme hct dus al in
K ederlands of nog vrocer ontstaan, maar vir die regte bcgrip
van die onderlinge samehang in Afrikaans gee ons vbb. van
snw., afgclei van ou sterk ww.-stamme, en die ww. self claarnaas. Talryke verskillc, vcral wat die uitgang van die woorde
betref, word opgehelder dcur die klankverskynsels wat in § 57
:behandel is.
14.0
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Ons vind naas mekaar :

Ly- ie,edJ, styg- stieb.euel, ry -riit. sn,y - snit.
Be.d;rieg -.be.drag, gen1iet - genot, kie;s - keus, ruik reuk.
Bind - band - vorbond - bende, d"fink - drarnk-dronk,
spri,ng- sprang, help - hulp.
Spre.ck- spraak- sprokie -spreuk,
br:e1e k - brok bi·euk, steek - stok.
Gee - oa·we, meat - ma.at, beweeg - weg - wieg.
Grawe1 - gria.f, vrnaal - mcel.
Loop - .loop, roeip - rocp.

In aansluiting by die la.aste vbb. me,rk ons op dat in
Afr. dikwels die sta.m van 'n ww. as snw. gebe,sig word,
bv. : 'n sny brood, 'n byt, 'n knyp, 'n kap, uaa.s stoat, slag
e.d. \vat ook in Ned. voorkom. Langenhoven
skrywe
bv. : dat hie1rdie bundel diie1 u i t s o e, k is van die. lJeste
werk wat 1e'k oo'it oe:doe1n het.
§ 163. (b) Afl.eiding deur voorvoegsels.
By die voorvoegsels sowel as by die agtcrvoegsels val op
tc merk dat sommige produktief is, en dus nog gereeld gebesig word om nuwe woorde te vorm, terwyl antler nic mcer
produktief is niei. Die voorvoogsel ge- bv. is produldicf,
11Ptso dil" agtervoe:gsels -te, -heiid, -sel, terwyl af- an·t-, et- 1
oar-, -s dit nie is nfo.

Ons vind die volgende voorvoegs,eis :
am·ts- : aartsva.dei·.
af: a/'grond, afstatnd.
antaniwoord.
et.etmaal.
(J,16gebler, geskre.e:, g:esanik, gelul.
g'esin, genot, geluk.
oeroerwoud, oe'r"rr!,e1ns, oe1rtaal.
onongeluk, onsin, onmons.
ooroord'.ee.l, oorsprong.
wanwanordeJ, 'll''a1r1JklaJYlk 1 ·wanhoop, wanbestuur.
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§ 164. ( c) Afl.eiding deur a g t e r v o e g s e 1 s.
(1) Konkretie snw. word g'evorm deur:
-aar (pe-rsoons- en saaknam,e): leiraar, J{apern.aar, lessenaar.
-wr (persoons- en saakn:ame): Tr,ansvaZer, he,lpetr, we.rker,
vlieer; sto[/1(')r, stamperr, gie1te1r.
-aard (pe.rsoonsnarne): luiaar'd, gieirigaard, valsaard.
-erdl (persoonsname): lompe,rd, lelikm•d, stouterdJ.
-ier, (-nie'r, -e1nie1r) (persoons- en saaknanie): twinier, howe1,nie.r, vliegenie1r, sk.arnie1r.
-ik (-rik, -eriik) (persoonsn:aJ:ne): stommerik, botterik.
-aan (persoonsname): Italiaarn, Indiaan.
-iet (persoonsname): IsraeZ~ei,t, Piaa1rliet.
-and (pe;rsoonsname1) : '0'yand, Heiilawdl.
-is (-nis) (persoons- an saakname): bloewiis, nasionalis,
vullis.
-ing (-ling, -eUmg) (persoonsname): liewelirng, !'ersteling.
-,es (-is) (vroul. persoonsnaJ:n,e): dJiem1a1r'ies.
-e (vroul. peocsoonsna:m1e): ,eiggie1note,.
-in (vroul. persoonsnarne): boe1rin, godJin.
-ster (vroul. persoonsname): 'Werkst(')r.
-sel (saakname): baksel, d1e1ksel, brooisel, sle,epse,Z, snysel, swelsel, aanpak.~e1l, trapse:l, opdrifsel, blousel.
-asie (saaknamiei) :) : murasie, boskasie .
(2) .A b s t r a kt 1e sn w. word gevortrn deur:
lief rki, vre1dl(').
jammerte, vrekte, duurte, diefte, gewente,
groentc (kollektief).
-e
koue.
-ing
les'in1g', lyding, tie,ZZ~ng.
guns, koms, vangs.
·S
kw1aliteit, kwanWe:i.t, puberfoit.
-teit
-m:e1nt
d're1igermJem t, paaievme:nt.
skriftuur, mikstuur.
-uur
boek,e1'f'.y, bedxrieery, lekkerny.
-y (-1ery, -erny)
begrafnis, laafn1is, {}'roe1tn1is.
-nis
spiritismei, modJe1rn1isme:.
-ismei
onderworpenheid, deurmekaarheid, toe-he1idJ (-ighe1~d)
heid, skaamheid, verbeeldenheid, ioelatighe1id, mooii,gheid, 1:erspottigheid..
mensdom, arme-blankedom, magdom.
-dJom
g'enootskap, bankrotskap. ·
-skap
1:
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Opm.- Daar is baie meer afleidinge onder die snw. as wat
ons hier deur vbb. toegelig het.
So is bv. talryke eiename ou
afleidinge, wat reeds in die ou Germaanse tyd gevorm is. So is
dii.e woo rd he.iiden 'n afleiding van heide, ( wat in Afr. nog bestaan
in heiblommetjz~), deur middel van die agtervoegsel -n, wat in
ouer tale nog rneer oorspronklike vorme vertoon (,bv. Latyn -anus
in paganus).
In hierdie spraakkuns moet ons daarvan afsien om al daardie
ou afleidinge te behandel, of ook maar op te som; dit hoort tuis
in 'n historiese grammatika-. of 'n etimologiese woordeboek.

(3) TTerkie~'Yl!waiori<ki.

Die
gende:

agt 1 eirvoegse~s

-iei

-jiei
-tjie
-etjie
-entjie,
-pie.
-kie

wat verkleinwoorde vorm is die vol-

boekie, hakie.
handjie, k~ndjie.
uurtjie, outjie1.
e:netjie, blommeitjie,_
wa.entjie., ·n6.~eimtj~e:.
boompie, rymp~e,.
klonkie, pakk~ei.

Opm. 1.- Woorde op -el soos krummel, korrel e.d. is van
oorsprong reeds verkleinwoorde.
Opm. 2.- Sommige verkleinwoo·rde op -tjie vertoon in die
mv.: -ertjies, bv. kindjie - kindertjies.

§ 165. 2. D i e B y v o e g 1i k e N a a m w o o r d.
Net soos by die snw. is daar by die bnw. ook regstreeksc
:afleiding van ww.-stammc, maar die verband tussen die bnw.
en die ww. word in Afrikaans so goed as nie meer bcsef nie,
omdat die regstreekse afieiding al baie vroeg plaas gchad het.
Die enigste wat nog kan h0lp om die vcrband tc laat voel, is
die be.t.ekenis. So verstaan ons da,t laa.<J hoort by die ww.
ze, stukkmid by ste1e1k, be1,le1e;f by lewe,, 'dol by dJwaal, dof by
-uerdowe.
Sekiern woorde ka.n egter in Afrikaans as bnw. gebesig
word wat niks meer of minder as ww.-stamm1e is nie; so
word daar ig1ep11.a,a,t van dMei blknk kopeir, it~ei ska,{JJm ki'l'l'd.
Op di1es1elf<1e manieir world enkele snw. as bnw. gebesig,
bv. diei slde:l'm kJir1J11J, 'n bog lo~md, 'n pap band, en ook stofname soos: 'n silu,i<flr h011losiJe., '·r/J yste r p0<a.l, 'n kop1e1r ke1tel
'(vgl. § 93).
1
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Opm.- Sommig·e snw. word net as predikatiewe bnw. _gebruik,
bv. ek is honger, dors e.d. (vgl. § 214).

Verder vind die vorming van bnw. plaa,s deur (a)
voorvoegs1els, 1en (b) a.gtmvoegsels.

(a) Voorvoegsels:
berroevm,dJ, bieimiddcld, bedaagd.
begekeil, gemanel, gedas, gestewel.
geonongelul.:kig, or1Jdeuernd, onwaar.
aarts,aartslu,i, aairrt,sdom.
oeroerond.
Sornmige ander >voorde het foitlik voorvoegsels geword,
1e n hul eio bei.efoenis verloor, bv.:
dood- in doodg.eru;oon, idood.Zuiters, doo,rJ.onslculdig, 'flioodvf'!ru.1onderd.
mars- in morsi/Jood, morsaf.
oor- in oorgcinoe'[J, oorge1lu)ckig.
stok- in stokoud, stokdoof.
(b) Agtiervoegs.els :
-ig (-rig, -e1rig, -sig. -tig): Ze:wen.dig, agterlosig'~ regt-ig, vrotsig, krie1we:lrig, houterig, skrikk:e·rig, nukkerig,
siel{)eriJJ, .de1inse1r<ig, klaetrig, reenerig.

.

Opm.- Op die voorbeeld van woorde soos toevallig is daar
'n nuwe agtervoegsel - vallig, bv. wisselvallig.

-agtig (-haf t~g, -eragtig): v•neesagtig, wola1g#g, be"rgiagtig,
manhaf tig, kindera.gvig.
-s: steeks, kinds, Transvaa.ls, Natals, Ka.aps.
-Zoos: eerloos, grond:e.loos, belari D'eloos, liefd:eloos.
-Zik (-elilc): eerUk, vaderlik, h1'.nd:erlik, vie8liJ.c, verdrietlik,
haatlik, onhebbelik, vriendelik, uiteindelik.
-baar: 1e1e1rba.ar, e1etbaa1r, verskuifbaar, onuithoudbaar.
-s·aarm: eiersaam, g.enoe1gsaam, "UJa.ag·saam, spaarsaam.
-e: goue, eriM.
-,end: stukJc,e,nd, •r1Jaketru!J.
-m·s: ,eners.
-,el: verrnctel, sk,amel, 'U.:amkel.
Opm.- Dit verdien besondere vermelding dat party samestellinge
as bnw. diens kan doen; so bv. die kind is kaalvoet, wat beteken:
diie kind het kaa.l voete (vgl. § 180 a. 1. Opm. 2).
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§ 166. 3. D i e W e r kw o o r d.
By die afl.eiding van ww. word ondcrskei tussen die volgende groepe :
1. ww. van naamwoorde afgelei of d c no min at i ewe.
2. ww. van ww. afgelei of d c v c r b a ti e w e.
3. ww van ww. afgelei deur v o or v o e gs e 1 s.
1.

D e n o m i n a t i 1el w 1e.

a. Van s n w.:
(i) Die ww. vorm is in Afr. gelyk aan. die smv.; die
meest.e daarvan is oorganklik, bv. ploe:g, hak,
stempel. Onoorganklike ww. kom eigter ook voor;
so skrywe Langenh oven: dfo u.x1teir s t r a a l vain
die dak a.f =-" loop in strale."
(ii) Ww. van snw. aigelei deur die agtervoegsel -ig,
bv. eindig, kruisi{], pynig.
(iii) Ww. van snw. afgel1ei deur die a,gtervoegsel -e,er,
bv. hante1er, eksa1mine1er, balar1Jseer.
1

(iv) Pr i w at i ewe ww. (van Latyn privare = beroof)
dui aan dat die daa.rby behorende voorwerp beroof
word van dfo selfstiandigheid, waarva:n die. ww. afgelei is; bv. erte dop, wat beteken: "die dop afneem"; ertappels skil, wingerd top, ens.
Ook kan die. ww. cleur middol van die, voorvoegsel
ont gevorm word, bv. onleer, onthoof, ontlas, ontsenu.
(v) v\Tw. gevorm deur voorvoegs e1ls, b;v. be]-crans, bewapen, biekroon; omfl71s, omkmns; ve1rta.al, vm'Vel, .verhaar, veirste1en, V{')ronge,luk.
b. Van bnw.
(i) Die ww. is ge1lyk in vorm a.an din bn w ., bv. v.:it ( '-'
(wit maak), kort (=kort maak), vrot (=vrot word) ..
(ii) Ww. van bnw. afgeleii deur di1e1 agtervoegsel -e1er,
kleine1evr, trofoe1er, halveer.
(iii) Ww. gievorm deur voorvoegsels, bv. benuttig, beswaar, be1vre.emd, 1.:ergroot, verand.er, ve,rdubbel,
ver,ag't.cr, verbly, 1.:erstom, onte,iien. onifnugter.
1

Opm.- Ook van partiekels (voorsetsels en bywoorde) kan ww.
gevorm word deur die agtervoegsel -er, bv. nader, uiter, opper.
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§ 167. 2. D e v er b a ti e w e. Hierdie klas word onderverdeel in:
(a) Kaus a.tie w 1ei (va,n Latyn oa.usa = oorsaak) of
o o r s a a k 1 i k e w w. Hulle is uit Nied~r1ands oorgeerf,
bv.:
drink - iilremk, s.it- se1t, waak - welk, Via.Z- veil,
vaar -- voe1r, suig· - soog.
(b) Fr1ekwent1atiew1e (van Lat. frequens=her1i.aak1elik) of h •Or ha, 1 in g s w
worJ. gevorm deur die
uitgange -er en -el, bv. :
sty g - st@ierr, klap - kZa.pper, haak (hak) - hakke·l,
tra.p - trappel, b~d - b.e1dleil, b·r,e,ek - brokk,el.
1

w.

Opm.- Wankel, wandel, handel, verpletter is nie herhalingsww.
nie, maar denominatiewe.

(c) Int ens i ewe (van itnte.ns = heftig) ww. dui 'n
st£-rker graad van die w.erkin:g aa;n; hulle is uit Nedorla;nds
oorgecr£, bv. :
hyg-- hik, wee,g-wik, ste'l!ik- st1ik, spe1el-verspil,
buig - buk, nyg- kn>i!k, splyt - splits, b(')swyM- swik
-swig.
Ten slotte. Imm kombinasie:s voor vani (b) en (c), soos
blyk uit:
ja -- jakker, be1e;f - bibbie1r, snu~f - snuffeil, kyf- kibbel,
.<:tre1e.f-- f.e1e·nstribbe:l, stoat- stottor.
§ 168. 3. W erkwoorde van antler ww. afgelei deur voorvQegsels. Daar is ses voorvoegsels wat by hierdie vorming
optree, nl. be·-, g.e1-, e1r-, her-, ont-, ver-.

(a) be-: besmeer, besaai, bepaal, besnoei, waarin be nog
sy oorspronklike beteke:i;iis van ''om'' of '' oor'' bewaar het.
Verdeor dien b@- om die aa,rd van die werkin1g1 te verander, en dikwels dui dit die b~'in of die end daarvan aa.n,
bv.: be.Joern, bespeur, be·trap, bemerk, beproef, b,e·praat, b.e;,eindig, bewel!"k, bereik.
(b) {}e- kom in sommige afg.eleide ww. voor, wat egter
uit Nederlands oorg1oerf is, ,en wat dus nie me:er as afie1idinge gevoe,l word nie, bv.: geZuk, gevoel. geloof, (naas
glo), ge1nee.s, geb0ur, geskied.
Naas sommige van die genoemde ww. is die vorme so.nder ge.- •ewe gebruiklik, bv. luk, voel.
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Somtyds dien die vorm !mie1t ge- om 'n betekenisverskil
weer t1e1 gee; loaf beteken: "·prys," 91e1loof: " vertrou;" beur
bet elwn: " druk," geb,e1ur: " plaas vi nu."
( c) er- dui gewoonlik di e begin van die werking aan ~
erken bet.eken: "begin te foen," en dan ook: "bely;" e·rlang,
e1ruaa11', erb.rNm.
(d) her- dui 'n herhaling 0,a1n, bv. he,rdenk, herd'oop,
her,enig, herhaal, herkie.s, herleef, hervorm, herkou.
(e) ont- siJel dikweJs die hegin van die werking voor,
bv.: ontbyt, ontgin, ontstel, ontspruit, ontste:eik, ontplof;
in sommige gevalle, bv. in ontspruit, is die oorspronklilm
betellienis van ont, nl.: "uit," nog te herken.
1

1

Dieselfde1 is die g1eval, wanne1er ant- die end van die
werking aangeie, bv. in ontkom, ant.loop, (=" ver genoeg
loop"), ontroof, ontneem.
In afieiding1e soos onthou, ontmoet, ontvang is die betekenis van ont nie mie1eir te sie:n. nie.
(f) ver- dui g1ewoonlik di,e1 ,end van die werking aan;
verb rand bete(ken: " hedt1emal op brand;" ve1rjaag: " die
_jaa.g voltooi "; v1erder: ve.rniors, 'l:erspo,e,z, veirswelg, verspeel,
vertrap, ve,rhoor, verr{)eiwe. .

Dikwels 1egt,eir word d'eur ve'r- 'n slogte betekonis aan die
ww. geg·ee, soos by verrgis (= "misgis "), 1.:e1rraai, verdr.aai,
verdoerm, ve1roorde,e1l.
§ 169.

4.

Die B yw o or d.

Oor die algemeen kan al die bnw. onveranderd diens doen
as bywoorde.
Daar is egter enige agtervoegsels wat bywoorde vorm, bv.:
skraps, sf>raks, dikwels, a.a.nstonds.
-8
nam,e:lik, e1in1aelik, kwalik.
-lik
groot.liks,
kortliks.
-liks
strakkie:s, e1ff1emtjies.
-ies, -tjiPs
-ling, -lings: plotseliJng, skryUngs, ylirvos.
huiswaarts, noordJwa.a.rts.
-wa,arts
huistoe, boonto('), ond!ertoe, sohe.e:ntoe.
-to(')
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Sommige woorde, wat ,aintlik twee a,aneengeskrewe
woorde is, nl. 'n snw. 'en 'n bywoor'd, kan dien as eon byw.;
wanneer ans le.es : hy tJr1e'k kopuit, dan bewys dit dat
kopuit een bepaling is by !trrelc, ,(j]J. dus 'n bywoord.
Ook kom <lit v;oor 1&:i,t 'n snw. as byw. iungeer, bv.:
.kyk ham w at c:r pia1 8 in di@ oe.
Herhaaldelik word 'n byw. verst:erk deur al-, bv. almiskie, ,alji;mrmerrs, allein{/'s, alree1ds, altemit.

II. SAMESTELLING.
·Ontstaan van die Samestelling.
§ 170. Die samevoeging van twee of meer woorde tot een
geheel is 'n verskynsel wat alleen kan ontstaan as die woorde
onderdele uitmaak van 'n sin. Die o n ts t a a n van samcstellinge behoort dus in die Sinsleer bespreek te word, en ons
kom <laar dan ook in § 257 op terug.
Daar bestaan egter reeds soveel samestellinge wat vir ons
gevoel ook buite die sinsverband 'n afgeronde eenheid en dus
een woord vorm, <lat hulle in die v ormleer afsonderlik mo et
behandel word. Die meeste daarvan is nog deursigtelik, omdat die samcstellende dole nog as afsonderlike woorde voorkom. Sommige egter kan alleen nog deursien word met behulp van 'n kennis van Ncderlands of ouer tale. Die woord
tensy byv. word in Miudeln·ederlands nog as drie, afsonderlike woordo g1eskrywe: J~c;t, en si "as dit nie is nie." Al
drie die woordjie1s is varud:ag in Afrika,ans as lewende taalolem.ont,e onbckend, 1en die woord tansy wat <laaruit ontstaan
het, kan dus nie as 'n Afrilrnanse samest,elling bestempel
word nie. Ons sou dit 'n historiese· of oorgoorfde1 samest.elling kan noem. Di81 etimologi·c1 of woordafieiding, wat
horn spesiaal met historie:Se ondorsock besighou, le talloso
woorde as ou same1st1elling'e hloot 1e1n bewys daardeur sy
kamktieY" as 'n historie~'e taaJmetienskap.

§ 171. In 'n beskrywende grammatika, soos hierdie, word
goen uitvoerige ondersoek ingestel na die historiese ontstaan
van din sarnestellingc nie. Ons doel is net om hulle waar to
1-:.oem en in te deel in groepe. By so 'n indeling is dit wenslik
om van 'n noukourig omskrewe gesigspunt uit te gaan, ten
einde die grense af te baken, en daarom gee ons hier 'n
<lefiniesie:
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'n Samestelling is 'n byeenvoeging van
ta a 1e1 em en t e met 'n e i e bet eke n is t 0 t 'n e e11h c i d, w a a r v a n d i c n u w e b e t e k e n i s n i e m e e r
ooreenstem met die som van betekenisse van
<l i e d e 1 e n i e.
'l'oeligting. Die sames telling grootvadJer het 'n ei e bei;(•kenis: " vader van <lie vader "; dit stem nie ooreen met
<lie som van groat en vader se betekenisse nie, wat sou wees
'n groat vadwr, d.i. "'n vader met 'n groot gestalt,e."
Hierby val nog 'n anc1er kenmeirk in dio oog. Die eetrst,e
<leel van die samest,elling sou 'n mens, as die twee dele los
van mekaar in di0 sin sou voorkom, van 'n liJ.woord voor.sien. Ons praat van 'n groat huis, 'n groat boo-rn, ens.
Dit bewys dat die woord groat in dio s<Lmoste1ling- groot'iYJ.der nie meer as 'n gewone bnw. by vader fungeer nie, maar
<lat groat en vade1r 'n nuwe Mmheid vorm.
'n Samest,elling kan as sodanig herken word aan. die
klemtoon; dit het net con hoofklemtoon, terwyl daar twee of
meer daarvan is, wanneer uio woorde- wat by mekaar staan
tog as los van mekaar behande1l word. By die sam.eistelling
is dit> betoning van con van U.ie ledo ondergeskik aan dio van
·die antler, bv.: ystervark is 'n samestelling, 'n yster hek
is twe<C-1 los vrnorde. Die kl emtoon Ion op uie eerste of op
die twede deel val, bv. rietdak, bloutong; maar wiZd,ebees,.
kwa.aivrind,e.
1

1

Verbindingsklanke.

§ 172. Tussen die dele van 'n samestelling kom dikwels
verbindingsklanke voor, wat behoort by die eerste samestellende woonl, bv. die sameist,elling van bed en goeil word
beddegued, die van volk en lied: volks(i.ed.
Om vir die gebruik van die verbindingsklanke reels te
ge.e, is baie moeilik. Die gebruik van s word oor die algemoen bepaal deur die gcvoel van besits-verhouding, waarin
die een dee1 tot die ander staan; volkslied beteken: lieid! ?){J)rl;
die volk.
Soros egt,er if: van 'n bcsitsverhouding goen sprake nie
en word die s alleen we1luidendheitlshalwe gobruik, bv. in
miershoop naas mievrnes, tydso'l'de1 naas tydvak, blikkie,smelk..
hemelsbreed.
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Opm.- 'n s word nie ingevoeg nie wanneer die eerste ded
van die samestelling op 'n s eindig, of die twede deel daarmee
begint, bv. kunsproduk, meisieskool. Wanneer die eerste deel op
'n s eindig en die twede daarmee begint, dan staan daar natuurlik
twee esse in die samestelling, bv. toetssteen, rotsspelonk. Somtyds
sou 'n mens 'n meervouds -s verwag in 'n samesteiling, waar dit
egter nie optree nie, so bv. in rosyntjiebrood, kinder/ees.

Die- e skyn v,e,m.l deu.r 'n g'Ewoel vir ritme op te tJ·ee.
So word in peeirboom g1een e1 gebe.sig nie, hoewel. 'n boom
mcestal mccr as een peer dra; 'n skaapwagter moet nic
net eon skaap oppas nie. In pe,rdest.ert en hanespoor word
wel 'n <J uit1gespreelk, te,rwyl tog so'n stert of so'n spoor
net van een pe1rd -of ha.an afkomstig is.
'Die gcbruik van · s en e moet dan ook deur die praktyk
gelee.r word.
Koppeltekens.
§ 173. A.angesien samestellinge eenhede vorm, word dit
gewoonlik ook as eenbede geskrywc, d.w.s. die verbondc dole
kom aanmekaar vas, net soos die lettergrcpe van een woord,
bv. dfonskneg·, .ag~e.rvoegse1l, oee.lpe1rske, skoonseun, ens.
In bepaalde gavalla 1eigter word die same,steUende dele
losser geskryw1e, ·en deur 'die lmppeHeken verbind.
Die hoofrie,el vir die g e b r u i k v an die k opp e 1t e k .en is : dit word gie1skrywe, wanneer die eonheid van
die samestielling nie as J:ieeltema~ va1s gevoel word nie, en
die byeenvoeging van die1 dde dus 1min of meer toevallig is.
Die meies voorkomende gevalle waa.r die koppclteken optree
is:
1. By minder ·vaste woordverbindinge: se1ekus-kaffe1rstam, skooldae-herinneringe, houtas-kakebeenwa.

2. By minder voorkomende1 samestellinge besfaande
uit eienaam 'en soortnaam: M oskou-ekspediesie, Chieagotentoonstelling, M.ilrMrr-poUtie:k.
3. By opeenhoping van klinkers in die middel van die
samestielling, waardeur dio oog by die lees gehinder word:
blinde-instlituut, Sie1e-1e1nd, ·wa-as.
4.

By :riedupliseriend,e fol'masies:
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5.

By samegiesteLdie telwoorde:

twe'e-en-twintig, ses-

honderd-dirie-,en-dJ<~rtig.

6.

By samegestielde tfotels:

luitiena,nt-kolo'TIJ,eil, kom-

m,andaint- geine(f"aat.
Opm.- Hierdie voorbeelde is ontleen aan die spelreels van die
S. A. Akademie.

Indeling.
§ 174. Daar is meer as een manier om samestellinge in
rubrieke te verdeel. Dit kan gedoen word volgens hulle betekenis, gcbruik, vorm of inncrlike waarde as 'n sintaktiese
verskynsel.
Die laaste prinsiepe sal ons volg, aangesien soos reeds opg emerk is, die samestellinge ontstaan in die sinsverband, deur
woorde byeen te voeg wat nou verbonde is . Die b et e k e n is
van die samestellinge sal egter terselfdertyd blyk uit 'n dergelike indeling, maar dit vereis vir die gewone leser feitlik
geen besondere toeligting nie.
Ons maak die volgende v;erdieling: ·
1.

2.

H c r h a 1 i n g s a m e s t e 11 i n g e
komp o sit a.

v e r b i n d i n g s a ill e s t e n i n g e

of

i t er a t i ef of

k

0

pula-

t i ef - k o m p o s i t a.

3.

S a m e s t e 11 i n g e w a a r i n ' n n a a m w o o r d
geregeer word deur 'n ww. of deur 'n
n a a m w o o r d w a t w e r kw o o r d s k r a g b e s it.

4.

S a m e s t. m e t v 6 6 r v o e gs e 1 s e n p a r ti ck e 1 s, w at v 6 6 r 'n w w. of 'n n a am woo rd
m e t w e r k w o o r d s k r a g k o m.

5.

Samest. waarin 'n naamwoord of 'n bywoo rd g ,e,r egie,·er word Ii eu r 'n v o ors et s el.
Bepalende samestellinge van naamwoord1e of r1 ·ate rm in u, t i 1e we no mi n a a 1k omp osi ta.

6.
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1.

Her}Jalingsamestellinge of iteratief-komposita.

§ 175. In Afrikaans is hierdie klas sterk verteenwoordig,.
en dis 'n soort samestelling wat nog altyd gevorm kan word.
Dit druk .,n herhaling uit, en dikwels ook 'n vcrdeling met
tussenruimtes. Dit kan gevorm word deur:

(a)

Samestelling van selfstan·dige naamwoorde:
bal-ual, bolc-bok, lcaart-kaart, tol-tol speel, l1ietj~e'
bi,etjie aanlo0ir.

In die gegewe voorbeelde dui die dubbele snw. 'n herhaling
van die handeling sowel as van die snw. self aan. Die samestelling doen gewoonlik diens as 'n bywoord. So ook in :
Ons ·het ent-ent gicluop e1n ent-mit gery.
(b) Sa.mestoll ing
me:

van

werkwoordst,am-

fiuit-fiuit, sing-sing, rus-rus, sit-sit,
sulckel-sukke1l.

·staan-staan~

Hierdie samestiellinge fungeier ook as bywoordo, bv.
Dan gaan dit nic lag-lag tee1n die' swaar opdraend
uit nie. Sy loop val-val nader. Snilc-snik raalc sy
weer aan die slaap. Spartcl-spartel die draa,i omgaan.
Dit word ook as 'n bnw. gebesig, bv.:
voetstappies, 'n sleep-sleep ge1ruis.

plof-plof

(c) Sam.es telling van bywoorde:
gou-gou, ·nou-nou, lcort-kort.
(d) Samest,elling van bnw. of telwoorde:
Hulle kmn cen-een vore,ntoe. Die kindJe1rs stap twe.etwe1e. T¥anne,er a'ie rivier vol is en die 'l'Ooiwater
oorstroom die oewers, dan bly die fyn-fyn grand
wat uitsa]c, bo op die wal agter. Hier dui die1 samest.elling fyn-fyn nie net die hoedanigheid van die
grond aan nie, ma,ar ook voel 'n meins daa,dn die ge.
stadige biotjie-bietjie uitsak.
152

VORMLEER.

·2.

Verbindingsamestellinge of kopulatief-komposita.
§ 176. Die samestellende begrippc het in hierdie geval
gelyke funksic in die sin, en hulle kan beskou word asof hulle
.deur " ein " of " of " verbinil is.
Dis opmerklik dat hie,rdie soort van ·same1ste1linge meestal voorkom as onderd,eel van 'n nog' grote1r samcsteHing.
,Langenhoven se bv.: En daarvcmdaan k01n seke1r d·ie slangpa.ling-storie. In d:ie drieledigc1 sa,mest,elling is die verhouding van slang on paling suiwer verbinJ.emi of kopula,tief,
en dit betefoen: die storie van die skrng en die paling. 'n Verbinding soos spek-modder-vet beteken: so vet 8008 spek
en madder. 'n Pi1e-git-8Wla'rt nag bet.elrnn: 'n nao wat 80
swart is 800S pik en git. Pap-sop-nat is so nat SOOS pap
en sop.
Ook byvoeglike naamwoorde kan somtyds op hierdie
manier verbind word. bv.: Die boere' moet hul be.sitting op di,e
me,es re•delik-voordeligste manie'r ont•1,C'ikkel, wa,a,rmee bedoel
word dat die manier so voordelig moontlik moet wees en
daarby tog redelik.
In die samestelling more-oormore staan die 'dele ook
as gelykwaardig verbonc1e; dit beteken bv. in die siu: moreioormore gaan ons d'ood: " illOrP Of 00fill!Jf0."
In die vmbinding doof stom staan twee bnw. gelykwaardig naas mekaar, dit beternen: " doof en stom;" so oak
in l1dlekker (bv. 'n luilekke1r lewe Ze>i) .
.3. Samestellinge, waarin 'n naamwoord geregeeT word deur
'n werkwoord of deur 'n naamwoord wat werkwoordskrag besit.
§ 177. (a) Die naamwoord word geregeer deur 'n werkwoord in : skuldmwak, perdelcoo p, w1a,tergee, u:oord:eruil,
skaap-slag, os-ste.el, badne1erm, dagse, 8tof skopi, hoogag,
.kwytskel, swart8'm1e1e1r, goe1dkeiir.
Opm. 1.- Daar is verskil tussen /zandgee en 'n hand gee, tussen
pypopsteek en 'n pyp opsteek. Vgl. definiesie § 171.
Opm. 2.- In 'n aantal uitdrukkinge is die geregeerde naamwoord in funksie feitlik 'n bywoord van vergelyking, bv. in lmipmes.ry, lepel-te, vetting-sit.
Opm. 3.- Die hele verbinding van 'n snw. met 'n ww.-stam
kan in bepaalde gevalle fungeer as 'n bywoord, bv. dit· gaan broekskeur, naelskraap.
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Opm. 4.- In die vervoeging word die naamwoord losgemaak
van die ww. (skeidbaar samegest. ww.), bv. ons het die plan goedgekeur . .
Opm. 5.- In helpmekaar beweging en in die jong formasies
vatmekaar party en hetmekaar party is helpmekaar, vatmekaar en
hetmekaar byvoeglike naamwoorde.

(b) Die naamwoord word geregeer deur 'n naamwoord
met wcrkwoordskrag in :
manteldraaier, skaapwagter, voelverskrikker, boosdoener, kleredrag, kragbesteding, selfkastyding, klankverskuiwing, doeltreffend, hartbrekend, ooglopend.
4.

Samestellinge met v66rvoegsels en partiekels, wat v66r 'n
werkwoord of 'n naamwoord met werkwoordskrag kom.

§ 178.
(a) S am est e 11 in g e m e t
'n w er k w o or d. Hier by val twee katcgoriee waar te neem, wat verskil in vastheid :
(i) Skeidbaar samcgcsteldc ww., wat in die infinitief dusenigsins 'n toevalligc eenhcid vorm. Die klcmtoon val·
by hicrdic katcgorie op die voorvocgscl.
Bv.: agt.errhou, voorhou, ondie:rhou, teehou,
ophow,
I
saamJiou, ne,erNlJ.ruk, r1Aale1e'8, voorle.e1s, 'f)o(!)maak, deurstaan, i·nloop, a,ankweek, uitroe1i, losraalC, we1ggaan,
agt,errb ly.
(ii) Onskeidbaar samegcstelde ww., waarby die klcmtoon
val op die wcrkwoord.
Bv.: oorbluf, oorle, oorlewe, oorheers, oortree, oortref,..
agtervolg, onderhou, ondergaan.
Party ww. kan dus, hoewcl uit diesclfde dele samegcstel,
skeidbaar of onskeidbaar wees in die sin. 'n Paar voorbceldedaarvan is die volgcndc:

6nderhou :
onderhou :
6ndergaan:
ondergaan :

hy
hy
die
hy

he1t, sy kop onde.r "U.iat,e~ giehou.
heit sy kinde'tw onde'll'hou.
son hf),t onidJe1r 9ie[Jta.arn.
he:t dfo opeiras~e ond.e1r{/lf1,a"n.:

(b) Samest elling'e m,et 'n naa.mwoord.
Sohe:einto e:-rie.is, tieru(Jne is.
1

1

Opm.- Hiervan moet onderskei word woorde soos nasleep, toeloop ens., wat afleidinge is van samegestelde ww.
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ti.

Samestellinge waarin 'n naamwoord of 'n bywoord geregeer word deur 'n voorsetsel (of 'n agtersetsel).

§ 179. Opslag, VG/Y/,1aa1nd, vanmore, oormo'f'te·, ,agf1e1r"middag, agtern1a., vavnhi·eJr, agterom, opnuut, by'l/J,a1, omdat, tot.dat, v66rdat, inge.val.
Sohe1e1ntoe, da.arna.toei, huistoe, b,evrgaf, random, daar~. v66rlang_s, pa1dlangs, reguit., bo-op, kortaf, loma,e.ndde1ur, a.lde·ur.
Opm.- Dit kom voor dat 'n dergelike samestelling as 'n bnw.
gebruik word, bv. 'n agtermekaar strandhuis.

6.

Bepalende samestellinge van naamwoorde of determinatiewe nominaalkomposita.
§ 180. Die een lid van die samestelling word deur die
:ander nader bepaal, gewoonlik die twedc deur die eerste.
Aangesien die bepalende deel die belangrikste is, dra dit die
klemtoon. Ons onderskei:
(a) Attributiiewe

bepaling.
1. Bnw. (t1eJ.woord)
snw.
Ond.e't"kaak, ka,alkop, wolhaa•r, malkop, taaipit, geelper.Yke., suu't'.lermoevn,, kaalg1eisigte, dMei v.xi.rmson, twe;eklanlc, driepoot, kleiiintoontjl..e1, vrothoutj~e;, drieikwart, voorvaders, hotperd, ounooi, .agtie;rhelfte1, '•n toe-ne1us, dl~e; rooi-dag, 'n dikwang, ,d/rie-uwr.

+

Opm. 1.- Van die hier genoemde samestellinge moet onderskei
word die aaneengeskrewe verbindinge van stofiike bnw. en snw.,
waarvan voorbeelde gegee is in § 93.
Opm. 2.- Party van hierdie samest. kan as bnw. gebesig word,
bv. die kind is kaalvoet, ek is Mkkerly/, droe-lewer.
Opm. 3.- Ander weer doen <liens as bywoorde, bv. die werk
is driekwart klaar. Doen dit nog eenslag.
Opm. 4.- Die ou samestellinge: spetenderwys, begryplikerwys,
langsamerhand .is altyd bywoorde.

+

2. Snw. bnw.
W onderrskoon, boamJryk, 'Waterrarm, pikswart, bloedroo~,
hemelsblou, menssku, mymersiek, snoepsiek, wetsgehoorsamig.
Soos die leser sal opmark:, is die bepalinge deur die
snw. van v,erskiUende be1tekenis; •wondierskoo-n bv. beteken:
"'so skoon soos 'n wonder,'' boomryk: '' ryk voorsien van borne.''
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.Allerlei samestellinge is in .Afrikaans moontlik; Langenhoven skryf bv.·: Dina spoe1l die modderr van die bleek,
dood-skone {/esio· af. Dood-skoon beteken: "skoon in of
deur die dood." 'n 1Vinrl.ske1eif af'lak betefoen: 'n " afdak
ske,ef deur diei wind."
·

+

3. Snw. snw.
Die bepalencfo woord kan allerlei funksie,s aandui; 're.
dienskneo is 'n lrneg wat clirns doen; 'n maairnasjien 'n mn.sjien waa,rmee igemaai word; 'n erdvark 'n vark wat in die
aarde ]ewe.
Voorbeelde is verder: waatlemoen, vrournens, oogmerk,.
jaar{}'ely, boa-slang, rietbos, pecrboom, hoend;erhok, klips11lmander, bedd:egoeid, waterproefjas, genadabrood, genadedood, die vyfdediag-oggenil, die anl.Tierr'ao-oggcnid!, pou-1.:ro·u.

+

4. Ww. stam snw.: eetkamer, dwaalspoor, spreektaal,
skryftaal, 'n fiikfiooi-tong, 'n skinder-bek, 'n suklcel-lopie.
Opm.- Vir die geslag-aanduidende samestellinge sous
netiie-volstruis vgl. § 71 (3).

man-

(b) Die een d,eel staa,n ,in 'n v,erboe naamvalsvorm.
Godsdiens, arbeiidskring, weirksure, mansklere, lie(dC'sonsin, 'doodsbfoek.
DIE SAilIESTEI,LENDE AFI,EIDING.

§ 181. Sames t e 11 end e a f 1 e id in g beteken dat
woorde gevorm word deurdat 'n grond'woord samegestel word
met 'n ander woord, en tewens 'n afl.eidingsuitgang kry.. Die
woord hardle,ers bv. is gevorm van dic:i. grondwoord leer,
deur samestelling met har<d- en afloiding deur -s. Daarnaas
kom die vorme har<dlr1e"i' of leeirs nie> voor nie.
Op dieselfde manier is gevorm die bnw.: agterbaks,.
gelykvloers, hardnekkig, kleinserig, swartgallig, aandadig,.
bald1adig, behendig, behulpsamn, medepligtig; die ww.:
be,vredig, herinner, vernietig.
Opm.- 'n Enkele maal kom dit voor, dat uit 'n derge!ike samestellende afleiding opnuut 'n woord !osgemaak word.
So is bv.
uit blymoedig deur Langenhoven die snw. blymoed gevorm, in
die uitdrukking; die blymoedwekkende gloed. Die woord bestaaru
nie in N ederlands nie, maar dit rn voor die hand om op die voorbeeld van gelukkig - geluk uit blymoedig: blymo.ed los te maalc
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SINSLEER.
§ 182. Die sins 1 e er of sin ta ks is (hierclie griekse
na.am bet.eken "sarrncvoe1g"~n0' ") het te doen m;:.t die s in.
Dit klassifiseer die sinsvorme, en sluit hierin aan by die
v or m 1 e er. Dit ondersoek die betekenis van die sin, wat
op verskillende manicre uitgedruk word, en vorm daardcur 'n
verbinding met die b et 181 k e n i s 1 e €1 r.
Die nouste verwant aan die sinsleer is die s t y 11 e e r.
Die laaste wetenskap maak meer in besonder 'n studie
van die middele wat bewus aangewend word ©m bepaalde indrukke tewecg te bring, en het dus ten doel om skrywers en
digters van mekaar en van die groot publiek te onderskei,
deur noukeurig na te gaan watter eienaardige kenmerke ieder
se taal openbaar. Die ondersoek van spesiale styl-kenmcrke
is alleen moontlik, wanneer die algemene omgangstaal eers
vo1doende bestudeer is, en die reels waaraan dit gehoorsaam
en wat die samelewing homself in die daelikse verkeer ople,
te boek gestel is. 'n Goeie stylleer moot dus gebaseer wees.
op die sinsleer. Mtlar die grens tussen die twee vcrwante terveine is soms moeilik'. tie trek. Ons sal dan ook in hierdiei
hoofstuk meer as eenmaal verskynsels vcrmeld, met die byvoeging dat hulle eintlik in die stylleer tuis hoort. Ons doen
dit om die karakter van die omgangstaal des te betcr te vcrduidclik.
1

Definiesje.
§ 183. ' n S i n i s ' n s t u k m e n s 1 i k e s p r a a k
wat op sigsel:f voldoende is om onder mense
w a t c1 i e s e 1 :f d e t a a 1 p r a a t, ' n v e r s t a a n b a r e
m e d e d e 1 i n g t e d o e n.
Deur die byvoeging "op sigsel:f" word die hulp van gcLare as uitdrukkingsmiddel uitgesluit, omdat dit die taal wel
dikwels bege1ei, maar gecn bepaalde onderwerp is vir behandeling in 'n grammatika nie.
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In ouer periodes van die mensheid was gebare 'n veel ver11amer uiting as in later .tye, omdat primitiewe volke dit meer
gebruik as beskaafdc>. Vir die verstaanbaarheid van 'n gebaar is dit nodig dat diegene vir wie dit bestem is, die aangeduide voorwerp kan waarneem en by die aanblik daarvan
'n gelyke gewaarwording ondervind as die aanduider. Is die
gebaar die uiting van 'n gemoedsbeweging, soos angs of blydskap, dan moet die waarnemer van die gebaar dieselfde aandoening daar'deur ondervind as die voortbrenger.
Gelykstaande met die gebaar wat die uitwerking betref,
<in alleen daarvan onderskei deur. die manier van voortbrenging, is die uitroep. Woordie soos o, au, arriei, erixna., ag, is
nog geen sinne .nie, want hulle bevat geen mededeling nie.
Kykl hoorl is wel 'n soort van mededeling, maa,r ocik nog
geen "volledige sin" nie. Tog le hier die O'orsprong van die
sin, want net soos kinders dit vandag nog doen, het grootmense hul taal van die eenvoudigste uitingsmiddel tot die meer
samegestelde ontwikkel. Wanneer iemand plotseling rook uit
'n huis sien opstyg en meen daar is brand, dan kan hy sy
waarn,eming meedeel met die enkiele woord lf'ook l of bmnd !
Dit beteken dan: "daar 1is branxlJ!" 1of: "kyk, daar trek
roolc op 1" By 'n ld!erg1elike sinsvormtin:g is een woord dus
voldoende om meelr as een ding uit te druk; die spreker
ne,em geern tyd om if3Y meninig uit te brei nie. Die hoorder
moet dus die omstandighedJe ken om d~e spreker goed te
kan begryp. Wanneier ';n kind die wooxd hond! uitspreek,
kan <lit dus betiekein: " d1~e, hand Wil my byt" of "die hond
hardloop 'We'{}'" 1ens. 'n Sin in hierdie1 stllid'ium van ontwikkeling word g,e,woonlik 'n een 1 e di g ,e s in genoem.
1

§ 184. Die klcin woordjies in § 183 vermeld, wat gemoedsbeweginge uitdruk of die opmerksaamheid trek, word in
<lie grammatika meestal tu s s e n w e r p s e 1 s o f int er j e ks i e s genoem. Hullc is egter van oorsprong eintlik geen
tussenwerpsels nie, omdat hulle juis v66r die volledige sinne
kom. Omdat hulle egter dikwels 'n sin inlei wat die antwoord
vorm op, of die aanvulling by, die woorde van 'n vorige spreker, sal ons die benaming hier behou.
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In Afrikaans word o.a. Clie volg,ende tuss 1e nwerpsels gehoor: o, ,ag, helaas, hae1r.a, eina, soe1, arrie, au, ga, 1Jies,
wee, owee, f oei. V gl. § 160.
Party uitroepe bestaan uit meer as een woord. So hoor
'n m,ens: a vaderland, my ma,stig', sies tog, my lie1ic'e wereld, op die1 aarde ! my g0ic11£ genugNg !
Hierdie twee1ed:ig1e uitroepe dra al meer die karakter
van 'n sin as die een1e:dige, al is <lit dan ook 'n beknopte sin.
§ 185. 'r w e e 1 e di g e s inn e ontstaan wanneer die
sprcker aan sy eerste voorstelling 'n twedc gedagtc toevocg,
wat in sy taal tot uiting kom, dcurdat by sy eenledigc sin 'n
nuwe woord bykom wat op een oJ' antler manicr van bclang
is vir, en samehang met, die eerste. W anneer 'n kind uitroep :
"hand! seer!" dan is Clit eintlik twee eenledigc sinne; die
kind se bedoeling sou 'n mens kan we.e.rgee met: die hand
Iwt '1rl4J {jebyt; 1e.k heJt seieJr geJkry. Hoewel daar dus twee
"siml!e" bloot naas mie~aiar stlaaln, bestaan daar 'n verband.
Die kind hiet die woo.rd hor1Jd as u i t g an g s p u n t
gene.em; naderhand het hy klie ,eintlike d o e 1 van sy ui.ti.ng
uitgesprnek in d:ie woord se.evr. Wanneer hy v·erst.aan word
<four die rnoeder, dan !het sy die1s·el:fide samehang ontdek,
en warmeer die kin!d \s.o'n proses ti0lkens herha.al, dan ontstaau daa.r ,eiers 'n 'samev;oeging ·van twee woorde met 'n
eie betekenis, waarin die londerdel1e hul eie1 plek inneem.
So'n samevoeging noE:mi onis 'n k o n s tr u ks i e. Baie
dikwels word in die :taal van kinders die kinid self tot uitgangspunt gene·etm.; so bv. Mie1mie dors, Mi~mi1e. honge.
In sommige tal1e oorheerrs samestelling,e as hand-seer,
en die word v,erder 1ui1Jg1elbl'ei, sod.at '.mieier as twee woordedaarin voorkom, t,erwyl die volgorde Vaill die. woorde van
belang is vir die be1Je~enis van die hele woovde-ry. In sulke.
tale, wat dus f.eitlik geen sinne ken nie, m:aar alle·en samegestelde woordie, is daar iamper g,een spmke van sinsbou
nie, want dit val 'dan s.aam met die woordvorming.
Ook in die l,ewende1 'tale van vanidag vind 'n mens nog
genoeg sinne in g1ebru:ik !wat net soos die sin hand seier geen
werkwoord bevat nie. Ons /Vierde,eJ dafl!l'om die sinnc in
twee \b.oofgroepe:
(a) Sinne tm,et 'n werkwoord.
(b) Sinne sonder '.n: werkwoord.
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DIE ENKELVOUDIGE SIN.
Die Gesegde of Predikaat.
§ 186. In die sinnc met' 'n werkwoord kan gewoonlik onderskei worJ. J.ie o n de r w c r p of s uh j ck, wat die uitgangspunt vorm van die mededeling, en die g es e g d e of pr e dik a at, wat die doel van die mededeling aangce. In hond
.se.er is hand subjek, seevr predika.at,; in Ja,n slaan is Ja,n
subjek, slaan pr1edikaat.

Onder die benaming p r e di k a at word egter nie net
'n ww. verstaan nie, maar ook. bv. 'n byvoeglike naamwoord,
wat 'n hoedanigheid van die subjek vermeld. Ons gebruik
die woord pre1dikaat dan ook in 'n ruimer betekenis as die
wooro ge:segde, waa,r'mee ons net die we r kw o o rd e 1 i k e
pvedika.at aandui.
Aangesien die predikaat die doel van 'n mededeling bevat,
sal ons dit eerste behandcl, en daarna die onderwerp.
N og 'n ander verdeling van die sin moet gemaak word,
nl. die in e n k e 1 v o u d i g e en s a m e g e s t e 1d e s i n.
'n Mededeling kan naamlik plaas vind dcur 'n reeks van sinne
wat naafl mekaar staan, maar wat tog deur die noue onderlinge
verband 'n eenheid vorln. wanneer verder 'n hele sin die
plek inneem van 'n rededeel in 'n enkelvoudige sin, dan ontstaan ook 'n samegestelde sin. Aangesien dus 'n samegestelde
sin uit enkelvoudige sinne opgebou is, sal ons. begin met 'n
oorsig te gee van die laastc.

§ 187. Die predikaat kan 'n enkele ww. wees of die verbinding van 'n ww. met ander rededele.
Die suiwer werkwoordelike predikaat kan verskille aan.(lui wat betrcf die t yd, w y s en v or m, waaroor in die
hoofstuk "V ormleer" gehandel is.

§ 188. Die enkele ww. kan op verskillende maniere aangevul word:
(a) Deur same,ste1ling, bv. aanvat, bykom, fiuit-fiu.it,
.ens; vgl. §§ 175 en 178.
(b) By 'n oorganklike ww. deur die v o o r we r p of
() b j e k: Jan slaan die hond.
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Die Voorwerp.
§ 18~. Die v o o r w e r p word in die meeste grammatikas onderskei in die 1 y d e n d e en die b e 1 a n g h e b b e n d e
voorwerp. Die name dui dan hulle verskillende funksies aan.
'n Lydende voorwerp word die genoem wat die handeling in
die ww. vervat ~ondergaan, die belanghebbcnde voorwerp het
~Ileen bclang by die handeling.

Dat die onderskeiding in lydende en belanghebbende voorwerp, wat in ouer talc gemaak word, en daarin ook duidelik
geopenbaar word deur die naamvalsvorme, vir Afrikaans
eintlik bloot teoreties is, en daarom miskien heeltemal agterwee kon bly, word deur baie gevalle bewys.
As ons bv. die volgernle sin beskou: Die Sprin'gbokloe
hct Engeland in 1906 darc-m lclik pak gege'e', dan kan 'n
mens by grammatikale sinsontleding pak beskou as die
lydende voorwerp by die ww. het gege.e.. Dan is FJngelanxJ',
die belanghebbende voorwerp, wat die pak kry. Met eweveel reg kan ons ,eigter Engeland beskou as die voorwerp,
wat diP. handeling pak g.eiei ondergaan. In die geval is dus
Engcland 1 y d e n d e v o o r w or p, terwyl pak gie1e dan
meer as 'n oenheid gevoiel word, en ge1yke betekenis het as
hv. verslaan. Gramm at i k a a 1 is dus pak die lydentde,.
en Eng'eland die befanghebbende voorwerp, maa,r 1 o g i es
is al]p,en Engeland lydende voorwerp, omdat dit werklik in
hierdie geval die handeling onde.rga.an. Waaruit blyk ,da,t
die onderskeid tussen lydende. ,en belanghebbende voorwerp
meestn,l bloot teoreties is.
Bekyk ons 'n ander voorbe,eld, waa,dn die, voorwerp in
minclere1 mate die handeling onderga.an, dan ka.n ons
presies dies·elfcle redenering t.oepas, bv. En so het elc hoin
daar d.aggr·se. Die aanoengeskrewe vorm daggese bewys
dat vir die taalgevoel van die skrywcr ham ewcgocd 'n
"'lydendc" as 'n "bclanghcbbendc" voorwerp kan wees,
want dis duidelik da.t, wanneer d.agse as eon woord opg·e-vait
word, daar geen " lydende " voorwerp meer in die sin a,anwesig is nie..
vee~

In besonder dnidelilrn gevalle kan ons by 'n sinsontleding nog tussen lydende ei!l belanghebbende voorwerpe on<lerskci. Oor die nlgerrnei~n egter is dit beter om net van
voorwerpe te praat.
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Opm. 1.- Deurdat die gevoel vir die twee soorte van voorweipe
in Afrikaans so goed as verlore geraak het, word die neiging om
werkwoordelike samestdlinge te vorm sterk be{;unstig; ·die vbb..
wat ons in § 177 gegee het, kom vir 'n groot dee! nie in N ederlands voor nie.
Opm. 2.- Van verdere onderskeidinge soos oorsaaklike en meewerke1:de voorwerp, m:iak ons hier nie apart melding nie, omdat dit
in Afrikaans hywoordelike bepalinge is, ingelei deur voorsetsels.
Vgl. §§ 198 en 244.

§ 190. Die voorwerp word in Afrikaans dikwels gekenmerk deur die woordjie 'vir, wat oorspronklik net as 'n voorsetsel by die b e 1 an g h ebb e n d e voorwerp gebruik was,
maar weens die gebrek aan skerp onderskeie vorme van die
ou '' naamvalle'' naderhand ook by die 1 yd end c voorwerp
gekom het. Vir woi-d nou, sonder 'n rie betekcnis, net gebruik by lewende wesens .en ciename, slegs weinig by ander
woorde, bv.: Ek hc1t v~r jou 'n prei8'c1nt gekoop. Die Yrystaiatse voetbalspan het rv ir Transvaal uitgek!op.
Die woord vir kan nie gebruik word wainneer die voorworp in hetelmnis en vor'm verwant is aan di e ww. nie, bv. 'n
skoot skiet, 'n riJt ·ryi 'n slag slaa1n. Die' pe1r'ief; loop 'm trippelpas, 'n sukkeldraffi@.
Hierdie soort voorwerp word soms i n w e. n dig· e
v o or w er p genoeirn, omdat diet voorwierp eintlik al in die
ww. opges1oto is: Ek lag so'n sie1klike, ve:drietlike· foggie.
1

1

§ 191. Daar is 'n aantal ww. wat steeds deur middel
van 'n vaste voorsetsel vcrbind word met die voorwerp, bv.
Ek kyl,; na die huis; wiink aan, begin met, gfo aan, hoop op,
ham skaatm oar, pe-ins oor, la1[J oor (om), skrik vir.
Soms ook kan die voornetsel na v:erkiesing al of me
gebesig word nio, bv. el/c glo ,aan die storie, naas ek glo die
storie.
Opm.- Party van hierdie ww. het met die voorsetsels vaste
s.ame5tellinge gevorm, bv. ek het (vir) hom opgelet naas ek het
op Jwm gelet.

§ 192. W anneer die voorwerp 'n infinitief is, neem dit
gewoonlik te1 of mn te1, hv. ons heit besluit om tei bly. Ek
meen te weet. Vgl. § 143.
Voorbeelde van die infinitief alleen is: dit begin reent.
Die dief het probeer vlug.
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§ 193. Sommige 'ww. neem 'n snw. of vnw. as voorwerp
daarby 'n inflniti,etf sonder om. te\ die handeling waarvan
deur di.:l voorwerp veuig word. Dergelike v o o r we. r p
infinitief-konst,ruksies kom bv. na waarnemingsww. mi. ww. wat 'n veroorsa,a,kte handeling uitUruk, voor,
.soos hoar, laa,t, le.e;r, vrrta,ak, sien, voe1l: Ek si1ein ham loop,
-0ns kw.it J°ou staan.
In hierdie voorbeeil'die bewys die vorm van die vnw.
dat dit voorw:eirpe is. Waar so'n vormverandeiring nie plaasvind nie, daar is net die w:oordoridie 'n aanwysing, bv. Hy
8'~e1n dJ~e perdle cliiei d;r(Ulii omgaan. Ek sail diie. tweei vosse
Jiier oar ·die bm<g laat vl~eig.
it'll

+

Opm.-- Sinne van die tiepe: "Ek sien die mense loop" kan
desnoods op twee maniere opgevat word; dit kan gevoel word as
'n voorwerp
inf.-konstruksie, rnaar ook as 'n voorwerpsin. V gl. §

+

279.

Word die hoofwerkwoord in die voJtooide tyd gebruik,
dan vind ons naas die voltooide deelwoord met gc soms 'n
infinitief, bv.: Ek het te danig die blitse oor die Swartberge
.s i en nitslaan gistraand. Hy het net die geraas van die
vlerke g eh o or en die swart skim s i en verby gly.
Daarnaas : Wat va•n kleins af Afr~kaa1ns g e l ei e' r lee,s
en skrywei heit.
·

§ 194. Die wederkerende ww. het as voorwerp die wederk.
vnw. ham, haar, hulfo. bv. Ek ska.am my. Nau moeit ek
my roeir. Vam drie1 feiit is ma.a,r min me1nse hnlle bew·us.
Dikwels word ook sulke wederk. ww. sonder 'n vnw.,
en dus intransitief, gebesig, bv. Die Afrilcaiain.se taal het
langsiamerhand onttcikkel. Hy is (hom) bewus van sy mag.
As hy ·ni(:) haas lniie:, sail hy tei laat kom. In die sinsned'e
kuUe maak nu;,t,evrs, word maal/ij .ook as 'n intrans. ww.
gebesig.
§ 195. W anneer daar meer as een VOOrwerp by 'n WW.
staan, dan word die direkte voorwerp wat die handeling ondergaan, nie deur v~r voorafgegaan nie; terwyl die meer verwyderde voorwerp wat by diO\ 'handeling betrokke is, vir
mo ,et kry wanneer <lit diei twedie plek inneem, maa.r agterwee kan bly, wanneer dit ieerste staan.
bv. : Hy gee 'n boek vir my.
maa.r: Hy ge1e; (11~r) my 'n boek.
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§ 196. W anneer 'n voorwerp deur 'n twede voorwer:p
nader bepaal word, dan word die twede voorafgegaan deuras, bv.: Ek ken honi as 'n troue vriend. Hulle het honi aangestel as generaal.
§ 197. By ww. wat 'n geesteswerksaamheid uitdruk, dien
die vraagwoorde hoe, waar, wanneer, wie, wa.t ens.+ om te
om 'n infinitief aan die ww. te verbind, bv. Ons weet ni,e;
hoe om dit reg te kry nie.

Die Bywool'delike Bepaling.
§ 198. Verder word die handeling in die ww. vervat,
nader bepaal deur bywoorde of bywoordelike uitdrukkinge.
In die sin: hy loop hard, se hard allecn iets van die loop,
nie van hy nie. So ook: Pi et le in di,e gras. Die b-randers
slaan teen dfo rotS>e'.

Die Zig skyn oar die water.

Die bepalinge in diirJ gras e.d. is dus gelykwaardig aan
dfo bywoord hard. Met die ww. we.es kan voorkom: die
man is groat} en: die man is in die hids; in die eerste geval
is groat 'n bnw. en is 'n koppelww., in die twede 0gt0>r is
in die huis 'n byw. bepaling, en is (bevind horn) 'n selfst. ww.
1\faar dit is te begryp dat uit dergelike sinne soos: die
man is in d,ie h uis [ naas : die man· loop (in) die huis in J
'n nuwe konstruksie kon ontstaan, nl. die man in d·i,e huis,
waarin in die huis 'n byvoeglike bepaling is. Dit kon gebeur omdat is gewoonlik net as 'n koppelwerkwoord diens
doen, en in die huis sodoende op een lyn gestel word met 'n bnw.
Hieruit blyk dat veral by die ww. wees, wat soms as koppelww., soms as selfst. ww. diens doen, die byw. bep. baie nou
verwant is aan die hyv. bepaling.
Die enigste onderskeid van 'n bnw. is dat sulke bepalingc nie v66r die snw. gebruik kan word nie; 'n wending
soos die in die huis kinders is onmoontlik.
Ander voorbeelde is: Die bewerings in sy boek is onwaar. Hy ke'n di,e werrlrJ, hicirlung's gla.dn~e. Die g:ebeiirtenis gister. Die onenigheid toe.

§ 199. As bywoordelike bepalinge word in Afrikaans dikwels selfstandige naamwoorde gebcsig, sondcr enige naderbepaling, lidwoord of iets dergeliks.
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Ag t er •mi dl d ,a g gaa1n ,elk uit. '·n Mens moe1nie e l f
u u r i n d i e v 0 0 rm' 1i d d a g al wee1r aan dfo koei se
uier pmnp nie. Ons sal b· re k fist yd op die afgesproke
plek wees. B a i e d a e leef hillle van hongersnood-rantsoen.
Die klomp jongmense het 0 u j a a rs d a g - o g g e n d, t w ed e h o ender k ·r a a i, 'V.r31rtre1k. Die' kind kom hand e en
v o e t e aankruip. Hy tuimel k o p-n a-o ·nl d el r' in di1e
water.

Bv.

*

Opm. 1.- In die laas'te gevalle kan 'n voorsetsel (met, op,
aan) as 'n binc.lwoord gebruik word, maar dan kom ook lidwoorde..
e.d. by die snw., bv. met die kop na onder.
Opm. 2.- In uitdrukkinge soos perd ry,
die SnW. en die WW. feitlik 'n eenheid.

pand speel vorm

Opm. - 3.- In sinne soos ek kom ti g tuis, hulle sat eers
don k er liier wees nader die snw. skynbaar aan ·'n bnw.

§ 200. As byw. bepaling korn ook ou twede naamvalle
voor, om 'n plek, tyd of omsiandigheid uit te druk, bv. hy
gaan syns 1ce,eg8; dis allossins, e·nigsins, geensins aanneemlik. Dis saans danker; so ook sm6re,ns, Sondags, smiddags.
Die kinders spe.el blootsvoet, blootshoof; in deftiger taal:
langsamwrhand, onverrigteirsaloe, myns insiens, syns ondanks, desondanks.
§ 201. As 'n op sigsclf staandc soort van bywoordc moct
die beskou word wat nie by 'n deel van die sin hoort nic, maar
by die hele mededeling. So bv. ni&, in ek we1e1t nie; nooit
nie in hy Zieg nooiit nfo. Deur sulke bywoorde •word dus
die helo inhoucl van dfo sin in 'n nuwe lig gost,el.

Die verskil met ander bywoorde raak egter net die betekeni~,
nie die konstruksie nie, behalwe in die gcval van die ontkenning.
Verder voorbeelde is: ek weet w e l, hy kom s e k e r, m i skien gaan dit reent. Ook: stellig, tog, mos, e.d. word
as sodanig gebesig, bv. Ek het g el u k k i g nog betyds gekom.
Ek weet on g e Zuk k i g nie waar ek dit gebere het nie. Het jy
d an tog eindelik gekom? Hy was d an eers so "in sy
skik met diei jong vrou. Ek kan om tr en t raa,i wat jy
wou se.
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Die Ontkenning.
§ 202. Die on t kenning in die enkelvoudige sin vertoon die tiepies Afrikaanse kcnmerk van besonder dikwels
du b b e 1 te wees. Terwy1 in antler tale, en ook in Afrikaans
self in 'n aantal gevalle, volstaan kan word met die enkelc ont
kennende woord, word dit egter dikwels in die vorm van die
oritkienriing niie herhaal op 'n a,nCLer plek in die sin, g ew o o n 1 i k a .a n d i 1e e ~1 d, bv. ek he1t djit n o o i t g·e·we.et
ni.e.

Dis nie 'n maklikJe taak om ~lgEM..een geldende reels
vir die g1ebruik van die dubbol1e ontkenning te gee nie. EnkeJ.·e, •en soos ons mMn die verna.amstie, volg hier:
1. He.rhaling van die :ontkell!lling nie is onmoontlik
wanneer dit aan die enid van 'n sin sta.an, bv.: ek kom nie.
Een so'n nie staan .a,an die end, wanneer die sin een voorst.elling bevat, uitg·edruk deur .onderwerp predikaa.t, soos in
ek kom ·me, en v.eraJ. w:anne,er dit die nadruk kry, bv.: e!C
kom ni e.
Ook wannee.r 'n po sit i e w ·e ibepaling by die Mm
voorst·elling bykom, word nie· 'n twede ontkenning vereis nie., ,/
bv.: My Qom w.at siek is, kom nie·; e•k :kein hom nie; ek

+

kom m6r:e niei.
In die la.aste gev.al lmn dit gobeur dat die spreker die
nadruk van ontkenning wil le op die bepaling more, en dan

sal hy se : ek kom nie m 6 r e nie.
Dieselfde is die geval met 'n voorwerp, wat voora.fgegaan word deur vir, bv. .eik ke1n nie vir hom '11Jie naas ek ken ,
hom niei. Dit lyk asof vir homJ, hoe swak vir ook uitgespreek word, tog nog meer aandag en nadruk kry as die
blote ham.
Ook in 'n vrarug en 'n sin wa;t mJet 'n byw. bepaling,
begint, is net een 11!,ie nodi"gj, bv.: komJ jy nie? Vania.and
korn .elk ·n~e.
2. Die ontk!ennendie voornaamwoorde niks :en ni,em:and
en die bywoorde nooM 1en i1ner:ens k a n a 1 t y d d i e o n tk -en n in g 1-n·~~ by: hulla n·eiem, ook wanneer hulle
aan die €illd v:an ':n sin staan, bv.: hy we1e:t niks nie. Ek
sien ·n~e·mand "!llie. Ek viind dJ.iJ@ boek nerens ni'.e. W anhoop
nooit nie,. In al hierdie goval1e kan nie1 egter ook weggelaat word, v·erial WFl;Ilneer sulke w:oorde met nadruk g ebruik
1

word.
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3. Wa.nneer die ontkJeojnende woor'<'Le hierbo genoem,
nie aan die end van dfe sin voorkom nie, is die gebruik
van nie no o d s a a k 1 i k, bv.: Niema,'11;d hoe1f hom tfJ
skaa1m n~e1. Ons he1t 'f/)iks getl-cry wie·. Die boek is nerems te
vinde nie. Ek &al dM nooit toesf;.erm; "f!Jie.
Die woord {}ee1n kan net attributief gebesig word, dus
staan dit nooit aan die end van die sin nie, en worn daarom
altyd deur ni.e gevolg, bv.: Ons kon geenJ druppel (Water
kry nie.
Opm.- Opeen?~p_ing

~- ~ntke_!111inge

]rom b.erhaaldelik voor;
Die arme dierl! het

so bv.:
Ek sien nooit geen mens nie.
vandag nog niks geen kos gehad nie.

4. Indien die ww.-vorm in 'n sin samege.st.el w:ord
met 'n hulpww., of wanneer 'n skeidbaar samegestelde ww.
in die sin gesplits word, dan kom in die eerste geval 'n
ontkenning . onmiddellik na die hulpww., in die twede geval na die ww. deel van die samegestelde ww., terwyl in
albei gevalle niJe1 aan die end van die sin volg:
(a) Hy het n i ·e gekom n •i e. Ek kan 'l'IJ ere n s ga,an
n i e. Ons wil n i ks we:g·steiek 1n. i.e.
(b) Ek bly n i e tuis n i e. (tuisbly). Die aa.rde1 st.aaifb
n i e1 stil n.i e (stilstaan).
\Vord 'n voorwerp gebesig tussen die twee dele van 'n samegestelde ww., dan staan die eerste ontkenning na die voorwerp,
bv. : ons ag 'n skurk nie hoog nie (hoogag).
5. Ook wanneer die ww. aa.ng1evul word deur 'n bepaling, dan gebeur dies·el£de as in die geval van die los samestelling. In die• Tmnsvoo,l bly word dus net so behandel
as tuisbly, bv. : Ek bly ni;0 in wie Transva:al n~e. Di.e1 lig
brand nie he.Zder n~e1.
Sta.an daar behalwe die aanvullende bepaling ook 'n
voorwerr by die ww., dan kan die e1e1rste nie, al na die nadruk dit vereis, v66r of na die voorwerp staan.
Daarv66r: Diei main ·wat sy sa.ak giewe1n he1t, beskul~dJ~g
nie d i e r e> g t .e r van partydigheid n~e. ' 11.i P'l'esiese ba.ashou nie na.laUg:e kn e gt 1e .Zank n~e (Langenhoven).
Daaragter: Om iJ.e1 lewe is 'n kuns: aie beste kry
di t nie· goed re'{] niie1 (Langenhoven).
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Die Samegestelde Predikaat.
§ 203. Die predikaat is baiemaal samegesteld, soos ons
reeds gesien het. Dit kan uitsluitend uit ww.-vorme bestaan,
soos in het ge1bly, was ge.we:es, sal gaan, wa.arin het, was,
sal h u 1 p we r kw o or d ,e, genoem word. Maar ook kan
'n nie-werkwooraelilrn de.el aan die subjek verbind worid
deur.'n kopp,elwerkwoord. Voorbeeide van dielaast,e soort is: My broe!r word onaerwyserr. Daardie man is
'n boer. Hy heet Piet.
As koppelwerkwoorde doein <liens: we1es, word, bly,
skyn, blyk, lyk en heet (vgl. § 114).
In al die gevalle word 'n n a am w ,o o r d e l i k e en
'n w erk woo rd ,e 1 i k e deel van die gescgde onderskei.
In Jan is student, noem ons student die n a am w o o r del i k e, is die w er k w o o r d 1e 1 i k e deel van die gesegde is
student.
Die Byv,oeglike Bepaling.
§ 204. 'n Belangrike rededeel wat saam met 'n ww. 'n
gesegde vorm, is die by~oeglike naamwoord; die oorspronklike gebruik daarvan is:
(a) pre di k at i e f, bv. Jan is groat. Die hond word
kwaai. Daaruit het ontwikkel die twede gebruik:, nl.
(b) attributief, bv.: Die groot Jan.
'n Sin: Die groat Jan slaa.n difl hand saJ dns oorspronklik gelui het: Jan is groat; Jan slaan die hand.
Vgl. die ontstaan van di1' tweeledige sin uit 'n 6enledige, soos bespreek in § 185.
§ 205. 'n Tussentrap tussen die predikatiewe en die attributiewe bepaling word gevorm deur die sogenaamde pre di1c at i ewe ,at tr i bu u t. Dit word hicrdeur gekrnmerk dat
die cienskap nie as vas behorend by die naamwoord beskou
word nie, maar eers daaraan gegee word, terwyl die sin uitgespreek word.
So bv. : My Oom het g e s o n d by ons aangekom, maar
na 'n u;e,e;k s i e k vertrek. Die bepa,lingc gesond en siek
behoort by albei die siusdefo, by die onderwerp en by die
wcrkwoord; as sodanig is hulle sowcl bnw. (attribuut) asook
bywoordelike deel van die predikaat, vandaar die naam predikatiewe attribuut. 'n Ander vb. is: Deur Zange oefening kom
'n mens saver om on wet end kwaad te .doen of on wet end
goed te doen (Langenhoven).
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Dat die eienskap (attribuut) eers by die uitspreek van die
sin aan die onderwerp toegeken word, blyk bv. uit die gcvalle,
waar die bnw. heelterm1al op die end kom, waar dit dus 'n
nuwe gedagte ,enigsins selfstandig vert,eenwoordig, bv. in:
Ek hol met .dfo byl ,agrter hom aan, k a al voe t.

§ 206. As 'n predikaticwe attribuut wat naas persoonsname of naamwoorde geplaas word, dien dikwels dir woordc :
al, almal, albei, beiide, self en vol.
Bv.: al die mense, Pa en Ma albei, ek self (vgl. § 83),
'n emme1r vol.
§ 207. 'n Naamwoorcl wat as 'n prcdikatiewe attribuut
diens doen, word rueestal rleur as vooraJge.gaan, bv. Hy
het as he1ld {/e8terwe.
§ 208. 'n Predikatiewc bnw. kan ook in betrekking gebring word met 'n v o o r w e r p.

Hulle het die fondamente van 'n ou fort o op gedo ad ae1slaan (ook op
t,e vat as 'n skeidbaar Ramegestelue ww.). Die '1.:erk1Disterigei
man e1e1t d'Jie vrugte van sy lc'we1 gr o e1 w op. Ek het my
arm, geerf, mo e g gerus, dJ ors gedrink e1n ampe1r do ad
geleef (Langenhoven).
Bv.:

9rawe.

]{ain he1t .<ry u'roer Abel

Ook 'n naamwoord kan die plek van die bnw. inneem',
bv. Die Transva.lers het Paul J{ru,ger Pres id e n t gemaak. Die' skoal jong:eins noem hulle kleinst.e1 maat:
"K l e i n D u i m p i e."
1

Dikwels egter word hieir· 'n voorsetsel ter verbinding gebruik, bv.: Die Boere het Ohristiaan de Wet tot hull e
g e1 n er .aa. Z geldes.
In die passiewe konstruksie word die predikatiewe
naamwoord 'n bepaling by die onderwerp, bv. President
J{ruger was altyd 0 o m P au l genaem.
·

Di!' predikatiewe attribuut hoef nie net een bnw. te
we,es nie; in die sin: Hy v~n;d haar knielende aar die lyk
van Wynan1d, half ond~r die madder staan die
pred. attribuut gelyk met 'n rie.latiew,e sin: die lyk, wat
half onder die1 madder le.
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§ 209. Nou verwant met die laaste soort van konstruksie
is die sogenaamde abs o 1 u t e k on st r u ks i es, wat dikwels ook as 'n bywoordclike bepaling opgevat kan word, bv.:
Hendrik s~t by die ,tafel, ho o f v o o "I' o o r ·rJ' e bu i g. Die
kionstruksie heet absoluut, omda;t dit eintlik beknopte sinne
is wat nie afhang ,van enige sinsde1e~ of sin nie. In die
ig1egewe voorbecld kan die woordle h o o f v o o r o o r g eb u i g vervang word deur : sy hoof is vooroor gebiiig
of: terrwyl sy hoof ·vooroor ge1uwig is. · 'n Ander
voorbeeld is : D(}Jn loom ,dive viv~er af me:t klippe e1n stompe,
k 1a ·n t-a, a ·n-w al. Die: kinders st.ap ha• n d ,in hand.
0 n de r on s g es e, ek vertrou hom nie. Vgl. § 151, 3, OpI1t
§ 210. Dat die grens tussen predikaat en attribuut nie
skerp getrek kan word nie, word vcrder bewys deur die sinne,
waarin die ww. na<ler ruan 'n koppelworkwoord, bv. die
ve,ZCJ, staa(n vol blommie1. Die ma1nskappe he:t g•eiwond op die
slagveld ge:te.
§ 211. Die at tr i but i e w c bnw. staan gcwoonlik v66r
die naamwoord.
In som.mige gevaJle word dit agter die naamwoord geplaas, bv. in v•erbindinge soos Karel d~ei G'J1otei, Lodewyk
die V eertiende.

Y·erder kom agterplaatsing van die, bnw. dikwels voor,
wanneer die hnw. nader bepaa,l word deur 'n bywoord of 'n
langer bepaling, bv. onder sa,qte. s n1'.kke, n o u l i k s h o o rb a a r, pers dit nou uit. II aar voorhoof, w a rm van inspanning em. ontroeming.
Opm.- In literhe taal kom agterplaats,ing van die bnw.
veelvuldig voor, wanneer meer as een bnw. deur 'n voegwoord
verbonde is, bv. Hieraan is heilige herinneringe vasgeknoop deur
bande st erk en he g.

§ 212. In die taalgcbruik kom met 'n bnw. ooreen die sogenaarnde t w e d e n a a m v a 1 of g c n i t i e f, in gevalle soos :
Jan Be boek le op d!,i,e t.afel.
Jan se' is 'n bepaling, 'n pre.dikaat, by boek. Hietrdie Jrnnstrnksie van 'n snw. of ,e,ie-
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naam vffi'bonde met die besittel. vnw. se vir alle getane
en geslagte, waarnaas nog 1somtyds hulZe vir die meervoud:,
kan ,allerlei verhoudinge uitdruk.
In Jam se1 boek 1is dit die b e s i t.
In Mosse:tba.a:i se p()Jd die r i g tin g.
In twe1e s7i~e~~ngs se ,s£game diie w a a rd e.
In twe.eJ uwr s1e ia,op die t yd.
Uit sommige van die voorbe,eld1e blyk dat, wanneer se
by 'n meffi'voud staan, ~rdie meervoud feitlik as 'n ookelvoud opg evat word; by itweie sjveUngs se sigare;, word nie
aan die twee geldstukk1e gedink nie, maa,r aan die som,
wat net so goed deur 'n floryn voorgestel kon gewees het.
1

Opm.- Oor

die ooreenkorns

van die

" twede naamval "

op

-se met ibnw. op -se vgl. § 72.

§ 213. Icdere bnw. kan as 'n snw. gebruik word. In die
cnkelvoud moet daar dan 'n lidwoord of 'n adjektiewiese voornaamwoord bylwm, bv. a~e1 dJomme en 1d1i:e1 wyse. Vgl. ook
§ 96 (3) Opm. 2.
In die meervoud is igie1en aanwys,er nodig nie, bv. arme,s
ein rykes. In ,d~e ple1k V()Jn die geiskrapte1 versies he t eik 'ri,
001ntal nu weis by gevoe g.
Die pronominale bnw. een en sy samestellinge ( gceneen,
me1ni9'een), ·watberr, ,~eidJevr, b'(J1ie word gesubstantive er sonder
'n lidwoord tie ve11eis, bv. v.ir' b1ai;e1 wa8 dit 'n veJrrassing;
1

1

~e,de!f

sal dit toestem.

Die bnw. ·OP -e het :oorspronklik selfsta.ndige krag gehad
en baie het dan ook in Afrikaa,:ns feitlik snw. gewprd, bv.
'n heilige, 'n ,dooie, 'n bHr1JdJe·, 'n 8ie1vei.
Van party bnw. word die ,onverboe vorm gebruik as 'n
snw., bv. die kwaad wreck homself. Vgl. § 96 (3) Opm. 3.
'n Woord soos g1ae1d het 'h ruimer bet ekenis gekry, en
dit v ertoon dan ook ·'n w~rbuiging net soos 'n snw., mv.
1

1

9oe t,ers.
1

Sulkie igesub~rtantiv;eiect'de vnw. is ook die woorde wat
'n 4oeveelheid aiandui, Hoos Jbv. ve1el, min, m'eerr, m~r/Jder,
weimig, ge noe9. In Afrikaans word hulle egter gewoonlik
as bnw. g1evoel, behalwie in enillele ou verbindinge, soos
nie veel saaks, weinig goeds. Vgl. ook § 73 en § 96, 4.
1

1
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§ 214. Selfstandige naamwoorde wat sonder 'n lidwoord
predikatief gebruik word, kan in funksie en betekcnis nadcr
aan bnw., bv. dis jmnmevr, dis skand;e..
In Afrikaans het him'die gebruik uitgebrei ook tot 'n
persoonlike 1onderwerp; so word algemeen gebruik: elc is
jammer, ons is dors, jy 1is hanger, julle is skaam, ek is nie
lus. cnn te1 loop 'ni:e .

.Aangesien die genoemde woorde ,in verbinding met
vorm,e van die ww. wee,s voorkom, en dus as bnw. fungoor,
sal hulle ook as sodanig mo1et beskou word in verbinding'
met ander ww., bv. ,ek voel sk.aami, pap, hanger.
§ 215. In § 212 het ons gesien hoe 'n snw. met se as 'n
predikaat by ander snw. voorkom.

'n i:lnw. kan ·egter ,ook sonder enige nadere a,anduiding
of byvoeging 'n antler snw. bepaal, m.a. w. as 'n predikaat
daarby gebesig word; bv. in wendinge soos: 'n pond
vlees, 'n mud korin{j, 'n mar1Jdjie druiwe', 'n bottel wyn,
drie jare, ha.rde padJ, ,in tiein uur tyd.
Na gelang van die klemt.oon is die eerste woord die
predikaat of die twedo. Wil 'n mens uitdruk dat daar
'n pond vlees is ,en nie twee pond nie, dan sal jy die, klemtoon op 'n pond la.at val; is die wending bedoe1 om duidelik
te maak waarvan 'n pond aanwesig is, dan word vlee1s nadruklik uitgespreek.
·
Opm. 1.- Net soos in die wend,inge nie veel saaks e.d. het
ook hier die bepaalde snw. in 'n verboe naamval gestaan; dit
kom nog voor in 'n uur gaans, 'n eind weegs.
Opm. 2 ..-- 'n Infinitief wat 'n antler snw. bepaal neem om te,
bv. die vermoe om vrygewend te bly. Die moeite om hulle agterna
/c loop.

§ 216. Snw. met 'n lidwoord word agter 'n andcr snw.
geplaas om dit, te bcp::t,al, bv. Willem dir,. V~roweraa,r. Hendrik die Se:evaia,rder, Wilfom ,P,ie, Swyger.

IIierdie bepalcnde snw. is almal bcnaminge van persone
wat 'n handcling verrig, en dit is dan gelykwaardig in funksie
met onvoltooide deelwoorde en dus ook met bnw. soos in § 211
opgeno~m.
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§ 217. Nou verwant hiermee is die bystelling of
a pp o s i es i e, waarby een naamwoord tot nadere bepaling
in di~selfde funksie naas 'n antler naamwoord voorkom; die
geval verskil van die in die vorige §, · deurdat die apposiesi.e
met die naamwoord wat daardeur bepaal word ni.e 'n eenheid
vorm nie, en dit word aangedui deur 'n pouse by die praat,
'n komma by die skrywe. Ook die verbindcnde lidwoord bly
<likwr.ls <igterwoe. Voorbeelue is : My bro er, d i e: d e u gn i e t, het 'n ruit gebreek.

Die bystelling kan ook dour .ander sinsde1e gesk€i wees
van die bepaaltle naamwoord, bv. En hy het daar heweinde
e>n hygende gestaan - stomme, trouc a!ionaar, 'l'edder van
twee mense-lewens!

In V·erbindinge soos Oom Paul, J{or1Jingin 1V,ilhelmina
e.d. vorm die twoe woorde 'n nouer eenheid.

§ 218. Dit kan gebeur dat die woorde, wat 'n naamwoord
nader bepaal, nie net 'n hoedanigheid daaraan toevoeg nie,
maar 'n meer selfstandige posiesie in die sin inneem. Dit sien
Dus bY. in die sinne: .Miskien was hull e juis deur die:
d.aelikse omgang n 0 g g e e 11J een tot b·ewustei ontdekking gckom van die nu we wonder- gevoel nie. 0 n s is
gee n een 'l'a1n goud nie. Di(!) bur e het m,y ee'flJ
vi r een hulle handdruk gegee.
By die konstruksie:.
Want i!Jit was hull e1 lykstasiP· - hie rd i e b om e:, wat
{}'iste1r in .al hune trots en pM.g en praal geprvk heit, med{'
ons dat die spreker homself in di2 re'le val dnur af te breek,
om v66r hy verder gaan die woord hulle t.e verklaar deur:
hierdic bome (Langenhoven, "Ons W eg deur die Wcreld,'' I,
p. 40.).
In die algemcen gangba.re wc.mdinge van die tiope:
Dis 'n goeie perd d a a r die, val dies elfdo waar te neem,
bv.: dit was nie 'n os d a a rd i e wat speletjies verdra nie.

DIE ONDERWERP OF SUBJEK.
§ 219. Die on de r we r p is die element in die sin, wat
eerste die aandag trek en die uitgangspunt van die modedeling
is. Dit kan 'n persoon wees of 'n dier of 'n ding, en in die sin
verteenwoordig word deur sy eie benaming of deur 'n plaasvervanger.
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Volgens hierdie definiesie kan 'n sinsdeel die onderwerp
wees, afgesien daarvan of die onderwerp die handeling verrig
of ondergaan, in 'n toestand verkeer of gebring word, as dit
maar clie u i t g an g s p u n t van die mededeling uitmaak.
Die soort van onderwerp, p s i g o 1 o g i e s e o n d e r w e r p
genoem, val nie altyd same met die g r a m m at i e s e o n d e rw e r p nie. 'n Voorbeeld sal dit duidelik maak. W anneer 'n
spreker 'n sin begint met .die woorde: die perd het my vader~
dan sal die hoorder geneig wees om dit aan te vul met: geskop,
afgegooi, baie gekos of iets dergeliks, d.w.s. hy maak van die.
eersgenoemde rededeel, di·e perd, die hooffiguur van die sin.
Gaan die spreker nou egter verder met: gekoop, dan maak hy
eintlik my vader tot die hooffiguur van sy uitspraak, en dwing
die hoorder om sy gedagteloop te verander. Dit blyk dus dat
die perd wcl die spreker se uitgangspunt was, maar die pred1kaat: het gekoop bchoort by 'n later volgende sinsdecl.
Daarom word die perd die p s i g o 1 o g i es e o n de r w e r p
genoem, wat meestal v66raan staan, en die gram mat i es e
on de r w er p, wat die handeling verrig is: my 'Vader.
Dikwels, veral in geskrewe en sorgvuldig bestudeerde taal,
staan die grammatiese onderwerp v66raan in die sin, en die
psigologiese en die grammatiese onderwerpe val dan same.
In die volgende paragrawe word net die grammatiese onderwerp behandel; oor die v66raanplaatsing van antler rededele sal ons in die a-fdeling ''Die Sin'' handel; vgl. § 253.
§ 220. In oner talc was die ondcrwerp, as dit 'n aparte
woord was, ook nog vcrteenwoordig in die p er s o on suitg a n g van die werkwoord. So hot N ederlands nog : ik loop,
maa.r:
hij loupt; J£ng-•elR: 1 go, maar: he goes.

In Afrikaans is daar nog 'n paar gevalle, waar die werkwoordvorm voldoende is om ook die onderwerp aan te dui, t.w.
die imperatief: korn ! loop! e.a., waarby 'n onderwerp nie noodsaaklik is nie. So ook die woordjie glo, wat amper 'n bywoord
geword het in 'n ,sin SOOS: die skip sal glo more 1JC•rtrek,
waarin glo die onderwerp, nl. ek, insluit, en ook nog 'n voegwoord, nl. soos; die genoemde sin kan '' volledig'' gemaak word
deur te Se: die skip sal - SOOS ek glo - more Vertrek.
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Die onderwerp word in die sin dikwels nog verteenwoordig
deur 'n voornaamwoord. Dit gebeur veral wanneer baie rededele onmiddellik na die onderwerp staan, waardeur dit opnuut
in die herinnering geroep moet word; bv. Die goiisblomme en
v~ldlelics, waarvan jy nou glad geen steel of stam of teken
sien nie, die skiet .dadelik op na 'n goeie reen.
§ 221. Die eenvoudigste onderwerp is oorspronklik 'n
aanwysende woord, 'n voornaamwoord o:f 'n eienaam, wat die
diens verrig om die aandag vnn die hoarder op 'n voorwerp
te vestig; dit gaan baie maal gepaard met 'n aanwysende
gebaar. Wanneer daar b.v. drie osse op 'n ry staan, sal hulle
Pienaar vir SJ' l.JuurTrm,n SG: daardiei is d'i!e· beste', en tlaarby
die bedoelde os aanwys. Al die voornaamwoorde het nou nog
'n sekere mate van aanwysende krag. Dit gebeur egter dat
die voornaamwoord niks meer doen nie as om 'n antler woord
te verteenwoordig; die cersgenoemde woord wys 'n persoon
o:f 'n ding aan, die voornaamwoord herhaal dit in 'n korter
vorm. Daardcnr is dit te verklaar dat in 'n sin soms tweemaal diesel:fde onderwerp vlak agter mckaar voorkom, bv.:
Die boer hy saai, wat gelyk staan met twee sinne: Die boer
as 'n aanwysing sonder 'n ww., hy saai as 'n sin met 'n predikaat, waarin die onderwerp hy die persoon nit die eerste sin
herhaal.
Opm.- Veral in kleurling-Afrikaans kom hierdie
vleelYuldig voor, bv'. in die "Kafferlied" van Totius:

verskynsel

Die ka//er eerste kom, dz'e witmens hy kom later,
Die kaffer vat die land, die 71'itmens hy vat later, ens.

§ 222. Hoe geringer die aanwysendc krag word wat die
onderwrrp hoef te besit, hoe meer ook antler as aanwysende
woorde daardic rol in die sin kan vrrvul. Die menslike taal
het so ontwikkel, dat dit in die meeste gevallc nic nodig is
om die onderwrrp in die omgewing deur 'n gehaar aan te
wys nie. In sinne soos: 'n mens is 'n lewende skepsel, 'n boom
het takke en blare, 'n huis dicn om in te woon, 'n berg is hoog
-word nie 'n bepaalde mens o:f boom of huis of berg bedoel
nie, maar al daardie dinge word as bekend vcronderstel, en die
sinne het 'n algemenc strekking. Sulke soort van sinne is dus
alleen moontlik onder mense wat 'n sekere mate van taalkennis
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opgedoen het, en wie se gees en taal daardeur op 'n hoer trap
van ontwikkeling staan. Dis bekend dat in die kindertaal 'n
sin as huis droog, uitgespreek terwyl dit buite reent, nic beteken: 'n huis is droog, of elke huis is droog nie, maar: ans huis
is droog. Die kind dink by die name van mense en dinge altyd
aan een vir hom bekende persoon of voorwerp, en die onderwerp wat hy gcbruik het altyd nog baie aanwysende krag.
Eiename.
§ 223. In die algemene taal, ook die van volwasse en
beskaafde mcnse, is daar nog party subjekte wat net soos in
die kindertaal taamlik st erk aanwysend is; dis nl. die e i en am e. Die dui immers bepaalde persone of dinge aan, en
wanneer iemand se: Jan is siek, dan word net die een Jan aangedui, ook al is hy nie aanwesig nie.
Daar is party woorde wat gewoonlik net in die enkelvoud
voorkom, hv. God, son, 'V,'eneld, al word in ander bet,ekenisse
ook gepmat van gode,, sonne 1en 'Werelde,. Hirrdio woorde het
vansclf aanwysende krag, al is dit nie s6 sterk as die krag van
die vnw. daardie nie. 1-Ioor 'n mens die sin: water is die
vyand van vuur, dan dink jy nio aan 'n bepaalde emmer water
-of jou eie vuurherd nie, maar tog maak jy 'n aanwyscnde onderskeid tusson die twee elemonte. En in die sinne: SuidAfrika is 'n mooi land, Stellenbosch het 'n Uniwersiteit - kan
net aau· een Suid-Afrika en aan 6en Stellenbosch gedink word.
Hocwel daar dus graadverskille val waar te neem, is eiename
almal aanwysend.
Die gebruik van tietels in die sin vertoon baie ooreenkoms
met die van eiename. Hulle kan sonder 'n nadere aanwyser
voorkom, bv. Is dokter tuis? Dominee het vandag mooi gepreek.
Professor gee 'n klaseksamen. J1 eester behandel die grammatika.
Tietels word dikwels met eicname verbind, bv. President
Steyn, Advokaat Langenhoven, Generaal Smuts. In die verbindinge is Steyn predikaat by President of omgckeerd; dit
hang daarvan af op watter woord die meeste nadruk gclc word
Vgl. § 217.
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§ 224. Ten slottc kan elke snw. en sel:fstandige vnw. as
ondcrwcrp optrec>.

Wanuecr 'n Afrikaner en 'n N"cderlander albei praat van
die parlernent, die hooggeregshof, die skatkis, die onderwysW&b,
dan bedocl hulle nie dicselfde instelling nie, maar ieder sy eic.
Die ondcrwcrp is dus wel aanwysend, maar op 'n mcer bepcrkte gebicd, hier die land van die sprcker. Dit word soms
nodig om so 'n naam nader te bcpaal; word daar bv. gepraat
van die 'I'ransvaalse Republiek, dan kan in algemene sin gese
word: die president was die hoof gewees; word daa1· gepraat
van 'n bepaaldc jaar, bv. 1899, dan sal 'n mens se: Pnsident
Kruger was die hoof. Dit hang natuurlik vernaamlik af van
die kennis van die hoorder of, en so ja watter, bepalinge cleur
'n spreker by sy onderwerp gevoeg sal word. As twee Transvalers in die jaar 1899 oor Paul Kruger gepraat het, sal. hulle
die eienaam nie by die tietel hoef te gevocg het nic; hulle sal
gepraat het van die President of van Oorn Paul, maar teenoor
vreemdelinge van President lfruger.
Om dit algemeen te formuleer: die onderwerp hct altyd
aanwysende krag; wanneer dit wys na icts of iemand wat as
bekend veronderstcl word, of wat al bckend gemaak is gcdurende
die gesprck, dan sal die 'n nadere aanwysing kan mis; in ander
gevalle sal 'n noukeurige aanwysing bygevoeg word.
Voorbeelde van antler woordsoortc wat m; onderwerp fungeer is: do o ,d is dood, we g is weg, le k k er is 'n vinger
lank.
§ 225. By 'n sekere groep van ww. staan 'n ondcrwerp
wat geen inhoud het nie, en wat dus feitlik mc>t die WW. een
geheel vol'.'m. So 'n onderwerp heet 'n sky n bare of 'n
1 e e on de r we r p, en die ww. 'n on per soon 1 i k e ww.
Voorbeelde is: dit reent, dit onweer, dit hacl, dus ww. wat natuurverskynsels weergee, waarby aan geen bepaalde onderwerp
gedink word nie. Ewenecns: dit rids in die bonw, dit dreun
oor die veld, dit kletter en gons soos die haelkorrels spat.
Opm.- In Af~ikaans kom soms 'n per soon 1 i k e on de rw er p voor by ww. wat natuurverskynsels weergee, bv. God donder
in die hemel, die wolke reen. Vgl. § 113.
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Ook waar wel 'n bepaalde, lewcnde onderwerp aanwesig is,
kan die vnw. dit nader aan 'n skynbare onderwerp; bv. in die
sin: die kinders is hier bymekaar, dit speel en raas dat die stof
so staan. Hoewel dit vervang kan word deur hulle, voel 'n
mens die woord tog nie as 'n persoonlike onderwerp nie. V gl.
ook § 82.

§ 226. Te onderskei van die skynbare onderwerp is die
v o o r 1 o p i g e o n d er w c r p. Dit dien om die eintlike
onderwerp in te lei en behoort by die gesegde, bv. dit sal
oormore my Pa se 'Verjaarsdag wees staan volkome gelyk
met: oormore sal rny Pa se verjaars,dag wees.
Veral kom dit voor in die wendinge dis jammer, dis ongeZukkig dat . ... , ens.
§ 227. Die onderwerp kan en k e 1 v o u dig wees, soos
in die voorbeelde wat ons tothiertoe gcgce het, maar ook v e e 1v o u di g. Enkclvoudig beteken hier nie net een-in-getal nie,
<lit kan ook 'n grocp van gelyksoortigc persone of dinge wees.
In 'n sin: die sterrctjies skyn aan die ititspansel is die onderwerp in getal 'n meervoud, maar vir die sin maak dit nie
saak nie. Dit maak die indruk of so 'n meervoud van gelyksoortigc persone of dinge maar as 'n eenhcid, 'n groep, beskou
word; tenminste wanneer daar geen aanwysitlg vir iets anders
is nie. Anders is dit in sinne s6'os die volgende: die hond en
die kat slaap in die waenhuis; hicr is feitlik twee sinnc samcgevoeg, wat die predikaat slaap in die waenhuis gcmeen het,
maar 'n vcrskillendc onderwerp. Nog duideliker blyk dit as
een onderwerp 'n mecrvoud, die antler 'n enkelvoud is, bv. :
die studcnte en die professor gaan same uit.

Dat die ww.- prcdikaat weggelaat is, word aangetoon deur
die volgendc: die beesie hardloop in die veld en die perdc ook.
Hier is eers 'n volledige sin gevorm; naderhand word 'n nuwe
sin, met 'n nuwe onderwerp, toegevocg, maar die moeite om
die hcle prcdikaat te herhaal word gespaar.
Dergelike rcekse van onderwerpe kan gevorm word deur
die woorde eenvoudig naas mekaar te groepcer, bv. : mensc,
perde, honde het gevlug. In die geval staan tussen die laaste
twee woorde van die reeks gewoonlik die verbinding en.
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Ander verbindingswoorde is: ook, asook, asmede, insgelyks,
dan nog, vlrder, buitendien, bowendien, eindelik, ten laaste,
daarby, eweneens, daarenbowe, of, sowel ... asook, nie alleen . ..
nie - maar ook.
§ 228. Die infinitief van ww. kan as 'n snw. gebesig word,
en neem dan ook 'n lidwoord, 'n attributiewe bnw. of 'n antler
hepaling by horn.

Dit kan, maar hoef nie, voorafgegaan word deur om te
of te. bv.: Daar is nie agterhou by hom nie. Om na die lekkerkry seer te kry, is baie seerder as om na die seerkry seer
te kry. Koop 'n blous wat ni"e pas nie, en reken hy sal regkom
met die dra. Om af te breek, is geen kuns nie (Langenhoven).
Die Voornaamwoord.
§ 229. Ons het al daarop gewys watter rol die voornaamwoord oorspronklik vervul het, en nou nog soms vervul,
nl. die rol van aanwys1e1r 'ffil plaasv,e1rv;anger. Ook d,it as 'n
skynbare onderwcrp by 'n groep van ww. hot ons opgcmerk.
Nou gaan ons die betekenis van die vnw. vir die sin in die
algemcen nadcr bekyk.
Die gebruik van die per soon 1 i k e v n w. as plaasvervanger in 'n sin hou veral rekening met die natuurlike geslag
van die persoon of dier wat vervang word. Hy en sy vervang
manlike en vroulikc persone en diere, bv. : melk eers die koei
klaar en huil dan oor die eerste bietjie wat sy uitgeskop het.
'n Lewenslose voorwerp of 'n gcdagte word verteenwoordig
deur die vnw. dit. 'n Voorwerp wat lcwe, bv. 'n boom, word
gewoonlik nie met dit, maar met hy weergegee. Ook na die abstrakta en gepersonifieerde saalmame word met 'n persoonlike
vnw. van die manlike of vroulike geslag verwys; bv. : Verdienste soek nie naar guns nie maar afg1tns soek naar ho m.
Daarom het Adam en Eva die Paradys nie gcwaardcer nie
orndat h y hiille niks gekos het nie. Moenie die waarheid
hecltemal omdraai nie: hou ho m skuins. Wysheid is altyd
kenbaar vi"r dicgene u·at ha a r leer ken het, maar dwaasheid
blyf aan ha a r self onbckend (Langenhoven). V gl. ook § 82.
§ 230. Die dcrde persoon mv. van die pers. vnw. hulle
word in verbinding met 'n eienaam of 'n persoonsnaam gebe-
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sig om 'n groep van mense aan te dui, waarvan net die een
wie se naam genoem word bekend ·is, en die ander al tans vir
die spreker onbckend in enige opsig, veral die getal; bv. : Ek
is jammer ek kan nie met Pretorius hulle saam gaan jag nie.
Opm.-- Die woord hulle kan amper as 'n meervoudsuitgang
beskou word; daar is egter 'n groot verskil: Pa-hulle betcken nie.:
""n klompie Pa's"· nie, maar:
"Pa met '111 onbepaalde aantal
antler mense saam."

§ 231. Die onbepaalde pers. vnw. is genoem in § 89. ·Die
mees gebruikte is wel 'n mens. Dat die onbepaalde lidwoord
'n by hierdic vorm nog gebesig word, wys daarop dat mens
nog as 'n persoonlike lcwende iemand gevoel word, en dat die
verbinding nog nie heeltemal sy ou betekcnis verloor het nie,
soos bv. die Nederlandse men en die Engelse one.
Verdcre voorbeelde van die gebruik van 'n mens en jy- jou
in dieselfde sin is: 'n Mens kan huilmiddels koop as jy geen
drocfhcid voe.l nie. As 'n mens ander mense met jou lewe geen
genoege verskaf het nic, is dit tog iets om dit te kan doen met
jou dood. As jy nie van iemand hoii nie, doen hom 'n weldaad;
daa.rna 8al jy h01n lieifhe (Langenhoven).
§ 232. Ook die vragcnde vnw. in verbinding met so dien
as 'n onbepaalde vnw., bv.: so wie gelcer het om vas te trap,
Jiet daarby geleer om nie op sand te staan nie (Langenhoven).
§ 233. Die onbepaaldc vnw. cen ( ene) verteenwoordig, in
verbinding veral met rangtelwoorde en ander aanwysende
woorde, en na die vergrotende en oortreffende trap, alle soorte
van sell'standige naamwoorde wat al eens van te vore genoern is.
bv. : Hy hct my twee hoede gewys, die eerste een te groat
en die twede een te klein.
§ 234. Die geslagslose vorrn van voornaarnwoorde het
dikwels betrekking op 'n hele sin of 'n gedagte wat nie uitgespreck is nie.
bv.: Wie Zieg dan ook om nie geglo te word nie? Selfs 'nminister op 'n eleksie-kampanjie het dikwels meer verstand
as di t.
Ook na 'n meervoud, waarvan die inhoud as een geheel
opgevat word, verwys dit, bv. : Ek hoop die goeie rade wat ek
. kier gee, sal meeste gelees word deur vreemde mense. My eie
bure kan my strakkies die onreg aandoen om op te let of ek
self d i t navolg ( Langenhoven). V gl. ook § 82.
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§ 235. As 'n kwessie wat ook in die sintaksis tuis hoort,
,gee ons nog 'n paar voorbeelde van .die verskynsel in § 88 al
•Opgenoem: Die foute wat ons die minste voor aanspreeklik is,
·is die waaroor ons die kwaadste word. Ons het almal tamelik
_geduld vir die gebeurtenis wat iedereen die langste na moet
wag. Die dniker wat jy die spoor van sien.

§ 236. Op dieselfde manier as dit by onpersoonlike ww.
;as 'n onderwerp fungeer (vgl. § 225), kan dit ook as 'n onpersoonlike voorwcrp gebesig word.
So kan naas mekaar die sinne gevorm word : H ulle kry
.swaar en Hulle kry dit swaar.
§ 237. 'n Merkwaardige sintaktiese gebruik van die be-sitlike vnw. vind ons, as dit aangewend word in plaas van 'n
pers. vnw. met 'n voorsetsel, by naamwoorde wat van ww.stamme afgelei is, en 'n handeling of 'n toestand weergee, bv.
Geen leed is so bitter as sy vrces, en geen vreiigde so heerlik
.as sy hoop nie. Die wendinge sy vrees en sy hoop kan vervang
word deur: die vrees daarvoor en die hoop daarop (Langenh.).
By 'n voltooide deelwoord kom die konstruksie ook voor,
bv.: Ondragelik is die gesig van my veronregte, waarin die
wending gelyk staan met: hom (hy) wat deitr my veronreg is
(Langenhoven).

Die Lidwoord.
§ 238. Die mees voorkomende aanwyser by 'n snw. is
<lie 1 id woo rd. \Vannecr die sin 'n algemene strckking
vertoon, bly liclwoorde agterwee, bv. in: ho·ut d.r?Jf op
water. Word dio twee sn w. nader bepaal clan kry ons bv. :
'n stuk hout dJryf op dip, water. Die onbepaaJde lidw. dien
hoofsan.klik om 'n enkele voorwerp of persoon aan to dui
teenoor die stof of die menigte; 'n hout is meer bcpaald
as hout. 'n mens meer as mense. Die bepaalde lidw. is nog
iets sterkcr aanwyf'e1nd a,s die onbepaalde, maar deur die
veelvuldige gobruik word die krag amper niP meer gevoel
nie. Wanneer 'n mens hoor se: di.s be·rge le vol sneeu, dan
word al die berge in die omtrek bedoel.
Opm.- Die bepaalde lidw. die was oorspronklik 'n aanwysende
vnw. gewees; hierdie feit uit die historiese grammatika help om
die waarheid van wat hierbo gese is aan te toon.
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Ons het reeds gesien dat die onderwerp oorspronklik 'n:
aanwysende woord was, maar dit het al mccr en meer as sodanig verswak, sodat hulpmiddels nodig geword bet om dieaanwysing nietcmin uit te druk. En nie net die onderwerp
kry 'n aanwyser by horn nie, maar al die snw. word daarvan
voorsicn, net soos partymaal cienamc en tietels.
§ 239. Die lidwoord word herhaaldelik weggelaat om die
algernene strekking van 'n sin te help bevorder. So veral in
spreokwoonfo en sp1«eiekwoordeliko uitdrukkinge: Agte.ros
kom oak in rl~e .kraal. Noust.rop triek. Tau opgooi. Kap
uit trek. Ysforklou ~n .die g·r•ond slaan. Dit is 'fllO{J maar
ecrste hoepel. Aanlwuc1r wen.
Agtc·rbly wen. .1frbe1id
adel. Brandwag staan. N ood breek wet. . Spotter kry sy loon.
In opskrift.e: " LamJ,meti~e ·en Wolf." " N.e,(Jie,rlande1rs
e1n Afrika1ne1rs."
Ook in baie uitdrukkinge, veral die met 'n voorsetsel,
bv.: na kerk gaan. In lewe rocp. Oor boord val. Van kant
maak. Aan wal si.ti. Aan laierr wal ra..ak. Te voet rei,s.
Te watierr en te Za:ndJ. Vroutjie he1t my voor stok gehad.
Vuur vat, asem kry, asem ophou, gedagte kry, briek aandraai.
Opm.-- Die laaste voorbeelde sonder 'n voorsetsel nader aan:
samestellinge. Vgl. § 177.

+

In die verbinding v,an r;i.am infinitief ka;n die lidwoord!
sowel weggelaat ,as gebesig word. So kan g.ese word: .aan
le•we hou, .aan kom we1es, naas: Aan d~e sla,ap wees, aa1n
die groei kom, aan 't skiet raak. V gl. § 90.
Ook in die absolute konstruksies, vermcld in § 209,
ontbreek die lidw.oord: hand •in ha1n1r!J, ens.

§ 240. Daar is gevalle waar 'n snw. sonder 'n lidwoord
gebesig, amper die kr1ag van 'n bywoord kry, bv.: Hy vra
tfon pond st u k vir sy osse.
Heel1emal as bywoorde doen diens die woorde anderdag,
agtermiddag, e.d.m., soos opgcnocm in § 199.
§ 241. Die snw. as 'n predikatiewe attribuut by 'n voorwerp gebesig, mis dikwels die lidwoord.
Vgl. § 208.

Tog kom die onhepaa1de lidw. 1eweneens voor, bv.:
Landsomsta1ndJighed,e he't ,di~e' man 'n arm1~-blanke gemaak.
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§ 242. In 'n klompie vaste uitdrukkinge word die besta.a.n van die lidwoord nie me,e1r g'evoel nie, bv. in teir aarde
bestel, ter ·dood veroordJe1el, a.llfJ8 te·n beste.
§ 243. Wanneer 'n besitlikc vnw. selfstandig gebruik
word, kry dit nie 'n lidwoovd nie, bv. Daa:'iYl!,ie pe'f'i!J is rny1i.e·,
dJie boek is joune, sy'YIJe.
Amper as 'n samestelling moet beskou word die verbinding van s'n mlet 'n substantief of pronomen, soos Pas'.n, ons-s'n, w1~e1-s'1n; hierby w101~dl p1o'k n~e 'n lidwoord gevo,eg,
nm.
1

Die Voorsetsel.
§ 244. Die snw. word in die sin verdcr dikwehi gek<'nmerk Jeur 'n voorsctsel, wat 'n verband le tusscn die snw. en
die res van die sin. Alleen kan 'n voorsetsel nie optree nie;
met die snw. saam vorm dit dikwcls 'n nouer eenheiJ en druk
<lit allerlei betrnkkiuge uit, bv. di,e volgende:
P 1 e k (rigting na) : Die dassie kruip in die gat in.
(rus) : Die sneeu le op die berge.
(rigting waarva.ndaan): me leeu kom uit dl~e
bas uit.
Ty d: Oar "n jaa1r, om tie1n uur, binmei 'n maand.
0 o r s a a. k: Dc·ur dJie reens het die rivi,er af{)'fJkom.
R ,e d e o f g r o n d: U it vrees v~r st·naj bly di,e kind
weg. Om sy
ontwil tvl'.rk die kind ywerig. W cens gebrek aa1n bewys is ihiie be1klaag:de' losgeilaa.t.
Mid d 'e 1: Met 'n pen skryf ans.
Ge v o 1 g: Tot vreiugde 1.lan sy oue1rs hM Ja.n geslaag.
Do ,e 1: Om eers~e te il"'eies, moet jy hardloop.
V o o r w a a rd 1e: In g_'eval van brand help dtiei bure
blus.
To e g e wing: Ond;anks aie vreldJe., is dlaiar n1og g(')en
rus niei.
0 m s t a n d i g h e i d : O'Yl!dJe+r 'rbra:oo lz e1t livi Bkuld 'be;k:emJ.
Ma at: Die wol word pm· pond verkoop.
Prys: Vir t~emdmiBend pond is die pZaia,s te1 koop.
Ver ho u din :g: Onde1r 1omstiand!igheide: is die. si(')k(!;
t{Wrmlik ·wel.
U i t s o n do r in g: Behatwe hul k"lerie he1t die vlugfoUnge; niks.
'n Opsomming van v,erskeie voorsetsels met hulle verskillende betek·enisse word in die hoofstuk "Betekenisle1er"
g·egee.

Pa

1

1

183

AFRIKAANSE SPRAAKKUNS.

§ 245. Die voorsetscl staan meestal v66r die snw., soos
in al die voorbeekle in die vorige paragraaf.
Ook s::wnegestielde voorsetsiels kan die plek inneem, bv. van.af die tiend:e
Desember is dJit vaka1nsie.
wanneer daar meer as ecn voorsetsel gebesig worJ,
kan hulle1 die een voor, die ander a,gier rlie bepa.alde woorde
staan, bv. : Die generaal ry voor .die troepe uit. Die waens
ry om die, uuU he.en. Diei kuike,ns loop .agter die hen aarb.
Di.fJ taring is sigbnar uokant d£e bom.e ~it. Jy beur die
hoed op jou kop im. Dis jawnne:r dat 'n mens n1ie jou g·rafsteen kan sa.avmnee m naar die plek toe waar hJ graag so'n
getu.igskrif sal wil he om1 te wys nie. Tot va:ndag toe' het
ans gewag.
1

1

Opm.- Die twede voorsetsel gaan dikwels same met die ww .•
en vorm daarmree clan 'n skeidbare samestelling, bv. Die toring sleek
bokant die bome uit.

§ 246. In Afrikaans word dikwels dieselfde voorsetse!
herhaal agter die bepaalde woord, bv. : Die jakkalse vlug in
die rantji,es in. Daar kom. Jan uit asem uit aan.
Opm.-Die dubbele voors·etsel dui gewoonlik 'n beweging aan,
die enkele voorsetsel 'n rus.

Die Telwoord.
§ 247. Die hooftelwoord staan v66r die snw., bv. een
h uis, tii1e.o perde ens.
Die rangtelwoord, feitlik 'n bnw., staan daarvoor of daaragter, bv. die ecrste dorp, Lodcwyk die Veertiende.
Ook hoofg,etalle met die fu11ksi,, van ranggetalle staan
agt,er dio smv., bv. die jaar 1923, Lukas 'l'ier.
Die woord genoeg kan sowel agter as v66r die snw.
siaan, bv. g'enoeg hout 0£ hout genoeg.
Opm.- Merkwaardig is die gebruik van die hooftelwoord as
'n bapaling van hoedanigheid onmiddell1k na die snw., bv. 'n boer
honderd.

Die woord helfte, sondeir 'n lidwoord gebruik, doen eintlik diens as 'n telwoord, bv. in die sin: Maar 'n mens onthou mos altyd hPlfte en jlJ ve.rgeet die ander drielcwart.
Moeinic met 'n agent hm?Jdel nie,: soelc die prin'9ipaal en' ge,o
ham helfte van die midd;elman se profyt (Langenhoven).
Om 'n geial by benadering uit te druk word die hooftelwoord voorsien wm die daarv66r geplaaste of, bv.: 'n
stuk of vyf, 'n pond of twintig.
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Ook kan vir diesel-fde doel twee telwoorde sonder veroinding naas mckaar koill, bv.: Die rivier is hier 'n goeie
twe1e-d'rie honderd tM1e b Me1d.
1

§ 248. 'n Fyn hulpilliddel om die klein getal of ook die
enkelvoud ;van 'n smv. in <lie sin U«tn t,e <l.ui, beait die taal
in die verkleinwuonle,. As sodanig di,en dit in dio volgende
·sinne: Een s w a el t j i e maak nag geen somer nie. Nou sit
ons net met daardie miesrawele rooi-bont koei .... en haar
ou paar druppeltjies blou me l k i es.
Albei funksies, verkleining en alJe.en-plaatsing', kan
wa.argeneem word in: In die dag is die baie sterretjies W'C'[J
en 6ns ou en et j i e vertoon 'n son. Ilier in die onbeteuelde1 mag •1Ja,n 'n u.:rode onme nselike wo('staard le daar nou,
.as kostelike prooi, hulpeloos en redeloos, en et j i e van
die gehate ras. Hulle was daar stil l1ynwka,ar .... wat gciem
.andcr geselskap begeer het . as hulle eie "ons-twee-a l l e ent j i es" ·(Langenhoven).
1

DIE SIN.
A. Sinsvorme.
§ 249. Deur die saillevoeging van onderwerp en prcdikaat,
wat albei nog verder aangevul kan wot<l deur bepali11ge,
·ontsta.an 'n sin.
In die afcloling D i e Sin sal ons dus die sin gaan
bekyk, naclHt ,in die voorafgaande ,afdelinge sy tweB ve rnaamst,e bestanddele uitvoerig- bespreok is.
Ons behandel eers die e n k e 1 v o u d i g e s i n, en maak
·daarby twee onJer,afdelinge, waarby die sinne beskou word:
(a) Volgens die v o rm of u it e l' 1 i k e funk s i 'e.
(b) Volgens die bet,e,kenis of innerlike funks i e.
1

Ooreenstemming of Kongruensie.
§ 250. In icdere sin heers 'n sckcre o o r e en st e ill ill in g
of k o n g r u en s i e tussen die dele wat betrekking heit op
dieselide gedagt,e, veral tussen ondorwerp en prndikaat.
Hierdi" oor<:enstiernming het in ouer tale baie beite1r uitg-ekom
.as in nuwe. Ons het in die Vormleer gesien clat Mn ww.vorm in Afrikaans gebesig word vir alle persone enkelvoud
en meervoud; 1die lidwoord ken net 68n vorm, wat omls
-<liens doen, 1e.d.m.
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Tog is rdn.ar nog gevalle waar die kongruens:ie kan
waargeneem word. So sal 'n sin me:t 'n ·oo.kelvoudige onderwerp, bv. Die boe•r heit sy plaas ve•rkoop, minstens twc.e
woorde verander 1as die. onderwe.rp meervoudig word, nl. :
Diei b·oevre he·t hulle plas.e1 V(!)rkoop.
Die besit.like vnw. rig hom in getal na die onderwerp ..
Wat die voorwerp betref kan soms tussen enkel- en mee.rvoud gokies word; 'n mens kan ewegoed se: die la·nt.eims
laa.t huller lig as hulle ligte skyn. Dit hang ook da,arvan
af of die spreker die apajrte ligfo wil laat uitkom of nie,
en dit raak dus 3.jan die stylle1ell'.
Ook is die ooreenstemming tussen voornaamwoorde ·en
snw. waarvan hulle die plaasve.rv.angers is, byna vanselfsprekend; bv. Die kind.errs he·t laat tuisgeikom; h u 11 e
was op 'n pieknie.k.
Opm.-By vcrsiame~name in die enkelvoud staan dikwels 'n
vnw. in die mv., bv.:
Die stroom van nuusgieriges beweeg almal
in diesel/de rigting.
Ons volk vereer hulle helde.
Die jeug
vergeet soms hulle pligte.

Kongruensie van die bnw. met die snw. kom in Afrikaans nie voor nie; clie verbuiging van die bnw. het niks
met getal of geslag te doen nie, soos in §§ 94 - 96 uiteengesit is.
§ 251. In die enkelvoudige sin val daar vcrder ooreenstemming wa.ar t,e nierem tuss en dio ty<' va.n clio ww. en bywoorde van tyd. Bywoorde en byw. uitdrukkinge soos ,qist.err, dier .andeir dag, onlangs wa'.t die verlede t.e. kenne gerei,
kry die ww. ewenecns in die verlede tyd, bv.: gister was
dit mooi weer gewees, ,die ander dag het ons fees gevicr.
Bywoorde soos vandrag, t(')enswoordig v1e.r1efa die ww. in die
t.eenwoordige tydsvorm; sulke soos m.u're, oorm6rie, kmne·nde
wiaa,n.d kry dikwels die toekomende tyd: vol,9re1ndei week sat
my va.derr jia1riig ·we.es. In Afrikaans word by die laa.st:e
kat·e.gorie v.an ibywoordc egt.er die t,eenwoordige tyd ewe
Vleelvul<lig gebruik [3.S die toekomenc1e tyd, bv. m6re1 ga.an
ek uit. Ek kom netnou. Vgl. § 134.
1

Woordordel.
§ 252. Die w o o r d o r d e is 'n element van groot gewig
vir die betckenis van 'n sin. Piet slaan Jan beteken presies die
teenoorgestelde van Jan slaan Piet. In Afrikaans staan in die:
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gewone mededelende sin die onderwerp v66raan, as daar geen
besondere redc is vir 'n ander volgorde nie. Dit beteken baie
vir die gemaklike onderlinge verstaanbaarheid, want die hoarder kan, sander besondere aanduiding, verwag dat die eersgcnocmde woord die onderwerp gaan wees ; 'n sprekcr loop gevaar
om verkcerd verstaan te word as hy deur 'n willekeurige verandering van hierdie gebruik afwyk. Ons kan hierdje gebruik
'n soort van kongruensie tussen die onderwerp en sy plek in
die sin noem. Die ou '' cerste naamval'' is dus nie meer deur
iets eiens in vorm gckenmerk nic; die sjn vertoon in sy gewone
vorm die onderwcrp v66raan.
Die predikaat volg meestal so gou as moontlik op die on-derwerp, terwyl alle verdere uitweidinge of bepalingc aan die
end kom. Ook die voorwerp staan agter die predjkaat.
Opm.- Dit gebeur somtyds dat daar dubbelsinnigheid ontstaan,
wanneer 'n sin van die reelmatige woordorde afwyk. 'n H umoristiese voorbeeld daarvan vind ons in Langenhoven se "Sonde met
die Bure ": • • Aha," se ek. " ons het wors en paling vanaand ...
IJJie paling het 'n seun in Oude Muragie se rivier gevang- die seun
die paling dan, nie die paling die seun nie."

§ 253. Die reelmatige woordorde kan om verskillende rcdes
gewysig word. Die vernaamste aanleiding daartoe is die nadruk
wat somtyds aan 'n antler sinsdeel as die onderwerp gegee word,
-en wat daardeur v66rop te staan kom. Sulke soort van sinne
hoor 'n mens daeliks, bv. : more gaan ek itit. Hierby moet
-0pgemerk word dat die onderwerp ek a g t e r die predikaat
gaan . kom; die woordorde heet daarom o m g e k e e r d e
w o o r d o r d e of i n v e r s i e.
Die mees voorkomende inversie is die na 'n voorafgaande
bywoordclike b~paling. In antler gevalle staan 'n woord voorop
in die sin om bv. 'n teenstclling uit te druk.
A.s daar misverstand uit die konstruksie sou kan ontstaan,
word dikwels omskrywinge gebesig.
Soos blyk uit die voorbeeld more gaan ek uit, word in
geval van inversic na 'n voorafgaande byw. bepaling die antler
bepalinge heeltcmal aan die end van die sin geplaas. So ook
in: Gister het die wind die hele namiddag sterk gewaai, en so
.altyd in gewone taal. In die geval van samegestelde ww.-
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vorme, soos gaan uit, het gekom, sal kom, word die onderwerp
en die bepalingc tussen die twee dele van die gesegde geplaas,.
bv.: Teen die aand het die wind skielik bedaar.
Somtyds is daar 'n neiging om die hele gesegde in al sy
dele bymekaar te hon en die onderwerp aan die end te plaas.
Tog gebeur dit allecn in besondere omstandighede, wanneer die
spreker bv. opgetoe is. So kry ons sinne: By ons volk moet
aangekweek word 'n smaak vfr 'n beter klas musiek. Hier op·
Stellenbosch word gcsing die Afrikaanse lied.
Hoewel 'n dergelike woordorde in bepaalde gevalle heeltemal
doeltreffend kan wees, moet die oordrewe gebruik daarvan afgekeur word, omdat dit maklik kan ontaard in gekunstelde styl.

§ 254. Die volgorde waarin die bepalinge by die predikaat aansluit, gehoorsaam cweneens aan sekerc reels. Is daar nl.
meer as een bepaling, dan kom die voorwerp eerste na die gcsegde; daarna die minder nou v'erbonde bepalinge, bv.: Pict
slaan Jan op sy kop. Is daar meer as een voorwerp, dan is.
die onderlinge volgorde daarvan vry; so kan cwegoed gese word:
Ek het 'vir jou icts moois saamgebring, as: Ek het iels moois·
vir jou saamgebring.
Die vcrdere volgorde hang hoofsaaklik af van die nadruk,
maar as dit geen rol speel nie, dnn tree 'n bepaling van t.yd
eerste op, on daarna 'n bepaling van plaas, bv.: Die boot
vertrek more uit die hawe, maar om die nadruk: Ons vertrek striand toe m6rie vroeg.
§ 255. 'n Vraagsin vertoon inversie: Loop ons? Waai·
die wind? Bars die born? Met 'n vraagwoord : Wat maak
hy? Hoe la.at verirek die trein? Waarom kom hy nie? Hoekom lag jy?
Opm.- Wanneer iemand 'n vraag wat aan horn gerig was
herhaal, dan word die woordorde ten dele herstel, bv. A: "Wat
maak Paul?" B: " Wat Paul maak? Hy pluk blomme.'' Maar ook
Vr.:
"En waarvoor wit jy hulle keer?" Antw.: "Waarvoor wil
ek hulla keer?"

Ook uitroepsinne kry partymaal die vorm van vraagsinne.
As bv. iemand 'n pot met water omgooi, sal hy uitroep: "wat
maak ek nou!" waarby van 'n vraag geen sprake is nie. Socok: "Hoe mooi drywe die wolkies in die blou lug!"
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§ 256. Dit kom voor, hocwcl taamlik selde, dat woorde wat
bymekaar hoort, van mekaar geskei word deur sinsdele wat
ingeskuif is. So bv. by Langcnhoven: Jy weet mos my ou
vrou - tant' II essie - het d a a rd i e w e es kin d j i e aangeneem om, groot te maak v an h a a r s e u n Pi e t.
Nie ongewoon is die vcrskynscl dat die bywoordelike bepaling al te van die bcpaalde bnw. geskei word deur die onbepaaldc lidwoord 'n. So skrywe I,angenhovcn: Die spullctjie
hier was al te 'n groot grap. As die meer normale wending
sal cgter 'n al te groot grap bcskou moet word.
Groepvorming.
§ 257. Onder gr o c p v or ming word in die sinsleer
verstaan die aaneensluit van woorde tot grocpe wat 'n sekere
mate van se1fstandighcid Yertoon ten opsigte van die sinsverband waarin hullo voorkom. Die selfstandighcid blyk uit
die woordordc, d.w.s. die volgorde wat· die woorde binnc die
groep inneem. Elke groep het 'n bepaalde woordorde wat gehandhaaf bly, ook al kom die groep in 'n nuwe sinsverband te
staan. Die c>envoudigste soort Yan sintakticsc grocpc is die tot
een gehecl gf"Worde samcstellingc van twee woordc in 'n vaste
verband. Die volgorde van die sarnestellcnde delc is bcslisscnd
vir die hetekcnis van die gchcel en kan dus nic venmder word
nie. As 'n mens in die sin: ons eet waterlemocn <lie volg-orde
van die samcstelling se dele sou verander, sou jy icts hcc>ltemal
anders vcrtel.

Oor die samcstclling, in die algemeen het ons reeds gehandel in die paragrawc 170 -180.
Omdat ons hullo hier beskou as sintaktiese verskynsels, wat
hulle feitlik nog is, moot die aandag daarop ge,-cstig word dat
nie al die samestellingc dicselfde graad van vastheid vcrtoon
nie. Veral die .Afrikaanse taal bcsit hierin 'n baie fyn middel
om die verskillende nuanses in betekenis te lan,t uitkom, en 'n
skrywer wat sy "vak" vers1.aan, wect hoe om van hierdie rykdom gcbruik te maak. 'n Voorbeeld sal dit toclig. Langenhoven lan,t ou Oom Hendrik sy spookgeskiedenis vcrtel, en die
oubaas kom tot die sin: Ek was non tamelik by my positfowe
maar koud, so ko11d dat my murg scker harde-wt was in my
bone. Wat 'n beeldende krag skuil daar in die skynbaar be189
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tekenlose koppelteken tussen harde en vet! Die een tekentjie
laat ons duidelik besef watter nou verband daar tussen die
twee woorde harde en vet jn die sinsverband bestaan. Die behoefte aan dergelike eenheidsvoorstellinge het tallose samestellinge laat ontstaan, 'n verskynsel wat elke dag nog in Afrikaans
kan waargeneem word.
Ander voorbeelde by Langenhoven is: 'n Perd het 'n slegte
manier as jy hom water-gee en jy is haastig. Ek sal nie langcr
met jou woorderuil nie. Lug wat besoedel is soos in 'n toeslaapkamer. W aar 'n mens nie die daad;self kan weglieg nie,
kan jy altyd 'n ekskuus bylieg.
§ 258. Dis nie net vaste groepe, soos samestcllinge, wat
hullo eie woordorde in die sin handhaaf nie. Ons gaan weer uit
van 'n voorbeeld. Langenhoven skryf: Die olifant spuit jou
altemit in jou kisklere nat met die twede gelui, as jy juis die
slag moet daar wees om te laat kind doop. Die sintaktiese
groep in hicrdie sin is: te laat kind doop.

Ewcgoed sou die sin kon gelui het: .. om ( 'n) kind te laat
doop. Ons kan twee oorsake opnoem waarom in hjerdie geval
egter juis die bogenoemde sinsvorm optree. Ten eerste is dit
'n baie gewone wending om die infinitief van die ww. met om te
te verbind, bv.: Ek gaan bed-toe om te slaap; Oorn gaan tlit
om te jag. Korn 'n voorwcrp by die 'infinitief, dan word dit
tussen om en te geplaas; bv.: Oorn gaan uit om bokke te jag.
Maar tengcvolge van die sterk gcwoonte om altyd weer die
'n infinitief te gebruik, kan dit maklik gebeur
groep om te
dat 'n spreker of skrywer sy sin begint, en as hy ten slotte
kom by om, dat hy dan volgens die ou gewoonte verder gaan:
eers te, dan die infinitief, dan die res.

+

Ten twede is die groep kind doop in hicrdie sin mooi op
sy plek, want dit het 'n algemene strekking, soos die hele sin.
Daar staan geen lidwoord by kind nie, dus word dit onbeslis gelaat of daar nie dalk 'n tweeling is nie.
W anneer 'n mens d.ic plegtige verrigting nog sterker as
een voorstelling wil gee, dan kan jy net skrywe: kind-doop, en
jy het die "samestelling" bereik.
·
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Konklusie: Die m a g v a n die g e w o on t e en die
b eh o e ft e a an a an s k o u 1 i k he id is twee vername faktorc wat altoos werksaam is om die gedaante van die sin te
help vorm.
Ander voorbeelde van groepvorming by liangenhoven
( waarby ons in die, gegewe sinne die groepe tussen vertikale
strepies plaas), is die volgende: Nee Dominee, I laat staan I die
uitspan. Hier speel die nadruk 'n rol om laat en staan naas
mekaar te hou, en nie te se: laat die uitspan staan nic.
As 'n mens nou eenmaal moet I met een klaarkom.
die nadruk, maar ook die gewoonte.

Weer

As die ander man nic wil I die helfte van die pad gee nie.
W anneer 'n ander baas I jou sal laat I vroeg opstaan. As jy
jou nie kan I langsaam haas. . nie. As ek die begeerte nog
waag sou ek dit graag so wil he dat die engel wat
my ! kom haal I huistoe I my daar bring met die verslag : "Ek
het hom by sy werk gekry."
Hendiadys.
§ 259. Hen di ad y s ( Grieks: "een dour twee") word
die konstruksie genoem, waarby een voorstelling deur twee
woorde wat gclykwaardig naas mekaar gebruik word, en deur
en verbonde is, uitgedruk word. Die sin hy staan en praat bv.
beteken: "hy staan terwyl hy praat," of: "hy praat terwyl
hy staan.'' Hierdie konstruksie is eintlik 'n los samcstelling,
en die e6nheid daarvan word bewys in die voltooide tyd, bv. :
hy het gestaan en praat, waar net een ge volstaan. Die krag
van die '' samestelling'' word ook getoon, wanneer net cen van
die twee verbondc ww. oorganklik is, bv. die twede, en die voorwerp in die sin by die ander onoorganklike ww. te staan kom,
bv.: As jy 'n gerugte wil versprei, moenie horn loop en rondskree nie.

Die cenheid van die voorstelling word nie verbreek, wanneer tussen die twee ww. 'n ander sinsdeel ingevoeg word nie,
bv.: Ily loop die heel dag en sing. In die voltooide tyd: Hy
het die heel dag ( ge )loop en sing, het die twee ww. weer by
mekaar gekom volgens die reel wat in § 253 genoem is.
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Naasmekaarplaatsing of Koordinasie van Sinsdele.
§ 260. 'n Aantal sinsdele met gelyke funksie in die sin
kan verbonde wees en 'n reeks vorm. Daarby kan die woorde
sonder meer naas mekaar staan, bv. mans, · vrouens, kinders.
Ook kan bindwoorde gebruik word, bv. mans en vrouens en
kinders; gewo.onlik staan die woordjie en net tussen die laaste
twee dele van die reeks. Ons maak van die woordreekse twee
afdelinge:
(a) Reekse waar die gebruik van lidwoorde nic noodsaaklik
is nie.
1. V er b i n den d e of k o p u 1 at i ewe rcekse: 'n Sin
sonder bindwoorde het ons reeds gegee; as bindwoorde in hierdie reekse kan o.a. optree: en, (en) ook, asook, en antler woorde
soos opgenoem jn § 227.
W anneer die dele van die reeks van groter of kleiner belang
is ten opsigte van mekaar, dan word as verbindingswoorde o.a.
gebesig: ( ja.) selfs, veral, laat staan, nie alleen. . nie - maar
ook; bv. Hy is nie eers teleurgesteld nie, laat staan kwaad.
2. Reekse wat 'n tydsopvolging uitdruk (temp or a 1 e reekse). Sonder 'n hindwoord, bv. : Hy het soldaat
geword, ka.ptein, generaal. In sulke sinne help die t.oonshoogte
om die opeenvolgende trappe, wat in belangrikheid toeneem,
te onderskei.
As bindwoorde dien o.a.: eers, daarna, vervolgens, toe, dan,
(en) (te)gclyk, tevore, vroeer, voorheen, naderhand.
(b) Reekse waarin bindwoorde onmisbaar is. Hier sien ons
die vol gen de soorte van reekse:
1. Skeidende of disjunktiewe reekse: Bindwoorde is: of, of . . of, hetsy. . of. bv. : Of Jan of Pi et mo et
my help.
2. T e e n s t e 11 e n d e of a d w e r s a t i e w e reekse :
Bindwoorde is: maar, (en) tog, nietemin, ofskoon, ( al)hoewel;
bv.: Die man is ryk en tog ongelukkig.
3. 'I' o e g e w en d e of k o n s e s s i e w e reekse: Bindwoorde is: wel nie .. maar (tog), nie .. daarenteen, indien (so)
nie .. (dan) tog, (maar) darem. bv.: Ek is wel nie ryk nie,
maar tog gelnkkig.
4. G e v o 1 g a a n d u i d e n d e of k o n s e k u t i e w e
reeksc. Bindwoorde is: (en) dus, daarom, derhalwe, bygevolg,
dientengevolge, (en) daardeur, hierdeur, (en) dan ook. bv.:
Die kind is siek en daarom afwesig.
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Vergelyking.
§ 261. Om oore 1enstemming uit te druk word verskillende partiekels gebesig, dikwels twee in elke sin, wat dan op
mekaar betrekking het en na mekaar verwys. V gl. die volgende :
as:
soos:

Hy het as held gesterwe.
'n Vrou sien deur 'n man soos
deur 'n ruit.
1ies:
Hy lyk nes sy vader.
Jan is nie so vlytig as Piet nie.
so. . as :
Ek praat nie so malkop soos julle nie.
so. . soos:
netso. . as:
Die vader hou net so bai!J van sy
dogter as van sy seun.
ewe. . as:
Die speler is ewe rats as st erk.
hoe komp ... des te: Hoe meer jy werk des te meer verdien jy.
Jwe
komp.. . hoe: Hoe meer hoe bet er.

+
+

Na 'n v e r g r o t e n d e t r a p word dan of as gebruik
(vgl. § 101), bv.
'n Steeks perd beteken nie veel meer as een wat skop nie.
W anneer twee in:finitiewe vergelyk word, dan k an die
een, wat na dan of as staan, om te neem, bv. : Ek het ondervind
dat hulle liewer wil praat as om te luister.
Nou verwant aan die vergelyking is die u its on de ring.
Hiervoor word die partickels behalwe, uitgenome, uitgesonderd
gebesig.
bv. Al die kinders behalwe twee het geslaag.

Pleonasme.
§ 262. P 1 e on as m e heet die verskynsel dat daar rededele in 'n sin voorkom wat o orb o dig is.

In § 221 het ons al gesicn hoe die onderwerp herhaal kan
word deur 'n vnw., bv. die witmens hy kom later, hoewel die
herhaling deur 'n persoonlikc vnw. meer spesiaal in taal van
kleurlinge optree. Die herhaling deur die swak aanwysende
vnw. die is ook in die algemeen beskaafde taal nic ongewoon
nie, bv. in Keet se gedig "Die Lied van die Koringboer": Die
hael die gons, Kanonne die gaan te keer; by 'n voorwerp: En
Jiaar gesig die sien ek tog.
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Ook 'n bywoordelike bepaling word somtyds deur 'n enkele
bywoord herhaal, bv.: Bokant die water sweef d a a r 'n
voel Die derde dag toe kom hy. In Duitsland lyk dit
ons asof hulle d a a r die hoop opgegee het.
Partiekels word in 'n ander vorm herhaal, en versterk
mekaar, bv. Ons hou almal van 'n mooi vrou, al is sy o o k
s e l f s ons eie.
B. Sinsoorte.
§ 263. In die afdeling sin s o o r t e word 'n indeling
toegepas wat as maatstaf neem die inn e r 1 i k e funk s i e·
of b e t e k e n i s van die sin. Aangesien 'n sin die openbaring
is van 'n werksaamheid in die menslike gees, sal ons in ons
groepering by hierdie geestelike werksaamheid aanknoop.
Daar ons in hicrdie afdeling maar met dieselfde sinne te
doen het as in die afdeling oor sinsvorme, le die waarde van
die nuwe groepering o.a. hierin, dat dit 'n kontrole vorm op die
eerste indeling. Ons sal sicn hoedat sinsvorme, sinne dus wat
'n bepaalde gedaante vertoon, dikwels 'n ander funksie verrig, as.
wat ons van hulle sou verwag.
Die verdeling wat ons maak is as volg:
1. Sinne wat dien as u it roe p.
2. Sinne wat dien as wen s.
3. Sinne wat dien as b e v e 1.
4. Sinne wat dien as t o e g e wing.
5. Sinne wat dien as b c d re i gin g.
6. Sinne wat dicn as a f we e r en we i g er in g.
7. Sinne wat dien as u its pr a a k en med c de 1 in g.
8. Sinne wat dien as v r a a g.
Die indeling en die volgorde van die rubrieke hou rekeningmet die historiese ontwikkeling van die menslike taal, van rneerprimitiewe en spontane tot meer volmaakte en beredeneerde
uitinge.
§ 264. Sinne wat dien as u it r o e p. In § 183 het ons.
al daarop gewys hoe die sinsvorrning begin het by die uitroep.
Daardie onwillekeurige beweginge is oorspronklik mo n o 1 o g i e s, d.i. een w 0 0 r d i g, rnaar na gelang die taal verderontwikkel, vind 'n mens hele sinne wat onwillekeurige uitroepe
is. Alleen die groter voorraad van woorde en sinne is oorsaak
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dat bv. iemand wat heeltemal alleen in sy huis is, by 'n ongeluk
uitroep: "Au, hoe het ek my op my hand gekap!" In "Sonde
met die Bure" vertel Sagmoedige Neelsie van homself: Ek was
al te in my skik. Dan gaan hy skielik verder: "En, Vroutjiea, maar sy sal bly wees oor hierdie speeldingetjie wat ek vir
haar bring!" Uitroepe ontstaan egter nie net onwillekeurig
nie; partymaal is hulle tot ander persone gerig, en word dan
somtyds 'n bevel, ( vgl. § 266).
Opm.- 'n Uitroep gee soms aanleiding tot misverstand, JUlS
deur sy karakt,er as 'n spontane uiting, wat soms opgevat kan word
as 'n wilsuiting of beveL

1. Die t u s s e n w e r p s e 1. V gl. § 184.
Hier moet ons opmerk dat aan die tussenwerpsels soms
woorde toegcvoeg word, wat saam daarmee 'n sinnetjie vorm;
die mees bekende gcval is: wee rny !
2. Die v o k a t i e f. Die vokatief is meestal net die
eienaam of snw., en dit dien om aan te wys dat 'n spreker horn
tot die aangeroepe persoon rig om te praat. Die karakter van
'n uitroep het dje vokaticf veral dan, wanneer die spreker
op een of ander wyse ontroer is, bv. : skurk ! jou ellendeling i
domkop!
Ontroering is minder ste.rk, wanneer die vokatief net dien
as 'n tocroep en 'n sin inlei, bv. : Dames en II ere, by die begin
van 'n lesing.
Van belang is die toon waarop 'n vokatief uitgespreek
word. Dit kan bly wees of bom;, waarskuwend of aanmoedigcnd.
Dit verdien die aandag dat woorde wat die vokatief bepaal,
mE'estal op dieselfde toon uitgcspreek word, bv.: Jou onnosele
klipsteen! My arme kind!
3. · 'n Uitroep kry partymaal die gedaante van 'n med e<l e 1 end e sin, bv.: Dis pragtig! Daar kom hy! A, daar het

ek horn uit!
Ook verkorte sinne kom veelvuldig voor, bv.: Verwaande
ydelheid! Eindelik, eindelik- my verlossing! En dors- ek kan doodgaan van die dors.
4. Deur verwondering, twyfel, verleentheid e.d. neem die
uitroep die vorm aan van 'n vraag, bv. : Is ons nog nie tuis
-nie? ! My liewe wereld, Annie, is dit jy? !
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5. 'n A parte soort van sinne vorm die wat met 'n vraagw o o r d begint, bv. : Wat 'n snaakse ou! Hoe baiemaal het
hy al gedruip! Ja, hoe gesellig sou die ·aand nie wees nie,
Vroutjie! H oeveel verstandiger was die ou manier tog nie!
Arme Meester! Hoe sou hy sy hoof nie skud nie!
Dikwels het die soort van sinne 'n slegte betekenis, bv. : Wat
'n luilak!
6. In Afrikaans kom na 'n uitroep herhaaldelik 'n a f h an k 1 i k e v r a a g wat met of begint, bv. : En ek het so
rond gevoel dan teen 'n muur en dan teen 'n ta/ el, maar vervlak of ek weer by die voordeur kon kom!
7. Sinne met dat. bv.: Dat hy so aan sy end moes gekom het!
Sinne wat dien as wen s. . Ons onderskei:
1. Die opt at i e f van die ww., waarvan in Afrikaans
net nog spaarsame reste oorgebly het; dit is die oudste vorm
van 'n wens. bv. : Lewe die generaall
Verder word dit omskrywe deur hulpww., bv.: Mag Goa
hom genadig wees! Ag, mog dit tog reent! Laat ons gaan!
2. Die v r a a g, bv.: Sal iemand van julle my help?·
(= laat iemand .. help).
§ 265.

3.

A f h a n k 1 i k e s i n n e wat selfstandig optreo.

a. dat-sinne, bv.: ag, dat hy tog wou luister! Dat God hom
mag str(lf !
b. Sinne met wanneer of as, bv.: as ek maar kon gaan help!
As my Pa maar hier was!
4.

Verkorte sinne, bv.: Middag, Oom.

§ 266.

More.

Sinne wat dien as b e v .e 1. Ons maak die volgende

rubrieke:
1. Die imp er at i e f van die ww., bv.: Kom! Staan still
Loop!
Soms in verbinding met die persoonlike vnw., bv.: As die
ander man nie wil die helfte van die pad gee nie, gee jy dan
die hele. Terwille van die nadruk word so 'n imperatief herhaal, bv.: Klim af, Dominee; klim af , klim af.
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2. Mod a 1 e h u 1 p w w., veral van die derde persoon,
bv.: laat hom kom! Laat die beskuldigde hom verdedig!
Met die eerste persoon: Laat ek jou maar 'n huislike geheim vertel. Laat ons naderskuiwe na die vuurtjie toe en gooi
tog nag

een v,an

da,ardi~e,

stompe;, op.

3. Sinne met 'n a a n t o n e n d e w y s, wat op 'n bevelendc toon uitgespreek word, bv.: Jy kom saam! Julle moet
my help! Kerneels, jy verkoop nie die olifant nie. Jy bring
daardie ding nie kier by my hek in nie. Ek seg jy sal nie
skiet nie.
Hierby hoort die sinnc met m-oenie, wat sowel vir die meervoud as vir die enkelvoud dien, bv.: Moenie in jou lewenstyd
jou besittinge onder jou kinders verdeel nie. Dat die woord
moenie nie meer in sy bestanddele gevoel word nic, word bewys
deur die gebruik van 'n pers. vnw. daarna, bv.: As jou seun
of dogter 'n ernstige kwaad gedaan het, moenie jy die strengste
regter wees nie.

4. Die v r a a g. bv.: Sal jy dadelik kom? Gaan jy weg?
Wat sanik jy nog? (=Hou tog op met sanik).

5. Die enkele int er j e k s i e. bv. : Daar ! Linksom!
Vuur!
6. In :fin it i ewe. bv.: Langsaam ry! Hardloop!
7. Verkorte sinne. bv.: Stadig oor die klippe!
Hier jy! Maar asseblief tog - nie 'n woord aan Nig Annie
nie.
§ 267.

Sinne wat dien as toe g e wing.

1. Die o p t a t i e :f, in Afrikaans nog in spaarsame reste.
bv. : Kos wat dit wil, ons moet klaarkom.
Gewoonlik uitgedruk met modale hulpww. en partiekels.
bv. : Laat dit ook al reent, ons kom seker. AZ is dit gevaarlik,.
tog sal ons die berg probeer klim. Maar of dit nou waar is
of nie - as jy met hierdie perd verder ry breek hy sy been.
Geie;, vir my 'n vrou van die middelma.tiga hoogte- so een
soos Lenie nou, of al was dit nig Annie.
2. Die i m p e r a t i e :f. bv. : Gaan na die hoenders vir my
part! Versuip as jy will
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§ 268. Sinne wat dien as b e d r e i gin g. In hoofsaak
word hierdie funksie vervul deur begeleidende gebare en gelaatsuitdrukking, en deur die stemtoon. So kan alleen die toon
in die volgende sinne 'n onderskeid aandui tussen die mededeling
·of uitroep en die bedreiging: Jy moet aanhou vir my uitskel!
Maar as vroutjie agterkom dat ek jou vertel het . ...
Spesiaal val die sinne op te merk wat begint met 'n voorwaardelike voegwoord, bv. : As jy dit nog 'n slag durf doen! Die
ww. word soms verswyg, bv. : As jy nog 'n woord!
§ 269. Sinne wat dien as a f wee r en we i g e r in g.
Hierdie sinne is nou verwant aan die negatiewe bevel, vgl.
§ 266. Tog maak ons hiervan 'n aparte rubriek, omdat veral
die afweer 'n meer spontane karakter dra; dit dien om 'n
gevoel van afkeer te openbaar, en daarna 'n weigering en 'n
-0ntkenning.
Naas die gewone tiepe van volledige sinne word die inf in it i e f met 'n ontkenning gebesig, bv.: Nie in die water
mors nie!
Die spontane afweerkarakter van die ontkenning kom verder tot uiting deur die afwysende en afwerende gebaar, en gepaard daarmee dikwels 'n enkele uitroep nee!, bv.: Nee,
Dominee, laat staan die uitspan! Nee, Dominee, jou suspiesies
was gelukkig ongegrond.

§ 270. Sinne wat dien as ui tsp~aak en medede1 in g.
Dis nie altyd 'n maklike saak om die mededelende sinne
van die uitroepe te onderskei nie. Veral op papier sou die
rooeilikheid groot wees, as die skrywer sy mening nie met bchulp
van leestekens kan illustreer nie. By die praat help stemhoogte,
klemtoon, asemkrag, liggaamshouding. In hierdie § klassifiseer
ons as volg:
1. Sinne met die ind i k at i e f van die ww., bv.: Hy kom.
2. Sinne met die modale vorm van die ww., wat die sekerheid van die mededeling minder stellig maak ( vgl. § 121).
bv.: More mag hy kom (= miskien kom hy more). Hier
moet brand gewees het.
Dieselfde rol vervul die futurum, bv.: Hier was 'n besoeker gewees; dit sal my Oom gewees het.
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3. V r a a g sin n e verleen soms 'n besondere nadruk aan
'n mededcling, bv.: Wie weet wanneer hy sal sterwe? (= seker
niemand weet, ens.). Wat het geword van al die mooi beloftes?
Opm.- Die veelvuldigc gebruik van die on t kenning in
hierdie vraagsinne is daaraan toe te skrywe dat die spreker die
gedagt1: aan die teenstelling van wat hy wil meedeel, by syi
hoorder wil opwek, om horn siodoende des te sterker die waarheid
te laat voel. Die soort van vrae beet in die stylleer r et o r i es c
v r a e (retot=redenaar), omdat v,eral redenaars daarvan gebruik
maak, bv.: Watter kind 71 1eet nie van Dirkie Uys nie? I

4. Die i m p e r a t i e f word 'n enkele maal aangewend;
dis ook 'n soort stylmiddel. So lui in Langenhoven se '' Ons
W eg deur die W ereld,'' spreuk 35 : Skeur jou las van jou
eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neern nie.
5. Die mededeling van 'n antler kan op twee maniere weergegee word:
(a) Die mededeling word onveranderd "aangehaal,'' bv.:
IIy het gese: "ek kom seker",·
(b) die mededeling word ondergeskik gemaak aan die
spreker se woorde; bv. : Hy het gese dat hy seker
sou, kom.
6. V e r k o r t e s i n n e kom as 'n' mededeling voor ; die
ww. word dikwels weggelaat deurdat die verteller die ski e 1 i kh e id van die gebeurtenis wil weergee.
Dis die snaakste ondervindings wat hy gehad het en die
wonderlikste verhale wat hy kan vertel- maar 'n onbesproke
waarheidsliewende man. 'n Duitser was dit, .. wat vir ham
daardie eensame verblyf plek gaan kies het asof hy uit di6'
gesig van die mensdom wou verdwyn. Maar tog nie, want
hy het die pragtigste lemoene gewen en dit vervoer Mosselbaaitoe. Ek het ham gedreig, maar verniet. Hoe nader, hoe wonderliker.
7. Veral 'n optelling gebeur in verkorte sinne, bv.: Alles
was netjies in die kamer; mahoniehout tafeltjies en klerekas,
en 'n ouderwetse gemak-leuningstoel; 'n lampet-kom en beker,.
nag vol water; die handdoek skoon en opgevou; en die bed
opgemaak; heerlike fris wit beddegoed in 'n hout ledekant.
( Langenhoven).
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§ 271. Sinne wat dien as v r a a g. Hier behoort 'n skejding gemaak te word tussen :

(a) j a - nee - v r a e, bv.: Is daatrdie boer·ryk? Antw.:
ja of nee.
(b) a a n v u 11 i n g s v r a e of p r o n o :m in a a 1 v r a e,
wat met 'n p ·r o n o m e n begint, bv. : Hoe he et daardie boer?
Antw. : Erasmus.
Hoewel 'n vraagsin gewoonlik inversie vertoon (vgl. § 255)
kan die vraag ook gedoen word in die vorm van 'n mededeling,
mits 'n bepaalde toevoeging die begeerte om iets te verneem
aandui; bv.: Ek sou graag van jou wil weet waar jy die blomme
gekry het.
1. Die j a - n e e - v r a e kan 'n antwoord verwag op die
hele vraag of op 'n gedeelte daarvan. Die eerste is die geval
met die vraag: reent dit ?, die twede met: reent dit baie in die
Boland?
2. Die p r o n o m i n a a 1 v r a e maak vir die hoorder die
.antwoord maklik, deurdat hy net vir die vragende vnw. iets of
iemand in die plek hoef te stel; bv. : Wie is die burgemeester?
Antw.: Meneer Viljoen (is die b.).
3. 'n A f h a n k 1 i k e v r a a g kan sy vorm behou en
selfstandig gebesig word; bv. : Of hy ooit sy eksamens sal
deurkom?
4. Die vraag dien partymaal om 'n o o r w e g i n g of 'n
a a rs e 1 in g te openbaar, en is dan ook dikwels deur die spreker teen homself gerig. 'n Kind wat sy les opse, sal bv. aarselend by homself vra: "hoe gaan dit nou verder?" waardeur
hy tyd kry om na te dink. So ook: Maar hulle kon hom nie 'n
tree versit nie - hulle kon hom nie soveel as roer nie. Wat
nou gemaak?
5. V e r k o r t e v r a e is nie seldsaam nie : Wat nog
meer? Hoekom so treurig? Sy? Sy genoeg gehad?
6. Die di s j u n k t i e w e v r a a g stel die hoorder voor
'n keus tussen twee of meer antwoorde; bv.: Lieg jy of praat
jy die waarheid?
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7. Sommige vrae het die gedaante van 'n gewone med ed e 1 end e sin met 'n ontkenning; die .sinne dien bv. om 'n
wens uit te druk wat volgens die. spreker nie vervul sal word
nie, bv. : Daar is tog nie so iets as 'n voetpaadjie of al was
dit 'n blote klouteruitgang waarmee ek oor die berge t~ voet
kan wegkom nie?" vra hy. En die inwendige betekenis van
sy vraag was: "Al moet ek hande en voete kruip oor die gebergtes, is daar tog nie 'n manier om hier van jou af weg te
kom nie?" (Langenhoven).
Vo.orbeeld van Sinsontleding.
§ 272. Ons neem as voorbeeld onderstaande sin en gee
daarvan •eers 'n benoeminig v:an die rec1edele, en daarn.a 'n
sintaktiese ont1eding.
J a n s 1e P 1a h e t v e r 1 e. de w e •e k m' et 'n g e1 .e end e ossewa igou twe.e vragte hout van
s y p 1 a a s a f n a d i e m a r k o p P r e t o r i a g e b r i n g.
J.an
persoons-eienaam.
se1
onbeklemtoonde besitl. vnw., derde
persoon, enkelv.
Pa
snw., J.wnkriete soortnaam.
het
h ulpww.
verledJe. voltooide deelwoord as bnw.
·we,ek
sn w., abstrak.
me.t
voors•etsel.
'n
onbepaalde lidwoord.
geleiervi!Je voltooide deelwoord as hnw.
osserwa
konkrete snw., samestelling.
gou
bywoord.
f!we1e;
bepa.alde hooftdwoord.
_
vrag_te
konkveet snw. in me1eirvoud.
hout
snw., stofnaam.
van ... aif dub be le voorsetseL
sy
beklemtoonde besitl. vnw., derde
pers., enkelvoud.
pla.as
snw ., soortnaa:m.
voorsetsel.
na
die
bepa.alde lidwoord.
mark
snw., konkrnet.
op
voorsetsel.
Pretoria aardry kskundige eien.aam.
g,ebring voltooide deelwoord.
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S i n t a k t i e s e 0 n t 1 e d i n g.
Jam se' Pa - onderwerp.
Jan 8'6- byvoeglike besits- of genitfof-bepaHng by Pa.
het gebr~ng - werkwoordelike ges,egde.
verle1de 'Weie1k- byw. bep. van tyd.
verle.<le- byv. bep. by week.
me,t 'n geleendJe osse1wa - byw. bep. van middel.
{}e1loond.e - byv. bep. by o s sew a.
gou- byw. bep. van graad.
twe.e1 vr,agte hout - lydende voorwerp.
'bwie.e- byv. bep. by v rag t ,e.
hout - byv. bep. by v r a g t e.
of:
twe.ei vriagte- byv. bep. by ho u t.
van sy pla,as af- byw. hep. van plek (waarvandaan).
sy- byv. bep. by p 1 a,a s.
na dJie1 vmark op p,11e,toria- byw. bep. van plek (rigting).
op P11etoma - byv. bep. by m a r k.
DIE SAMEGESTELDE SIN.
§ 273. 'n Samegestelde sin ontstaan, wanneer twee of
meer sinne wat 1alma,l komp1eet is, a.an mekaar geheg word,
bv. : Diei vrou . gaa1n uit en dJie m(J)n bly tuis.
'n Ander soort van samegest,elde sin ontstaan, wanneer
in 'n 1enkelvoudige sin een of meer van die rededele g,e,vorm
word deur 'n sin op sigself, bv.: Wiie nie wil hoar n,i:e,,
moet voel. Hier fungcer wie nie wil hoar nie as onderwcrp,
moe,t voel as predikaat. .l\faa,r dit moet onthou word dat
geien van die twe1e "helft1es " 'n kompfotc sin op sigself is
nie.
Net soos by die enkelvoudig,e sin gedoen is, sou ons
ook by die samegestelde sin 'n prinsipicle onderskeid kan
maak tussen die s i n s v o r m e en die s i n s o o r t e.
Aangesien ons hier egte1· presies dieselfde. sinsoorte
aantl'ef as by die enke,lvoudig-e sin, sal ons volstaan met
.alleen in die volgende paragrawe die sins v or me te
.behandel.
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§ 27 4. Die s am e g e st e 1 de sin kan, wat die v or m
betref, v.erdeel word in twee hoof.groepe:
1. Die saJmeg,estelde dele kan hulle selfstandighe1d
bewaar, en net in betekenis mekaar aanvul.
2. Die dale kan organie1s (d.w.s. soos die org114lle
van een liggaam) meit m1ekaar verb ind w,ord, sod.at hulle
hulle eie sielfsiandigheid prys gee ten gunste van die hoere
eenheid.
Ons noem die twic1e hoofgroepe dus :
1. S i n n e m e t n e w e s k i k k e n d e s i n s v e r b a n d
of parataksis.
2. Sinnie met, onderskikkiende sinsverband of hip,ot,aksis.
Opm.- Van hierdie twee benaminge is alleen die eerste juis.
Die twede benaming behou 10ns gemaksha1we ter wille van die
\eens1telling met die eerste.
In baie grammatikas tref 'n mens
die uitdrukking aan dat "die
sin die antler regeer."
Dit
is egte·r onjuis, want in die sin: ek hoor dat jy weggaan, waarin
f!k hoar die res sou rege.er, is ek hoor nie 'n komplete sin nie, net
so min as die I'es. Vgl. § 273.

een

Die Neweskikkende Sinsverband.
§ 275. Die ncweskikkende sinsverband kan ons volgens die
betekenis wat uitgedruk word, onderskei in:
(a) Aaneenskakelende sinsverband.
(b) T e e n s t. e 11 e, n d e1 •S i n s v ·e r b a n d.
....
(c) R,edegew,e1nde of verklarende sinsY er band.
1

A.

Aaneenskakelende Sinsverband.

§ 276.

Hierdie sinsverband kan gevorm word:
(a) sonder 'n verbinding;
(b) met 'n verbinding.
(a' Sond<Br 'n verbinding, bv.: Jain Bit; Piet
loop. My Pa is gesond; my broer is siek. Die dorpie le
in die Karo; die huise is maar klein. Die trein hon
stil; die me·nse klim uit. Dit reeint ; die ,aaime wo'l'dJ nat.
(b) M e t 'n v er b i n d i n g :
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(i) Die sinne is verbonde deur 'n aaneenskakelende voegwoord, bv.: Jam S:~t ,e1n P:ieit loop.
Vir 'n opgaaf van hierdie soort voegwoorde vgl. § 227.
DH moet onthou word dat die twede sin, wat ingelei
word deur 'n bywoovdelilm voegwoord (ook, bowe"rorliiern ens.),
inversie vertoon, bv.: i!Jit rie1ent, bowe1ndie n hael dit. Vgl.
§ 253.
1

Opm.- Dit kom soms voor in die skryftaal dat ook 'n sin
wat deur en verbonde is aan die voorgaande, omgckeerde woordorde
vertoon. So het ons bv. gekry: Loom en tustetoos hang die ding
{'n perd) voor die kar en moet hy sy uz'terste kragte inspan.
Die masjiniste kon dit onder in die skip nie uithou nie en het
die kaptem lzulte beveel op dek te kom.
Hierdie gevalle is leersaam, omdat daaruit blyk dat die skrywer
•n soort van afhanklike verband gevoel het en dit, sy dit ook onbewus,
uitgedruk het deur sy woordorde te verander. Hi er d i e w y s e
van konstruksie verdien egter geen aanbeveling

ni e.

(ii) Die twede sin ka.n deur 'n bepaling wa,t terugwys
na die eerste sin, daarby aansluit, maa.r op sigself 'n volkome sin bly. Bv.: Die dorpie M tn die Karoo; die huise
daarvan is maar kle:in. Die "brein hou stil; diei men.se. klim
daar uit. Dit sal duidelik wees dat daar 'n verband bestaan
tussen die aaneengeskakelde sinne, omdat in die twede sin
deur 'n aanwysende woord terug verwys word na die eerste.
Omgekeerd kan daar in die eierste sin 'n aanwysende
woord voorkom, bv. as voorwerp) terwyl die twede sin onveraJlderd volg: Dit weert 1elk: ge.sond'hei~d is dJie grootste '
.skat.

B. Teenstellende Sinsverband.
§ 277. Ook hier word sinne met of sonder 'n verbinding
van mekaar onderskei. Ons gee eers voorbeelde van die laaste :
(a) Sonder 'n verbinding.
Die, slim m(l)n ke1n al rlJie paaie'; d~e' wyse1 man kenJ die
een regt.e pad. Die 'lie rkwiste.rigeJ mo.:n eie1t die vrugte van
sy fowe groen op: d!ie inhalige laat hullei sit tot hullei vrot
is. llfoeniei eers bakZeii e1n .r]).arn hardloop nie; harrlJloop e.ers
..solank as jy nog vars en heel is (I1angenhoven).
1
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(b) Met 'n verbinding.
Borgskap is 'n kind '1Aa1n vriieJ,ndskap, ma a r hy 1)ermoor graag sy ou('}.r (Langenhoven).
J y hel al, so dJik1wels jou kop gestarmp, e n t o !J heit
~fo ondervinding jou 1n1og niks gelee.,r niei.
Somm.ige kandidat0 het uitste1k'rf31ndJe. ·Werk [j<elewer, a1ndJe;r d a a r e1 n t 1e· e n
was ma,ar ba~0 swak.
Hoewel ·ik van plrm was om more op 11e:is te gaan,
.sal e1k rlJit e: g t e r mlo1e1t uits~e.l totrki,t rlJie. re1e:int verby is.
C. Redegewende en Verklarende Sinsverband.
§ 278. Ook die kan voorkom met of sonder 'n (redegewende) verbinding.
(a) Sonder 'n verbinding:
Daar 1i.s een ops~g waa11vn 1ek my dJie1rbaarste vri<end net
.so behan,del soos ?n1J bi:U1ers'V.e. vya1rtd: Ek steek my skande
.vir .albei ,e·we sorgvuZdJig we1g. In die twede sin kan die
verkla.rende woord ·narmelilc byg.edink word.
Mo(').nie jou ryk b·uwrman se hoe1ndJer ste:el nie, - jy sal
in die tronk kom.
(b) Met 'n verbinding:

Trap liewer op 'n vrou se tone as op haar trein, en val
eerder in 'n man se re.de as in ·sy sop; want gelykerwys 'n
vrou ham· gmnak mindJevr r.eloe.n, as haa,r kl(').re, so waard(!),eir
'n man sy maag hoer as sy verstand (Langenhoven).
Moe1n~e met 'n 9.eb'J1eiklihe m(').ns spot niie·; hy kan dit
m o s "rl!~e he.lp dat hy 'so geska.pe is ni1e.
Logiese Afhanklikheid sonder Grammatiese Aanduiding.
§ 279. As 'n oorgang tussen die neweskikkende en die
-0,nderskikkende sinsverbaJ11d, sal ons enlmle gevalle bespreek
waar wel afhanklikheid tussen. twee sinne bestaan, maar
waiar <lit nie deur 'n uitoirlik1e, grammatiesie middel uitge<lruk word nie.
Dikwe.ls kom dit voor <lat 'n sin wat die vorm van 'n
selfstandige sin het, uien as die voorwerp in 'n samegestelde sin. Dat die voorw.erpsin 1a.s sodanig gevoel word,
en nie as 'n ·onafhank.like .sin nie, word bewys deur die toonihoogt,e of die nadruk waiar-0p dit uitgespreek word; die is
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nl. g·ewoonlik laag, terwyl die predikaat baiem'aal sterk
beklemtoon is, bv. : Ek weet ek kan op jou reken. Wanneer
die spreker 'n pouse maak na weet, dan sal hy ook in dievolgende sin erens 'n klemtoon le, bv. : Ek weet: ek kan
op jou reken. Hierdie konstruksie, waarby 'n spreKer sy
eie mededeling of die van 'n antler persoon afhanklik maak van:
ww. soos se, me1e1n, i/J~nk, glo, wee1t, hoop, heet ind ire kt e
redo.
§ 280. Ook as onderwerp in 'n samegestelde sin kan 'n
selfstandige sin fungeer: H andjies vasho11., en '' g e e m y
no g 'n so en t j i e'' en dergelike liefdes-onsin was t-usse1n hu,Ue onbekend. Die skrywer het aanha,lingstiekens gebruik by die selfstandige sin g,e1e1 my nog ·~ soerntjie om te
laat uitko!m dat dit heeltemal par;:i,Uel is melt die snw.
Ue'fde1s-onsin en die infinit,ief handJjies vashou, wat ook albei onderwcrpe is.
§ 281. Veelvuldig is die tussensinne wat buiten die konstruksiA bly, bv.: Sy koms was e1~ntlik, so het hy [Jese (1e;n
dJit ka1n so gewees he1t), om 'n klompie. volstruise), op te; koop.

§ 282. Somtyds kom dit voor dat 'n sclfstandige sin diediens verrig V'an
voorWJaa;rdclilm ,of v.eronderstellende bysin, bv.: Prosed e er · o or 'n baa t j i e en hou jou
broe1k klaa.r v~r ~e onloosbe, wat ook sou kan weergegee
word: "Wannie·er jy 0.011 'n ba,a.tjie prosedeer,
hou dan jou broek klaar." Verder: S k e u r j o u lo s
v a n j o 1t e i e n a s i e a f en verwonder jou dat die andet·
nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie (Langenhoven).

'n

Die Onderskikkende Sinsverband.
§ 283. Die hoofkenmerk van hierdie sinsvorming is dat
meer as een sin organies verbonde is, op so'n manier dat hulle·
die selfstandige vorm prysg1ee en die een nie sonder die
antler kan bestaan nie.
Daar is g,evaHe, w:aa,r die sin, wp,t die plek inneem van
'n rededeel in 'n a;nde1r sin, skynbaar wel 'n selfstandige sin
vorm; so bv.: "Die trein kom aa1n!" 'l'oep dJie konditkbe;wr.
"Ek is klaar," is die reisiger se antwoord. Hierby moet
opgemerk word dat, die v or m van die sinne tussen aanhalingstekens die van 'n onafhanklik1e sin is.
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By ·die beoordeling van di·e1 h '°' l ·e samegieste1de sin ;mag
mens egtier nLe 'n deel losmaak nie, a1 is dit op papier
moontlik. W anneer 'n hoorder na bogenoemde woorde van 'n
1wndukteur en 'n veiHigetr silaan en luister, sal hy net die
"aang·ehaalde" sinne ve.rnr,em. Die samegestieldei sinne wat
()US as voorbeelde geig•ee het, sal egter deur diei persoon wat
die, gespriek gehoor het, gevorm word, wanneer hy daarvan
mededeling doen aan 'n vierde pcrsoon w:n,t nie teenwoordig
was nie.
·
~n

Ons raa.k hiermec dus 'n prinsipiele punt aan, dat nl.
sin behoort, beskou t·e word in sy omg e win g. Geen sin mag eintlik losgemaak word uit sy verband, en as 'n teoretiese eenheid op papier ontleed word nie.
Ket soos ons die term "onderskikkende sinsverband" behou, doen ons dit ook met die terme ho of s in •en by s in,
.omdat deur die pa.ral1elism.e bv. van die twee sinne:
~lke

1.
2.

ek sien
ek sien

I sy dronkenskap
I dat hy dronk is

<lie bewussyn lewendig gehou word dat die woorde: dat
hy dronk is, 'n sin is volkome gelykwaardig in funksie met
die voorwerp sy dronkenskap in sin 1, ·en dat in albei sinne
ek siein die eintlik1e s in (hoofs in) is, nl. ori:tl.erwerp +predikaat.
§ 284. Om die ontstaan en die historiese ontwikkeling van
die samegest·elde sin met onderskik:kende sinsverband te
verduidelik, sal ons net een voorbe,e1d behaindel. Miskien die
ta.lrykst.e is die groep van sinne, wa.n,rin die voegwoord dat
optrce as 'n verbinding, bv.: Ek sien dat dit rcent. So'n sin
hct as volg ontstaan: in die begin was daa.r twee sinne,
albei selfstandig en volledig van vorm, mnar aan mekaa,r
vcrbondc op die manier soos in § 276 aangedui, dus : Ek sien
dat: dit rcent. In die ecrste sin~dat 'n aanwysende vnw.,
wat wellig begelei was rfour 'n aanwysende geba.ar na buite,
en in funksie "\\'RS dit (lie voorwerp. Die twe<1e siln het
daarby a,angesluit en die an,nwys·en:de woord uit sin 1 ver<luidelik.

Dcurdat daardie soort van sinne so veelvuldig voorgekom het, is hulle al meer as 'n eenheid opgevat geword, waar-
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by dan natuurlik die ou aanwysende krag van dat sterk
verswak is. Diese1fde verswakking het ons reeds ook opgemerk by die onderwerp, vgl. § 221. Die eenheidswording
het tenslotte die stadium be,reik, dat 'n mens nou gewoonlik
die hierbo gegewe sin splits in: Ek sien en: dat dit reent;
die laatste noem .ons 'n v o or w ·er psi n.
Dfoselfde is die g·eval met al die voegwoorde wat:
samegestel is rne.t da,t, soos nadat, voor.dat, omdat ens. En
toe naderhand die woordjie i!Jat net 'n verbinding, 'n vormwoord, sonder 'n eie krn,g ge1word het, het dit ook nog ander
funksies op horn kan neem ·en dit ook gedoen; bv. : Diese.lf de dag d a. t my broer gekom het, het my Oom vertrek.
Nie alleen 'n voegwoord soos da.t, wat nou byna heeltemal .onbeklemtoond uitgesprnek word nie, maar ook party
antler sin-verbindende woorde het van demonstratief verswak tot rnlatief. 'n Mens hoef net te dink aan 'n woord
soos toei, wat nou nog in .Afrikaans sowel aanwysend kan
wees as ook sin-verbindend, bv. toe kom hy ·en toe hy /com
was ek a.l daar. Dieselfde sien ons by wat: wa.t maak jy?
naas: ek weet nie wat hy maak nie.
Afhanklike Vraagsinne.
§ 285. W anneer 'n vraagsin die voorwerp word in 'n
samegestdde sin, da.u word daa.raau die vorm van 'n afhank.like sin gegee deur die woordovde te verander, bv. :
(W~e het dJit gedoen7
Ek Sral jou se w~ei d~t g.eidoen heif:.
W.aar woon A 7 Ek weet nie waar hy woon nie
Ek sal
vra waar hy woon.
Oor die sinnc met of sien § 297.
In Afrikaans bly dar1em baie dikwiels in die afh. vraag
die woo:rdorde van die direktie vraa.g onverander.
Bv. : Ek weet nie hoekom kry ek so swaar in die wereld nie.
1

•

Betreklike Bysinne (Relatiewe Sinne).
§ 286. Betreklike bysinne is sinne, waarvan die inhoud:
be.trekking· het op 'n ande.r sin of 'n geueelte daa,rvan. Hulle
word ingelei deur betr,eklike voornaam woorde en bywoorde,
bv. : Die man wat daar loop is lid van die volksraad. Die
gerugteis wat hy versp'Y'ei heit is onwa ar. Dis 'n baiei mooi
boek wat jy m.y gegee het. Die boe;k waarvan ek jou '1.1erte1l het 1is reeds uitv.e;rkoop.
1
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Bysinne ingelei deur Voegwoorde.
§ 287. Die vocgwoorde wat bysinne inlei, het allerl'l:li
funksie en bet.ekenis. In die eerste plek noeirn ons diei wat
t yd 1en w y s aan<iui.
Toe, gewoonlik verbonde met die historiese praesens,
dui die gelyktydigheid in die verlede aan. V gl. § 132 (a).
Tect·11Jyl <lui die gelyktydighrud in die alg·emeon aan, bv.
Terwyl hy besig is, sal ek 'n endjie gaan wandel.
W anneer het 'n algemene bctekenis: '' elke slag wanneer, ''
bv. : wanneer hulle ons nodig het, soek hulle ons op.
Soms word dit ook aangewend om 'n moontlike gebeurtenis in die toelwms voo;r te stel: wann:eer jy by ans lcom
kui.err, s,al jy ples~er he.
Opm. 1.- Wanneer nader dikwels aan 'n voorwaardelike voegwoord, ook deurdat dit 'n algemene strekking vertoon.
Opm. 2.- Die gebruik van waar as voegwoord van tyd of
voorwaarde, in plaas van wanneer, terwyl, indien ens. is aif te
keur.

S o d r a a s jy klaar is kan ons loop.
Ne s ek half-reg word is ek weer · half-,dronk, en n e $
ek weer nugti~r word voel ek weer ·nes 'n le•wevndig.e. dooi
meins.
§ 288. 'n Vergelyking word deur meer as een voegwoord:
verduidelik, o.a. deur: hoe-hoe: Hoe korter jy jou
kuierr maak, hoe gouer s.al jy we1er genooi word.
Hoe;- des te: Hoe lang1err jy uitstel, des te moeilikeJr
word die saak.

Ook kan niert een vergelyk.ea1de bysin miet 'n voegwoord
die· hoofsin verduidelik, bv.

Soos: Hy buig af ,e1n soen ha,arr:
soos ons sal siiein, sy Za,aste.
Asof:
b·ehoort.

Hy g.a.a:n te kerre asof

,dJ~e.

sy ee1rste 8oen en,

he le v.J81"eld aan hovm
1

v.ergelyking en gelyktydigheid kom tot uiting deur:
solank as: 'n Mems moet ''11! boompie buig solank ashy no[/
jonk is. Solamk as 'n meins maar ne:t jou skulde kan beta.al,
is diie1 wereld no,q reg.
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§ 289.

-ell.

p~eks

'n U its o n de r in g word voorgestel dour: pleks
idat ;, Pleks dat hy sy mond hiJU, gaan hy nou nog

verrd;('); sy 'saak bedJerf.

'Ee1nsy:

1'emsy '(fj(JJ(lrr hulp

kom opdaag,

is ans verZore.

Behaiwe dia,t ( wanne.er) : D:ie' be1skuldJ~gile heit aUes voor
d~e reg_oor beken, behaZwe drJ,t hy m'e:t ovse t di'6 moo'l'd ge11

pZe.eig het.
§ 290. Om 'n v o o r w a a r de 1 i k e bysin in te lei dien:
mits (.dat): Ek &al jou dl~e' g'eheim me,e1dJe1e.Z mits (dat) jy
()it, kan b1eu,t:wrr.

§ 291.

Voegwoorde om 'n onderstelling (hipo-

t es e) weer te gee is o.a.: as: As dit sou help om te huil, hoeve1el soii dfl;a,r 1dan nie gelhuil wor'd 'in dJi,3 ozt we'l'e:ld1 ~i,ie l

Indien: Waarom trek .iY Jou sy woorde aan, indien dit
1iie waar is wat hy gese het nie?
Gesteld, aangenome, ingeval, (- dat):
Gesteld dat ek hom nie fois tref nie, waar sal ek hom dan
kry?
Aangenome dat dit is soos Jy se, wat verander dit aan
-die saak?
Ek sal die sleutel by my buurman Zaat, ingeval Jy voor
my tuis kom.

§ 292. Veral die voegwoord dat moet hier apart behandel
word. Dit word in die volgende gevalle aangewend:
(1) Om sinnc in te lei wat in die hoofsin fungeer as 'n
-snw. ; die sinne heet daarom s u b s t a n t i e f s i n n c.
Ilulle is gewoonlik die on d e r w e r p of die v o o r we r p :
Dat hiille gereed is om Jou te vertrou sander om Jo.u te
ken ( onderwerp) is 'n bewys dat hulle niks het om te verloor
nie ( voorwerp) .
Partymaal word na die dat-sin verwys deur 'n voornaamwoord; bv. : D i s deitr te. veel mooi weer dat die woestyn onvrugbaar is.
V erder kom dat dikwels voor in verbinding met voorsetsels.
Die bysinne wat daardeur ingelei word, ook substantiefsinne,
-Oruk dieselfde uit as die voorsetscl
snw. in 'n enkelvoudige
sin ( vgl. § 244). V gl. die volgende vb b. :

+
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'I'yd: Ek sal jmt help, tot d at jy op eie bene kan staan.
Vanda t hy met die ryk vrou getroud is, kyk hy ons nie meer
aan nie. V o o r d a t jy weggaan, moet jy my eers kom sien.
Oorsaak: D e u rd at hy siek geword het, kon hy geen eksamen doen nie.
Rede: 0 m d at 'n mens kan glo wat jy wil, glo jy wat
jy wil he (Langenhoven).
Doel: Bly spaarsaam, op d at jy die vermoii mag behou om vrygewend te bly (Langenhoven).
Ewe veelvuldig as die voorsetsels of die voegwoorde wat
met dat samegestel is, kan die enkele voorsetsels of voegwoorde
in Afrikaans gebruik word. Die soort voorsetsels kan ons §l i n sv o o r s et s e 1 s noem, omdat dit nie 'n snw. regeer nie, maar
'n hele sin, wat dus gelyk staan met 'n snw. Voorbeelde is:
0 m die kind nie sy les geleer het nie, moes hy op skool bly.
Ek is bly o o r my Pa gekom het.

§ 293. (2) Die sinne met dat dien om 'n begrip in die
hoofsin nader te bepaal, bv. :

•

'n snw.: om hulle met di e y d c Ze ho op te troos d at
as Langenhoven die eerste skrywer is wat nie kan spelle nie,
hy tog die laaste mag wees wat nie kan skrywe nie;
,,
'n bywoord van plaas wat die plek inneem van 'n naamwoord: Die wisselvalligheid van die lewe bestaan d a a r in
d a t jy nooit weet wat jou more te wagte is nie;
'n ander bywoord: Die man wat koop wanneer hy verplig
is kom s 6 v er d at hy kan verkoop wanneer hy nie verplig'
is nie (Langenhoven).
§ 294. (3) Die sinne met dat dien om logicse vcrhoudinge
van allerlei aard te openbaar, sonder dat hulle, soos in die geval
van afdeling 2, nog deur 'n naamwoord of 'n bywoord bcpaal is.

+

V eral dui dat, net soos die verskillende voorsetsels
dat,
bedoeling, gevolg en wyse aan: Die vlak-water is troebel gemaak dat jy moet dink dit is diep (=opdat). IIy het so vinnig gehardloop dat sy asem totaal weg was (= sodat).
Opm.- 'n Sin deur dat :ingelei kan alleen voorkom, sonder
afhanklik te wees van 'n antler sin. Vgl. § 264 (7).

211

AFRIKAANSE SPRAAKKUNS.

i

~ In

Afrikaans word die voegwoord dat partymaal
wat, eintlik die betreklike voornaamwoord. Die
g.ebrui~ het dan ook opgekon;i na die ~rela
. tiewe smne.
~ind bv. by Langenhoven: Laaste Maandag nog toe
hy met my kom twis het oor sy beiirt water w at hy lieg w at
in my dam ingeloop het, washy 'n man in die fieur van sy lewe.
Dit beteken: sy beur't water, w at in my dam ingeloop
het, s o o s hy lieg, of: sy beurt water, w a a r v an hy lieg
d at di t. . . . het. Vir die eerste wat as 'n voorwerp by lieg
vgl. § 303.
Verdere voorbeelde is: N ou is daar mos baie beter meesters
as w a t daar in die ou datl'.aS. Die water loop net so vinnig
onder uit as w a t jy dit bo ingooi.

ver~r

§ 296. Op dieselfde manier as die enkele dat is ook die
daarmee samegestelde voegwoorde in die bysin getrek, bv. :
Jy sou hom nooit vertrou nie, as jy weet hoed at hy
kan lieg en bedrieg.
Die drif was onpassabel, sod at ek onverrigter sake moes
omdraai.
•
No u d at dJ~e 8(1ak wiJ,t 1~i6 wereld g1emaak 'is, kan ons
weer in vre~e lee/.
Verder ook: eer dat, sedert dat, sinds dat, terwyl dat, ens.

§ 297. Die voegwoord of word op drie maniere gebruik:
Om 'n afhanklike vraag in te lei: Die man wat te f yn
ondersoek o f 'n bedelaar verdien om geholpe te t<JOrd, kry
nie bedelaars wat dit verdien nie (Langenhoven).
'n Betekenisontwikkeling kom voor in die gevalle, waar of
gelyk staan met anders, bv. : Dit het maar min geskeel of die
kar was onderstebo. Dat die konstruksie iets gewysig is, blyk
uit die woordorde van die sin met of.
2. Om voorwaardelike sinne te begin; dan staan dit in
betekenis gelyk met wanneer ook, bv., of jy wil of nie, jy sal
dit moet doen.
3. Na 'n negatiewe voorsin van tyd, waarby die sin met
of die hoofgedagte bevat: Hy was nog nie mooi in die saal nie
of die perd steek kop tussen die bene en gooi hom dat hy so
hik.
1.
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§ 298. Die voegwoorde al, ofskoon, hoewel lei bysinne van
t o e g e w i n g in. In die hoofsin word in die geval dikwels

aanvullende partiekels soos dan en tog gebruik. A l kan jy
jou kruis nie afgooi nie, d an kan jy t o g jou ongeduld afgooi. Onthou; hulle luister nie na vloek nie, a l is hulle ore
() o k so lank (I.Jangenhoven) .
Die Ontkenning in die Samegestelde Sin.
§ 299. Wanneer twee of meer neweskikkend verbonde volledige of onvolledige sinne elk op homself negatief
van inhoud is, dan kry hulle .almal die dubbele ontkenning, as
hulle daarvoor in aanmerking kom volgens § 202.
bv.: Hy weet nie wat om te doen nie en niemand kan hom
raad gee nie.

Jy wou nie na my geluister het nie en kan dus ook nou nie
verwag dat ek jou uit die moeilikheid sal help nie.
By o n d er ski k ken de sinsverband kan verskillende
-gevalle hulle voordoen.
1. Alleen die hoofsin is negatief. Die dubbele ontkenning
word alleen in die hoofsin aangewend, op die manier soos in
§ 202 aangegee. bv. : As jy jou bes gedaan het hoef jy nie
bang te wees vir die eksamen nie.
2. Alleen die bysin is negatief. Die dubbele ontkenning
word dan in die bysin aangewend, op die manier soos in § 202
.aangegee. bv. : W anneer 'n mens n i e jou plig verwaarloos
n i e, kan jy reken op s1tkses.
3. Die hoofsin en die bysin vorm 'n gedagte-eenheid wat
negatief is. Veral kom dit voor, wanneer die inhoud van die
.bysin ontken word deur 'n hoofsin, waarin 'n ww. staan wat
'n geesteswerksaamheid aandui, soos weet, dink, meen, glo, ens.
Die eerste ontkenning staan dan na die WW. in die hoofsin,
-die twede hceltemal op die end van die bysin. Die logiese eenheid van hoof- en bysin word deur die konstruksie mooi geillustreer, omdat dit presies eners is as die in § 202 by die enkelvoudige sin. bv.: Ek weet n i e of hy kom n i e. Ons glo
n i e dat die storie waar is n i e.
Ook wanneer die bysin 'n begrip in die hoofsin nader bepaal en bygevolg slegs 'n onderdeel en 'n aanvulling is van die
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hoofgedagte, omvat die dubbele ontkenning die hele ccnheid,
wanneer in die hoofsin 'n negatiewe woord voorkom, bv. ~
N i e m a n d is so skelm dat hy alt yd kwaad do en n i e. [vgl.
§ 202, geval (iii)].
Bevat die hoofsin geen negatiewe woord nie, dan kom die
dubbele ontkenning alleen in die bysin, bv.: Hy is so mal, dat
hy sy eie f oute n i e raaksien n i e. En ook: Nieman a
is so mal, dat hy n i e 'n perd van 'n donkifl kan onderskei
ni e.
In die laaste sin is niemand in die hoofsin 'n absolute begrip, en dus het dit 'n positiewe strekking en funksie, net soos
b"v. in: Hy weet absoluiit niks [vgl. § 202 (ii)].
4. Sowel die hoofsin as die bysin is ncgatief. In hierdie
geval sou daar twcemaal 'n dubbele ontkenning moet voorkom,
maar die nie op die end van die eerste sin word gewoonlik weggelaat, bv.:
(a) Die hoofsin staan voorop: Ons kan n i e se of
daar n i e 'n ongeluk gebeur het n i e.
(b) Die bysin staan voorop : Voordat die kind self n i e
eers sy vingers gebrand het, sal hy n i e luister n i e.
Opm. - Terwille van die nadruk word dikwels tweemaal die
dubbele ontkenning gebes,ig.

5. · Dieselfde as in geval ( 4) gebeur wanneer die hoofsin
positief is, maar daar twee of meer bysinne met 'n negatiewe
inhoud volg, bv.: Jy vind vandag uit dat dit goea was van
die f onteintjie om n i e op te droog, toe jy' gist er vir hom
{J'e.se he1t jy saZ n 1i e weieir dJ.aalr wat,e1r drink n i e (Langoohoven).
Na droog sou 'n twede nie moes gevolg het, wanneer die .
sin daar geeindig het.
W oordorde in· die Bysin.
§ 300. In talryke bysinne is die woordorde anders as in
'n selfstandige sin. Die voorwerpsinne waarin 'n enkele, nie
samegestelde ww. as predikaat fungeer, en wat in § 284 bespreek is, vertoon die woordorde van 'n selfstandige sin, en het
as kcnmerk net die inleidende voegwoord dat, bv. : Ek sien dat
dit reent.
Wanneer die gesegde egter samegestel is met 'n hulpww.
of 'n koppelww., dan kom die laaste agter die infinitief, en dus
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<>p die end van die bysin, bv.: Hy het gekom word, wanneer
·dit as 'n voorwerpsin gebesig word: hy gekom het, bv. in Ek
.sien dat h y g e k o m h e t.
Verdere vbb. is: Ek weet dat h y di e p e r d g e k o o p
Ji e t. Ek dink dat d i e p e r d d 1t u r i s.
W anneer 'n vraagsin die voorwerp word in 'n samegestelde
sin, dan verander die woordorde as volg :

Wat maak jy'? word:
Ek vra wat jy maak'?
Wat het jy gemaak? word:
Ek vra w a t j y g e m a a k h e t?
Ook in bctreklike bysinne kom by 'n samegestelde ww.gesegde die hulpww. op die end.
Die perd het ek gekoop, word:
Die perd wat e k g e k o o p h e t.
Bysinne deur voegwoorde ingelei vertoon dieselfde woord<>rde soos 'n voorwerpsin. bv. :
Ek kry 'n prys wanneer e k in m y e ks am en
s Z a a g.

Ek hoop dat e k in my e ks amen s Za a g.
So ook: As e k in my e ks amen s la a g, kry ek 'n prys.
W anneer twee of meer bysinne neweskikkend verbonde is,
gebeur dit dikwels dat net die eerste inversie vertoon, en die
volgende hoofsin-woordorde. bv.: Wanneer daar 'n onweer
kom, e n di e r e e n t v al i n st r o m e n e er, dan kom
die rivier af.
Dit beteken dat die sinsbou tot rus kom, wanneer die sin,
en dus ook die gedagte 'n langcr tyd in beslag neem.
Wanneer 'n byw. bysin aan die hoofsin voora.Egaan, vertoon die laaste inversie, net soos na 'n inleidende bywoord
( vgl. § 253) bv. : W anneer die rivier afkorn, g e b en r d a a r
s o m t y d s o n g e Z n k k e. W aar rook is m o e t ( d a a r)
vuu r wees.
Opm.-Terwille van die nadruk kan soms van die genoemde
reels betreffende die woordorde afgewyk word.
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Tye in die Bysin.
§ 301. Deurdat die ww. in Afrikaans so baie vorme verloor het, en veral die teenwoordige tyd as 'n historiese praesensdiens doen ook in die verlede tyd, gebeur dit taamlik dikwels.
dat daar, wat die v or m betref, geen ooreenstemming bestaan
tussen die tye van hoofsin en bysin nie, bv. : Toe ek tuis kom,
was almal in die eetkamer.
Ook die voltooid teenwoordige tyd staan partymaal in bysinne, waar antler tale die voltooid v er 1 e d e tydsvorm gebruik, bv. : As ek dit geweet het, sou ek anders gehandel het.
(Nederlands: Als ik dat geweten had, z o u ik anders gehandeld hebben).
Opm.- Vir die verskillende tye wat deur die praesensvorm
uitgedruk word, vgl. §§ 132 en 134 Opm.

Sametrekking en Besparing.
§ 302. W anneer sinne wat neweskikkend verbonde is, een
of mieer sinsdele gemeen het, word herhaaldelik die reeds
genoemde sinsdel·e in die vervolg weggelaat. Ons noem di,e
verskynsel: s am et re k kin g of b es p a ring. Bv. ·: Die
ketel verwyt die pot dat hy geen tuit het nie; die pot
ham dat hy {}Ben pote het n~e. Ek glo bia:i(!) aan '71.1 domJ
man; 'n mens weet wat om te verwag en jy kry dit; soos
ek hier. (Langenhov,en Spr. 58).
Terwyl in die e·arstie voorbeeld net die ww. ve1rwyt in
die twede sin by die ondierwerp wie pot weggelaa,t is, sien
ons in die twede voorbeeld so baie rededele wegg1eilaat, dat
daar amper nie meer 'n sin oorbly nie.
Die belan{l'rykste persoon op 'n be{l'Nlf'llJ,is is die dodi
man; en die belangrykste by 'n geboorte?
As hy dit (raas en vloek) ook doen, kan jy sien hoe
dwaa,s jy is; as hy dJit nie, dJoen n~e, haie verstain1dJig jy kon
ge:wees het.
Die gegewe voorbeelde is almal ontleen aan Langenhoven se spreuke, 1en juis in die soort van uitsprake word
die kernagtighcid baie <leur die sametnikking bevorder.
Selfs wanneer twee sinne 'n verskillende ges,egde het,
Iran in 'n derde sin di.e gesegde ontbreek; bv.:
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.Die · verkwisterige man e et die vrugte, van sy lews
yroen o p; die inhalige la a t hulle s i t tot hulle vrot is.
Wn albei (nl. doe n di t) juis uit onmatige lief de vir die
vrugte (Langenhoven).
.
Meer gewoon in sulke gevalle is egter die gehruik' van
·die plaasvervangende ww. d;oein as 'n pr.edikaat.
'n Be1sparing van 'n he1e sin het plaas, wanneer op 'n
vraag met die enkele ja of neie geantwoord word; bv. : Was
di.e droor1te baie e1rg in d~e Ka1roo7 Ja (nl.: "die droogte
was ba.ie erg ").
J a en nee word somtyds ook g·ebruik om 'n mededeling
ioe te gee of t.e ontken. Bv.: As een va.n Noach se seuns
'n vrek was, dan wonder ek of sy de-rde die1e.l va.n d!it!, aardie
oroot ge•noeg sou geu,"e·es he;t na sy sin. J a, m·aar hy sou
moeite rfege.e het by die verdeling. Ja, betelmlil soveel as:
"'[Ja], ·ek is dit met jou oens."
·
Dis jammevr dat 'n me1ns ni.e jou fjrafste1£Jm kan saamneem na die plek toe waa'f'. jy graag so 'n getuigskrif sal
wil he om te wys nie. 0 n: e e, daarsonder is die naald se
oog al nou vir meeste van d'iegene wat in die iieirmoe i':s om
'n grafsteen na te laat (Langenhoven) .
.Prolepsis.

§ 303. P r o 1 e p s i s (die griekse naam beteken : ''van
te vore neem ") word die konstruksie genoem, waarby 'n
.sinsdeel wat in 'n afhanklike sin tuis hoort al van te vore,
d. w.s. in die vporafgaande hoofsin, genoem word. Bv. in
die sin: p a r t y k Zip p e wis hy glad nie of hy ooit weer
sou wegkry nie, is die woorde party klippe, wat die logiese
voorwerp is van Wf!Jf}'kry, tot die voorwerp gemaak van die
ww. Wis in ldi•e voorafgaande hoofsin. D~e gewonie konstJ:uksie sou lui: Hy wis glad nie of hy party klippe ooit
we.er sou wegkry nie, of ook: V.an party klippe wis hy
glad nie of hy dit ooit weer sou wegkry nie. Maar aangesien
die sterk nadruk op die genoemc1e woorde moet val, word
dit heeltemal v66raan geplaas, met die gevolg dat nou die
bele konstruksie gewyRig word.
Ander vbb. is: Die hoendevrs wil sy ni10 he ek moe·t
verkoop nie. ./y sal v1ir 'n man st.em om wie1 sakle1 vanJ jou
.land teJ bestier wat jy nooit sou droom om jou et~eJ sakf!J a.an
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toei t.e vertrou n~e. D~fJ een wevrk wa,t die He!re ans· g·e1wa.arsku het om aa,n Homi oar te la.at, die ~ ons die ywerigste
om uit Sy h,(J;ndJ(jl te neem.

Om misverstand te voorkom word die voorlopige onderwerp·
dit by 'n ww. gevoeg, wanneer die vnw. wat die voorwerp van
'n ww. is, bv. in die sin: 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie
verniel w at di t 'n God gekos het om te maak. W anneer
die ww. gekos het as 'n persoonlike ww. sou gekonstrueer geword het, dan sou wat onderwerp moet wees, bv. : wat 'n God
91e1kos he1t om dJit te ma,ak.
Voorbeeld van Ontleding van 'n Samegestelde Sin.
§ 304. T o e d i e t w e d e v r y h .e id s o o r l o g o p
1 1 0 k t. 1 8 9 9 u i t b r ·e e k, n a d a t v e r g e ·e f. s e p og i n g e i n d i. e w 1e r k g e s t 1e 1 w a s o m •1 i e o o r I o g
te v-oorkom, was Paul Kruger, wat destyds
pr·esident was van die Tr ansva.alse R·epubliek, in Pr,etoria; en omda.t die vyandelike
1 e e rm a gt e t, o e r 1e 1e d s op. d i e gr ·ens e s a. a, mg et r e k w a s, h ·et h y o n v e r w y 1 d g e s o r g d a t d i e
nodige maatreels sou getref word om die
Republiek tot die uiteirste te verdedig.
Toe di·e twed1e, vryhe·idsoorlog op 11 Okt.
1 8 9 9 u it b reek: byw. bys~n van tydJ.
n ad at v •e1 r g e e f s ,e p o g i n g e in d i e w e r k g es t •e 1 was o ffi' di e o o r 1o g t e v o or k om: byw ..
bysin van tyd.
was Paul Krug•e1r ... .in Pretoria:

hoofsin.

wat d·estyds president wa,s van die·
T ran s v a a 1 s e Rep u b 1 i e k: byvoeglike bysin by PauI
Krug·er.
en. . . . he t h y on v er w y 1 d g e so r g: hoofsin, neweverbonde me,t die eerste.

sk~kkeind

omdat di1e vy,andelike. leermagte toereeds op die grense sa,umg·etrek was: 'J'ledege1wende byw. bysin.
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dat di'e no<lige m,aa.treels sou
getr'ef
word om di1e Republiek·tot die uiterst,e te
v er de dig: lydend1e1 voor1c1e1rpsin [of ook: byw. bysin
van doel, vgl. § 294].
Vir die ontleding van die a:fsonderlike sinne vgl. § 272.

B.

Sinne Souder 'ri. Werkwoord.

§ 305. Die sinne waarin die vervoegde ww.-vorm, wat as
gesegdo die belangriks~e dee1l van 'n sin is, ontbreek, word
v erk o rt e of be kn opt a sin n e g·enoem.
Gewoon is 'n a,antaJ weindinge wat feitlik verkorte sinne
is, deurdat die ww. ·is weggeLaat is, bv. geste1ld (/)at, aa1ngeneiem dat, iaange18!ve1n dat; jmrvmevr da,t, nie1 dat, nz·e, alleen

dat.
Vbb.: Nie dat ek hom heeltemal veroordeel. nie, maar
hy is 'n skurk.
N ie1 dat s man eintli k vir : Dis mie dat ....
Nie alle.en d!at dJie skip geisink he1t nie, maar al di0
meinse het verd!r~nk.
_Jammevr da:t so ba.ie mens1e1 van die fe1e;s we.ggebly het.
Herhaaldelik kom dit ook voor dat die ww. agterwee
bly, wanneer die sin 'n verk1a.ring of aanvulling gee van
iets wat tevore meegedeeJ is, bv.: Dirkie Uys he1t i!n dtie
flevaa,r te:ruggery na sy Pa: sy e1m·ste he:ld:ed,aa,d en s.y
Zaast,e. Hier kan ingevoeg word: "dit was."

Aangesien die ontbve1ek van die ww. iets kernagtigs en
aanskouliks aan die sinne ver1e1en, kom die verskynsel besonder dikwels voor in spre,ekwoorde, bv.:
Ho1e: nveier s,~e,le., hoe1 mee•r vreug'd:e.
Saans rood, smorens water in .die slqot.
Alkant Selfkant.
Stille1 waters, diepe g_'rond(!).
Hoe g:eleerd;er, hoe1 verkeerder.
Hoe kaler jakkals, hoe groter stert.
Gou by die. bak, stia1d'ig by d'Jie werk.
17err van jou goeid, naby jou skade.
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By die soort van sinne moot opgemea:k word d'at di&
twede deel in vorm gelyk is aan die eerste, wat die woordorde betrd. Die twede deeJ is in betekeuis die. predikaa:fJ
van die eerste.
Verder is daar talryke mededelend~ uitroepe sonder 'n
ww., bv. Alles klaarl Wie daar? Ww verde1'7 Hoe:
nou?
Die aanskoulikheid, wat ons al by die spreekwoorde
opgemerk het, ·is vir digfors en skrywers 'n rede om soms
sinne sonder 'n ww. te be.sig.
So begin Keet se ·gedig "Gistraand " as volg:
Hoe triestig die wereld vanaand;
Gistraand
Was dit heeltemal anders Lang·enhoven skrywe in
W er e 1 d, deel I, bls. 51 - 52:

0 n s W eg deur

d i&

Ek self was, na. 'n halwe dag van siels-verdriet en liggaamsuitputting - een koppie af en.die antler uit in 'n eindelose opeenvolging: stamp, stamp, oor die vaal na-banke;
grr-r as die kar afskuif teen die skuinspad; stoot; en .rem,
en beur. . om die arme perde te spaar - ek was eindelik dielaaste rand uitgekom ..
Gestoorde Sinsvorming.
§ 306. Die storinge wat by die sinsvorming partymaal'
optre~, is meestal t,e verklaar as die gevolg van een of
ander gemoedsbeweging.

Wanneer 'n mens ondeJ: die uitspreek van 'n sin skrik',
dan sal hy plotseling afbreek, om miskien wel weer verder
tie gaan, maar dan soms in 'n antler vorm as wat hy ,oorspronklik van plan w.as. Ook kan 'n spreker wat vinnigdink en spreek, t.egelykertyd met twee gedagtes besig wees
en die twee sinnie of sinsdele wat die twee aparte geda.gtes
behoort uit te druk, deurmekaar haal.
Natuurlik sal
storing 'n nuttig·e
in 'n drama, ens.
die verskynsel in
1

'n skrywer veral van die eierste soort van
gebruik kan maa,k bv. in 'n tweegesprek,
Wanneer dit egter met opset gebeur, hoort.
die Stylle,er tuis.
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Ons onderskei flus die v,olgende soorte van storinge:
(i) V ,er m en gin g.
(ii) .A f b r 'e k i. n g.
(iii) v,erkeerae v1ervolg van die sin.
(i) V1erm enging.
In die wending vir drie dae lank het oorspronklik 'n
vermenging plaasgevind van twee vrnndinge, nl.: vir d,rie
da,e en dr~e dla,e lank.
·
Dif' konstruksie: beskou die belediging aan, is die resultaat van deur1e enmenging van twee wendinge, nl. : b1eskou
die b'elediging 1en skou (kyk) d~0 be,fodigri,ng aan.
Deur hulle lewe.i lank is te v erklaar as vermenging van:
die:ur_ hulle [ heleJ lewe;, ·en : hulle; lewe lank.
(ii) .A f b r 1e k i.n g .
.Afbrieking kom herha,aldelik voor, wannoor die sproker
kan v erw,aeg dat die ho.order sy verder,e woorde self sal aanvul:
Bv.: Maar a,<; e.ik moeit J.d~es tusse1n ,qeld e1n gesondheidJ
. . . . As 'n mens 1nou elke dlag 'n a:nderr huis sou kan huur ....
maai· dit sou ook n,~e' gaam ''i'llie,_ As ons nou kon "Weet wat
more g:aa:n gebeur . ...
(iii) V e r k e e r d e v e r v o 1 g v a n d i e s i n ( anakolouthon).
Veral by lang sinll)e kom dit voor da:t 'n spvekeir nie
presies meier wie1et hoe hy begint het niei.
So het ons in "Die Bunger" g·e]iees: Mnr. Fitzsimmons
verklaar dat onder dlie oorblyfsds van strar1Jdloprers wa,t in
dJie puinhope, 1in die grotte, gekry is, he1t hy twee sked'els
ontdek.
Die woordorde van die laast1e g1edieelte: het hy ... ont'dek
sou alleen korrek wees, wanneer die sin begint het by onder
d:ie oorblyfsels. In 'n voorwerpsin wat met dat begint, sou
die normale woordord:e moes gewees het: .. .hy twee, ske1ilels ont;dek het.
1

1
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BETEKENISLEER.
§ 307. 'n Hoofstuk onder die opskrif "Betekenisleer" sou
eintlik die hde taallewo moet omvu,t, want soos ons in
§ 1 gese het, praat ons eers van t a a 1, wannecr die gevormde
klanhi ,en klanlo:ieeks,e 'n bepaalc1e b e, t e k e n i s bes it.
By klank,e soweT as by woorde e.n sinne is die betekenis 'n
belangrike faktor om 'n ve.rc1eling t,e help maak, en in die
voorgaande hoofstukke is da,ar dan~ook herhaaldelik oor betekcnisse van woorde en sinne gepraat. Om 'n skerp skeiding te handhnaf tussen Vormleer en Sinslcer is.dikwels nie maklik nie, en eise van die praktyk hot ons dan ook
heel wat sintaktiese verskynsels bv. onder die werkwoord laat
behandel; nog mociliker is dit om alles wat onder B e t e k e n is 1 e c r val, net in hicrdie hoofstuk volledig saam te vat.
Die bedoeling mot hieruie laast,e hoofstuk is clan ook nie
om al die faktore en v,erskynsels wat bet,ekernisverskiJ1e veroorsaak of uitdruk, te behandel nie.; ons wil net enkelo
belangrike algemene v1erskynsels hi€r vermeJ:Ll e1n meit, voorbeelde toelig. Deur bv. die homoniem€1 afsoncleri.·lik te besprieek, wavd die V o r m l 1e er bevry van iets wat d::i a r
nie tuis hoort nie. Die betekenisverskille van eon voorsetsel
hoort nog onder die V o r m 1 e e r tuis, want die voorsetsels
is o n v e r a n d e r 1 i k v a n v o r m; nog onder die Sinsl 1e er, want die vorrn v;an 'n sin bly onverand€,rd, a,l verander ook die bet,ek1e nis van 'n v;oowetsel. Betekenisveirskille
is foitlik inwendige kenm,erke, wat in die woorde opgesluit is, 1e n wat dus 1aUeen in di,e menslike gees besta,an.
wanneer die taalgevoel van mense wat een taal praat,
qornengekiom het om een woord in meer as ecn betekenis t'e
g 1c bruik, dan is dit die ta,ak van 'n beskrywe111:de grammatika om die 1esers 1omtr1ent tso'n ,afspraak in to lig. Dit spreek
egter vans.elf <lat dit nie van al die woorde van 'n taa1 kan
g,ebour nie ; die laaste is die taak van 'n woor'deboek.

Grondbegrip.
§ 308. Ons het al meer as eenmaal daarop gewys hoe die
verskillehde rededele mekaar se funksie kan oornecm, en dus
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in mekaar oorgaan. In § 67 is da~r enige voorbeelde gegee van
die onvastheid van grammatiese kategoriee. In § 189 is daaropgewys hoe willekeurig die onderskeiding tussen lydende en belanghebbende voorwerpc dikwels is. By die bywoorde het partymaal 'n verskuiwing plaasge'vind, sodat hulle as bnw. gebesig
word (vgl. § 198), en ook 'n telwoord dien as sodanig, ook na
die snw. So kan selfs 'n ww. as bnw. fungeer, bv. : Die goedere
word teen weggee pryse verkoop.
V cral as 'n snw. kan party woordgroepe opgevat word.
In § 292 bet ons daarvan enige voorbeelde gegee, hoedat 'n sin
net soos 'n snw. afhanklik is van 'n voorsetsel. Hierdie gebruik
is gewoon in Afrikaans; veral ook relatiewc sinne word dikwels
net deur 'n voorsetsel voorafgegaan, bv.: Vir wat verder mag
gebeur, hou ek my nie verantwoordelik nie. IJangenhoven
skrywe verder, bv. : Daar sit twee-twee wat geen ander geselskap
begeer nie as hulle eie "ons-twee-alleentjies," (woordgroep as.
snw.).

DergeUke verskynsels bewys dat die verdeling van die taalmateriaal in kategoriee en rededele nie dogmaties kan gchandhaaf word nie, en dat die logies denkende gees nie altyd die
lewendige, afwisselende werksaamheid wat in die taal geopenbaar word, onder streng reels kan bring nie.
Soms kan 'n skrywer nogal 'n goeie effek bereik dtmr verskillende rededele in 'n sin presies parallel, dus met gelyke
funksie, te geliruik. Langenhoven se 220ste Spreuk is daarvan
'n v.oorbeeld; dit lui: "Hou jou ve"rmoe, hou jou gefoof;
hou jou naam, hou jou skoon, en hon jou bek."
Die ww. hou het drie verskillende betekenisse, jou is vierrr.aal 'n bcsitlike, eenmaal 'n persoonlike vnw., en daardeur kom
die rededele skynbaar almal in gelyke i'unksie te staan, wat die
eenheid, en daardeur ook die indruk van die spreuk versterk.
Die uitvoerigc behandeling van dergelike verskynsels hoort in
die Stylleer tuis.

§ 309. Een woord kan, wanneer dit in verskillcnde verband gebesig word, verskillende betekenisse vertoon. W anneer
ons bv. die woord pen besig as ons praat van 'n tent, of van
die skryfkµns, of van breiwerk, dan bedoel ons telkens 'n ander
voorwerp. Al die voorwerpe bet net dit gemeen dat hulle lang- .
werpig en skerp is.
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Aan die gebruik van dieselfde woord in meer as e6n betekenis le dus 'n soort van figuurlike of simboliese voorstelling
ten grondslag, wat egter alleen moontlik is deurdat die betekcnisk e r n van die woord meer as een b u i t e k a n t vertoon.
Dit blyk verder uit die volgende voorbeelde:
(1)
(2)
( 3)
( 4)

die
die
die
die

tak van
tak van
tak van
tak van

'n boom laat ons praat van:
'n rivier;
'n vorstehuis;
'n nywerheid.

Die hoofrivier kan hom net soos 'n boomstam opsplits in
kleiner strome, takke. Veral wannecr ons op 'n kaart die voorstelling van so 'n opgesplitste rivier tekcn, sal dit baie na 'n
kaal boom lyk.
Die benaming tak vir 'n vorstehuis het werklik sy oorsprong
in tekeninge van stambome, waardeur vroeer en ook nou nog
die fomielieverband voorgestel word. Die name van die mees
verwyderde famielieledc word by so 'n stamboom aan die kleinste
uitlopcrs van die takke gcsit. Daarna kry ons die verste afw!kende bccldspraak van geval (4).
Betekenisverskil by die woord skool in die volgende sinne
is ook duidelik:
(1) Dit is 'n beroemde skool (hoedanigheid van die onderwys).
(2) Na die vakansie begin die skool weer (die lesse).
(3) Ons skool bevat tien klaskamcrs (die gebou).
(4) Ons skool staan eerste op die lys by Ma triek (die leerlinge).
Verder kan ons bv. praat van 'n 'krans van blomme gevleg
-en van 'n krans in die berge; 'n stoel om op tc sit en 'n crtappelstoeZ; 'n blad van 'n boom of uit 'n boek; die voet van 'n
mens, of van 'n berg, of van 'n pilaar; 'n lys om 'n skildery,
of 'n lys van name ; 'n sak mielies of 'n sak in 'n baadjie; 'n
ster ,aan die hemel, of 'n ster in 'n ordeteken, ens.
Hierdie gevalle verskil van die in § 317 opgenoem, omdat
geen een van die betekenisse meer as figuurlik of simbolies gevoel word nie.
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V eral voorsctsels vertoon meer as ·een betekenis, deurdat
hulle in verbinding met snw. gebesig word om verskillende funksies te vcrrig. In sulke vcrbindinge kry ons o.m. die volgende
betekenisse :

Aan.
(i) pl e k. Kaa,psfod le a a,n Tafelbaiai (rm;). Rk
stamp a an die tafel (beweging: teen). Gee die boek a an
jou broer (beweging: vir).
(ii) b es i g he id. Die Boere is aan ploee. Die rivier
is a an 't afkom. Jy kan maar a an jou werk bly.
(iii) v er de 1 in g. Ek het die koek a an tien sfokke
gesny.
(iv) o ors a a k. My Oom is a:ood a an die koors.
Die voorsetsel aan is onontbeerlik by 'n hele aantal ww.,
bv. dink a an, toets a an, behoort a an, skryf a an.

Buiten.
(i) p 1 e k. Die kinders speel b u it en die huis. Gewoonlik word in hierdie geval b u i t e k a n t in Afrikaans
gebruik.
(ii) s k e id in g. Hierdie saak is b 1;, it c n twyfel.
Bui ten my het almal stilgesit.
By.
(i) p 1 ek Die hond loop by die skape. Hij.is werksaam
by die laer onderwys.
(ii) t yd. Dis by tien uur. By dag en nag (gedurende).
(iii) v er de 1 in g. Die bokke hardloop by troppe weg.
(iv) vcrgelyking. Vergeleke by gister is die wee1:
vanday mooi.
(v) v o or w a a rd e. By lewe en welsyn sien ons mekaar
met nuwejaar.
(vi) o ors a a k. By gebrek aan bewys moes die beskuldigde vrygelaat word.

Deur.
(i) p 1 e k. Die rook trek de u r die skoorsteen.
(ii) o ors a,a k. D e u r die storm het baie skepe verongeluk.
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In.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

p 1 e k. Ons woon in die dorp.
t yd. In veertien dae sal hierdie huis klaar wees.

v er de 1 in g. Die soldate marsjeer in afdelinge.
toes tan d. Die stad was in rep en roer. Hy is

tn die war.
Die voorsetsel in is onontbeerlik by ·sekere ww., bv. hom
verlustig i n, hom vergis i n.

:Met.
(i) beg e 1 e id in g. Ek reis met my broer.
(ii) mid de 1. Met vuur speel.
(iii) v er de 1 in g. ~_Die sprinkane is met hope uitgeroei.

Na (toe).
(i) p l e k. Ek kom more n a jou toe.
(ii) t yd. Na 'n jaar sal ons mekaar ontmoet.
Die voorsetsel na is onontbeerlik by sekere ww., bv. streef
n a, verlang n a. Ook by sommige bnw., begerig n a, verlan-

gend n a.
Om.

(i) p 1 e k. Die ring sluit om die vinger.
(ii) t yd. 0 m drie uur vind die huwelik plaas.

Hy
kom o m die maand.
(iii) doe 1. 0 m geld speel.
(iv) s k e id in g. Iemand om die lewe bring. 0 m die
lewe kom.
Die voorsetsel om is onontbeerlik by sommige ww., bv. dink
o m, gee o m, treur o m, hom bekommer o m. In sulke gevalle wissel om dikwels af met oor.

Onder.
(i) p 1 e k. Ek sit on de r die boom.
(ii) t yd. 0 n de r die gesels, kan ons 'n pyp rook.
Die voorsetsel onder is onontbeerlik by sommige ww., bv.
Ly Q n de r iets (= oorsaak), gebuk gaan on de r.
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Oor.
(i) p 1 e k. Die water loop o or die wal.
(ii) t yd. 0 or 'n week vertrek ons.
Die voorsetsel oor is onontbeerlik by sommige ww., bv. lag
-0 o r, oordeel o or, nadink o or.
Ook by sommige bnw., bv.
kwaad o or, v1Jriee o or, be9'aan o o r.

Op.
(i) p 1 e k. Die boek le op die taf el.
(ii) t yd. 0 p 'n sekere dag. 0 p die oomblik.
(iii) s k e id in g. Almal, op
na.
(iv) gr a ad of w y s e. 0 p 'n sukkeldrafjie; op sy
gemak; op sy beste.
Die voorsetsel op is onontbeerlik by sommige ww., bv. reken
-0 p, vertrou op.
Ook by sommige bnw., bv. trots op, jaloers
.()p.

een

Teen.
(i) p 1 e k. Die. hok staan t e en die muur.
(ii) t yd. Dit he1t t ,e,ie n vwe1e uur be19 int te, reii:in..
(iii) pry s. Die bokke is verkoop teen 'n pond stuk.
Die voorsetsel teen is onontbeerlik by sommige ww., bv.
.opstaan teen, uitvaar teen. Ook by sommige bnw., bv.
bestand teen, gekant teen.
1

Tot.
( i) p 1e k. Die bedelam· loop van huis t o t huis.
(ii) t yd. Tot 1924 loop die kontrak. Van dag tot
dag. To t siens.
Die voorsetsel tot is onontbeerlik by sommige ww., bv.
spreek tot, dwing tot, aanspoor to t. Ook by sommige
bnw., bv. bekwaam tot, geneig tot.

Uit.
(i) pl e k. Die kind kom u it die skool.
(ii) o ors a a k. U it wanhoop het hy selfmoord gepleeg.
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Van.
(i) p 1 e k. Ek korn van Kaapstad (rigting waarvandaan). .Appels van die borne plitk.
(ii) t yd. Van Krismis tot Ntlwejaar gaan ons op
vakansie. V an dees week vertrek ons.
(iii) bes it. Hierdic boek is van my.
(iv) o ors a a k. Din kind bibber van die koue. Van
skrik het hy inmekaar gcsak.
(v) verklaring. My Pa 1·s kort van humeur. Ek
het 'n sug van "Goddank!" gcslaak.
(vi) st of. Die horlosie is van goud.
Die voorsetsel 11an is onontbeerlik by sommige ww., bv. bek01n v a n die skrik; gene es v a n 'n siekte.
Vir.

(i)
(ii)
(iii)
woord.
(iv)

b e s t e m m in g. Die boek is v i r jou.
d o e J. Ons werk v i r geld.
gr a ad of w y s e. Stap v i r stap. W oord vir

pry s. Vi r duisend pond kan jy my huis koop.

Opm.- Vir die gebruik van vir by ww. vgl. § 190.

Voor.
(i) pl ,e k. Die boom sta1a'n v66r dJie hnis.
(ii) t yd. V 66r more-oggend moet die geld

bcsorg

word.

Homonieme.
§ 310. Homo n i em e is woorue met gelyke vorm maar
met verskillende oorsprong en betekenis. Daar is twee soorte
van homonieme op te merk:
(a) IIomonieme wat gelyk is in uitspraak en spelling.
(b) Homonieme wat gelyk is in uitspraak allef'n.
Die gelykheid sowel in uitspraak as in spelling bermi, veral
in jonger tale soos Afrikaans, op toevallige klankvcranderinge
wat oorspronklik miskien baie uitoenlopende vorme op die duur
gelyl-: gemaak het. Die .Afrikaanse woord dis bv. kan beteken:
"dit is" (Ned.: het is) of "maaltyd" (Ned.: disch). Enkele
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verdere voorbeelde van homonieme is:
(a) dig, bnw. (vas, geslote)
dig, ww. ( 'n gedig maak)
haas, snw. (spoed)
Juias, snw. ( 'n dier)
hang, snw. (helling)
hang, ww.
harder, snw. ( 'n vis)
harder, komp. van bnw. hard
maag, snw. (liggaamsdeel)
maag, snw. (meisie)
·
maal, snw. (kos)
maal, ww. (fynmaak)
maat, snw. (mcetwerktuig)
maat, snw. (kameraad)
myne, snw. mv. v. myn
mync, besitl. vnw.
mag, snw. (krag, invloed)
mag, ww. (kan)
poot, snw. (liggaamsdeel)
poot, ww. (plant)
skep, ww. (put)
;;key, ww. (maak uit niks)
'l'rek, snw. (gierigaard)
1·rck, ww. (dood gaan)
(b) Die spellingverskil by die twede soort van homonieme
berus up historiese af:leiding. Die klanke wat deur meer as
een teken voorgestel word is ci-y, d-t op die end van 'n woord.
So kry ons naas mekaar :
bei (bes, in aardbei)
by ( diertjie)
f eit ( 'n sekcre saak)
fyt ( ontsteking)
lei ( voer)
l y ( ondergaan)
peil (maat)
pyl (skietwerktuig)
steil (skuins)
styl (manit>r van skrywc)
reis (tog)
rys (plant)
rei (koor)
ry (ww., nie loop nie, snw. reeks)
veil (vloere was)
1•yl (werktuig)
bond (verbond)
bont (veelkleurig)
eed (plcgtige gclo.fte)
eet (verteer)
end (einde)
rnt (spruit van 'n boom
of afstand)
graad (maat)
yraa/ (visbeen)
hard (vas)
hart (liggaamsdeel)
kruid (plant)
kruit ( skietpoeier)
lood (stof)
loot (klein takkie)
luid (hardop)
luit (musiekinstrument)
mo et (verplig wees)
moed ( dapperheid)
skut (kraal, skieter)
skud (laat tri.l)
voed (kos gee)
voet (lig-gaamsdecl)
wand (muur)
want (omdat)
Daar kan telkens homouiemc ontstaan deur klankveran<lering, bv. dcur die wegval van 'n g wat tussen klinkers staan.
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So word die mv. van weg gelykluidend met die mv. van
wee, en l .. angenhoven skrywe in 'n opskrif bo een van sy hoofstukke in Son:de md die Burn":
We.e.

liV e, e

e

vam Kronk:e,lend'e

Sinonieme.
§ 311. Tn die vorige paragraaf het ons om die homonieme
te verklaar, tussen hakies under woorde opgegee wat ongeveer
dieseI:fde betckcnis vertoon. Dergelike woordpare of woordgroepc, wat 'n totaal verskillende vorm, maar on g e v c er clieselfde betekenis het, word s in o n i em e gcnoem. Heeltemal
gelykbeduidend is nie Mn paar woorde nic; want sodra die
verskynsel hom sou voordoen, sou eon van die twee woorde verdwyn uit die taal.
Enkele voorbeelde van sinonieme is die volgende : dig - geslote - toe; hang-. helling - steilte; haas - spoed; treurig - bedroefd; opgeruimd - vrolik - plesicrig; moeg - afgemat - kapot; lelik - afskuwelik - onooglik; beroemd - vermaard; kwaad - boos - die ongeluk in - die duiwel 'in; hy is
dronk - hoenderkop - aangeklam ·-in die takke; hy kry dit
swaar - moeilik - opdraand - hotagter ; en sal jou slaan - moker - op jou baatjie gee - op jou tabernakel gee; ek het
hom goed die waarbcid gese - die kop gewas - gekapittel, ens.
Volksetimologie.
§ 312. 'n Bclangrike verskynsel wat hier bespreek moet
word is die v o 1 k s e t i m o I o g i e. Die naam ( etimologic
"afleiding") gee te kcnne dat die volk, dus nie die gcleerdes:
nie, op hulle eic houtjie afleidinge gcmaak het van vreemdcwoorde wat hulle nie begryp hct nie, maar waarvan die klank
enigsins ooreengckom het met bekende woorde of klanke uit
hulle eie taal. Dis dus nie 'n afleiding soos die wat in
§§ 161-169 behandel is nie, · maar 'n aanpassing van die
vreemdc klanke aan die gewone bekende uitspraak van inheemse klanke. Onder die '' vreemde'' woorde moet ook gereken
word die oorgccrfdc woorde wat langsamerhand in onbruik
raak en dus oak alleen kom te staan.
Die volgende is cnkele voorbcelde van volksetimologie: Die
Bybelse name Sadrag, Mesag en Abednego is in die volksmond
verander tot Saalsak, Mcelsak en Appel-in-die-een-oog. Uitlan-

=
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dcrs met vreemde name vorm 'n dankbare voorwerp vir verandering, wat dikwels bewus ironies van aard is; so het die
Boere vir Theophifo,s Shepstone: Duiwel-se-slypsteen ofDie-ouvuilis-slypsteen genoem; vir Owen Lanyon :Ouwyn Langjan;
vir Redvers Buller: Rooiversvul, en vir Kitchener van Kandahar: Kitchener van Kandaar; Gladstone het Gladsteen geword en Buxton: Baksteen. Fit die tyd van die Boere-Oorlog
stam vervorminge soos: Martjie Louw uit Martial Law; Rypatrys uit Repatriation, e.d.m.
Spottend is ook die benaminge van kerklike sektes, soos
Krisjan Kaiings vir Christian Science, Pistoolse Broeders vir
Apostoliese Broeders.
Vreemde medisyne, sicktes, instrumentc en plante is pasklaar gemaak, bv.: kosmyniks vir cosmetique, godliewerolie vir
codliver oil; samboksalf vir zambuk; olie kolonie vir eau de
Cologne; duisendtree vir dyscntry; pens-en-katjies vir appendicitis; bromkatjies vir bronchitis; baiesukkel vir bicycle,; modderkar vir motor car; witstippelmerrie vir vegetable marrow,
smeerlapvye vir Smirna vye.
Voorbeelde van uit Nedcrlands geerfde uitdrukkinge wat
in Suid-Afrika minder goed verstaan geword het en dus vcrvorm is, sien ons bv. in: in iemand se vaalwater kom vir: in
iemands vaarwater komen; iemand van Bakpoort na Stuurpoort
stiiur vir: iemand van bakboord naar stu1irboord sforen. Bet er
bloo Jan dan doo ,fan het geword: bf.ter bang Jan as dooi Jan.
Hoogmocd kom tot 'n val, lui in Nederlands: hoogmoed komt
v66r de val.
Betekenis-beperking.
§· 313. Onder b et e k en i s - b e p erk in g verstaan ons
die verskynsel, dat 'n woord in minder gevalle kan gebcsig word
as v66r sy betekcnis-verandering. Ons bepaal ons by 'n paar
Afrikaanse voorbeelde, hoewel die verskynsel orals voorkom.
'n Mooi voorbeeld is die woordc jong en meid. In N"ederlands beteken jongen en meid enige manlike en vroulike persoon
wat jonk is; in Afrikaans daarenteen word jong hoofsaaklik,
meid uitsluitcnd gebesig vir kleurlinge.
Die woord beest is in Nedcrlands sinoniem met dier; in
Afrikaans word bees gewoonlik net gebruik vir "rundvee," bv. ~
hy boer met beeste en skape.
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Koren in Nederlands is sinoniem met graan, en dui dus rog,
tarwe, hawer, gars, ens., aan, terwyl in Afrikaans koring net
tarwe, (Eng., "wheat") bcteken.
Spruit in Afrikaans dui gewoonlik net 'n klein riviertjie
aan.
Leraar beteken in Nederlands skoolmeester sowel as pre<likant, terwyl dit in .Afrikaans net die laaste beteken.
'n Besondere geval van be1ekenis-beperking vertoon die bnw.
wat attributief gebruik word by persoonsname, afgelei van ww.,
en wat die bedrywer van <lie handeling aandui. IIoewel hulle
volgens funksie en plek in die sin bnw. is, is hulle in betekenis
fcitlik bywoorde. bv.: Die· kontante betaler is altyd welkom;
<lit beteken: "die man wat kontant betaal."
I~angenhoven skrywe in Spreuk 1015: 'n Halwe begryper
het 'n ,qoeie woord nodig; dit beteken nie: ''die helfte van 'n
begryper" nie, maar: "die man wat die helfte begryp."

Dieselfde sicn ons by die bnw. wat van volksname afgelei
is; bv.: 'n Franse skoenmakcr; 'n Engelse modewinkel. Daarmee word bedocl: "'n man wat Pranse skoene maak," en:
'' 'n modewinkel met Engelsc ware.''
l3etekenis-verru5ming.
§ 314. Onder b e t e k e n i s - v e r r u i m i n g verstaan
ons die vcrskynsel, dat 'n woord in mecr gevalle gebruik kan
word as v66r sy betekenis-verandering die geval was. Die verskynsel kom in alle tale voor ; ons gee hier net 'n paar tiepies
.Afrikaanse voorbeelde:

Die woord bekwaam wat in Nederlands net "handig" of
"geskik" betekcn, kan in Afrikaans bowendien gebruik word in
die betekenis van "ryp," bv. : die pampoenc is al bekwaam.
Die bnw. oii, wat in Nedcrlands in die vorm oud net sinoniem is met "bejaard," druk in Afrikaans ook meegevoel uit,
bv. in: Die arme oit kindjie is stcrwendc.
Die woorde oom, tantc, neef en niggie, wat in Nederlands
ui1sluitend dicn om famielie-relasie uit te druk, word in Afrikaans buitendien gebruik onder mense, wat nie famielie van
mekaar is nie.
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N oit in .Afrikaans beteken sowel '' aanstonds'' as ook : ''op
die oomblik."

'n .Aparte kategoric van betekenis-verruiming vorm die
ww. wat in die bedrywende vorm passiewe betekenis vertoon,
bv.: di'£ haan sal lekker slag. My kop voe l seer. Die nuwe
skoene lo o p nie lekker nic. Die broek is so geskeur, dat hy
nie mcer wil lap nie.

Betekenis-differensiasie.
§ 315. B e t e k e n i s - d i f f e r e n s i a s i e of v c r d el in g van verskillcnde betekcnisse oor verskillcnde vorme van
dicseLEde woord, is 'n >erskynsel wat eintlik in 'n historiese
grammatika uitvoerig behoort behandel te word. Ons wil egter
enige voorbeelde daarvan vcrmeld.
In § 76 Opm. het ons al daarop gewys hoedat verskillende
meeryoude van dieselfde woord verskillende betekenisse het.
Dit spreek vanself <lat dit ook by die homonieme die geval is,
want hier het ons alleen maar te doen met dieselfde woorde wat
die vorm betreJ'.
Ook by die werkwoord het die verskillmd grvormde voltooide deelwoorde uiteenlopende betekenis. Voorbeelde daanan
het ons gegee in § 153 (b) Opm.
Ous ge1e hier nog 'n paar voorbe,elde van woordpare,
waarvart die gemcenskaplik,e herkoms nog cluidelik g·t:wod
word.
Die' woorc.1 daaram is 'n redegewende bywoord, clarmn 'n
toegewonc:Le: dit• laa,sie ve~toun
in di·~" twe· le lettergreep die onbeklemtoonde klinker. Die voorsetsel voor het
sy verskillende bctekenisse bewaar ( vgl. § 312) ; die onbeklem toonde vorm v'ir hot uurler funlrnies, en amper ni3 meer
'n eic bctckenis nie ( vgl. § 190).
Tabak is die bena:ming vir die geurige kruid wat gerook
word; twak daarenteen meen enige ding van geringe waarde,
€Il dieselfd,e vorm word ook in 1iguurlike, sin goboBig in
die sprer·lnvoord: Sy twak is nat.

Die woord oes is algemeien gebruiklik, die vorm oogs
het liguurlike bet,ekenis, bv. in 'ni nags van voorspoe.d (By-
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belse uitdrukking). Seun bet·eken "manlike kind," soon
word gebesig in deftige, taal of Bybeltaal: soon des huises,
i!Jie verlore soon. J(waa1d be,teken: "boos vir 'n kort tyd,"
kwaa·i: "boos,aardig," wat 'n blywende eienskap is.

Oordrag van Betekenis.
§ 316. W anneer 'n bepaalde woord gebruik word om iets:
a.an te dui w:at in betekenis verwant is aan die oorspronklifoe betekenis-inhoud van die woord, maar wat oers 'n andeir
benaming gehad het, da:n spreek ons van bet eke n iso or drag.
'n Bekendc voorbeeld d:aarva111 is die woord' diam. In
Nederlands bet.eken dit: "w1al om 'n water," in Afrikaans:
"die water wat deur die wal ingesluit is."
Die woord kapok dui in N ederlands die wit wollig&
pluksel van 'n bepaalde vrug aan, in Afrikaans beteken dit sneeu.
'n Rooibaa.djie1 of 'n Kakie is name vir '~ Eng,elsman, die
rooita,a,l vir die, Engelse ta;l.l.

Figuurlike Betekenis.
§ 317. Ons praat van f i g u u r 1 i k e b et eke n i s of
b ·e e 1 d s p r a a, k wanneier woorde miet 'n vaste, alledaa~se
betekenis g1ebesig word mn meer en an\der dinge voor t,e
stiel as gewoonlik. 'n Dergelike gebrnik is moontlik deur-.
dat, soos ons in § 309 gesien het, party woorde dieselfde·
bet.efoenis-k er n besit, en alleen verskiHende buitekant,e
daarvan in die gewone spra,a,kgebruik vertoon.

Wanneer die gebruik van woorde ,en uitdrukkinge in
figuurlike betekenis met opset plaasvind, clan is dit 'n saak
wat in die Stylleer behoort behandeI fo word. In die algemene .omgangstaal is dnar egt.e1r talryke geva.lle v.an
beeldspraak, wat deur iedereen gebesig en ve1rstaan word,
en waarop dus in 'n spraakkuns die aandag moet gevestigword. Veral die s p re .e, k w o o rd ,e vo,rm die grootste
groep van figuurlike uitdrukkinge.
As ons se: Daar.dJ~e1 skrywer harmer altyd op dJi,eselfde.
aambee1ld. dan wil ons he dat die hoorder nie aan 'n hamer234
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sal dink nie, maar aan 'n skryfpen; nie aan 'n aambeeld
nie, maar aan 'n bep:aiakLe onde:rwe'l'p. Wanneer iemand
vertel: Adam se dJ,iJs Evia, ien El)a se diis die slang, dan
word deur middel van die bekerude Bybelverhaal meegecleel
dat die een die sknld op die ander sknif, en geen Afrikaner sal
horn verkeerd begryp nie.
Vir verdere voorbcelde verwys ons na die sprcekwoordevcrsamelinge wat ons in die lys van aanbevolc boeke noem.

LYS VAN BOEKE OOR AFRIKAANS
I. Inleiding. Oor die ontwikkeling van Afrikaans uit
N ederlands is die vernaamste te vind in H et Afrikaans van
Prof. Dr. D. C. Hesseling, twede drnk, 1923, en Oor die ontstaan van Afrikaans, van Dr. D. B. Bosman, 1923.
Matcriaal bctreffende Afr. dialekvcrskille is versamel deur
G. R. von Wielligh in 'n serie artiekels wat onder die opskrif
Ons Geselstaal in "Die Huisgenoot" verskyn het, voorsien
van aantckeninge deur Pro.f. J. J. Smith.
II. Klankleer. Die belangrikste werk oor klankleer is die
Beschrijvende Klankleer van het Afrikaans van Dr. T. H. le
Roux, 1920.
Vir die spelling is onmisbaar die Afrikaanse W oordelys en
Spelreels, uitgegcc deur die S.-A. Akademie vir Taal, Lettere
en Kuns, derde druk, 1921.
III. Vormleer. Die belangrikstc work wat gegewens verskaf betreffende die Vormleer is Volk en Taal van Suid-Afrika
denr Prof. Dr. S. P. E. Boshoff, 1921.
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IV. Sinsleer. Die enigstc boek oor Afrikaanse sinsleer is:
Oor die Afrikaanse Sintaksis, van Dr. J. J. le Roux, 1923.
V. Betekenisleer. Die meeste oor die onderwerp is te vinde
in die reeds genoemde Volk en Taal van Suid-Afrika, deur Prof.
Dr. S. P. E. Boshoff, 1921.
Spreekwoorde is versamel in die Spreekwoordebock van De
Villiers, Kritzingcr en Pienaar, 1922, en j.n Afrikaanse Idiome,
Spreekwoordc rn Stgswyse, deur P. I. Hoogcnhout en J. J. A.
Schoeman, J920.
Algemene Werke. In die genoemde werk van Prof. Boshoff
is baie maieriaal versamel en bewerk oor die historiese groei
van Afrikaans, oor die oorsprong van talryke woorde en uit<lrukkinge, oor afleiding en samcstelling, sprcekwoorde, ens.; 'n
apartc hoofstuk behandel die leengoed.
"Uitvoerige lyste van gerauclpleegde bronne en van behandelde woorde maak die gcbruik van hierdie boek baie maklik.
Die Afrikaanse Taalboek van Prof. Dr. D. F. Malherbe,
derde druk, 1920, ''is nie bedoel vir die jeug of beginners nie,
maar wil vcral ten clienste wees aan die ontwikkclde Afrikaner,''
en horn help om moeilikhede van verskillendc aard uit die weg
te ruim. Yir hierdie docl is die bookie baie bruikbaari hoewel
'' ganse kapittels van die Taalkunde feitlik onaangeroer gelaat is."
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dcur
Dr. S. F. N. Gie,
Professor vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis aan die
Uniwersiteit van Stellenbosch; Lid van die S.-A.
Akademie; Lid van die "Historisch Genootschap"
CCtrecht); Lid van die Matrikulasieraad; Moderator
vir Geskiedenis bij die Matrikulasie-eksamen en al die
Departementele Skoolendeksamens onder die kontrole
van die Matrikulasieraad; gewese Skoolinspekteur en
Hoofdonderwyser.
Hierdie werk word in twee dele uitgegee. Die eerste deel sluit
met die jaar 1795. Die twede deel sal teen Julie 1924 verskyn.

Die prys van Deel I is 6/- posvry.
Die skrywer slaan 'n nuwe rigting in en voorsien in 'n Jang gevoelde behoefte. Die geskiedenis van Suid-Afrika word as 'n onderdeel van die algemene Europese en Koloniale geskiedenis behandel.
Die leser kry 'n deurlopend aaneengeskakelde oorsig van sy eie
volksverlede en van al die groot oorsese gebeurtenisse en geestesstrominge wat daarop ingewerk het. Die Suid-Afrikaanse geskiedenis
bly die hoofsaak, maar s6 veelvuldig is die aanknopingspunte met
die groot kultuurwereld, soos die skrywer hulle blootle, dat al die
belangrikste feite van die algemene geskiedenis in hulle regte perspektief, d.w.s. uit 'n Suid-Afrikaanse standpunt gesien, aan die
dag tree.
Die stof is in 'n smaaklike vorm gegiet. Interessante besonderhede en boeiende anekdote word voortdurend in die verhaal ingevleg.
Losstaande feite kom nie voor nie. Elke gebeurtenis of jaartal kry
sy natuurlike plek as onderdeel van een groot samehangende geheel,
en aan die hand van 'n rykdom van gegewens, wat anders vir horn
betekenisloos sou wees, sien die leser hoe die Europese beskawing in
Suid-Afrika en oor die hele wereld sy ontwikkelingsloop geneem het,
en leer hy om die historiese fondament van die samelewing waarvan
hy 'n lid is te begryp.
Hierdie werk kan as handboek vir Suid-Afrikaanse en algemene
geskiedenis in Sekondere- en Normaal-Skole en gedurende die eerste
studiejaar aan Uniwersitere inrigtings gebruik word. Dit is egter
ook vir die algemene publiek bedoel, en die leek sal met ewe-veel
belangstelling as die student daarmee kennismaak.
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" PER ASPERA"
Eerstejaar Latynse Lees- en Grammatika Handboek, deur
J. J. Strasheim, M.A.,
Hoer Jongenskool, Stellenbosch, met die medewerking van

Prof. P.

V3Jl

Braam, Ph.D.,

Professor in Latyn, Uniwersiteit van Stellenbosch.
Prys 4/6.
Elke ervare onderwyser weet goed genoeg wat die hoofoorsaak
van die mislukking van ons onderwys in Latyn is. Dit is ongetwyfeld
te vind daarin dat ons te lank 'n ereplaas gegee het aan die grammatika, en te min aandag aan die taal gewy het.
Die eerste oogmerk van hierdie werkie is dan ook om die kind
Latyn te leer lees en verstaan, en horn dus te laat sien dat dit, net
soos ander tale, 'n middel is om gedagtes in uit te druk. Om hierdie
doel te bereik is daar twee wee oop. die een, die s.g. "Direkte Metode,"
-en die ander, 'n middelweg wat, na ons beskeie oordeel, beter vir ons
.onderwystoestande geskik is. Dit is kortliks dit n.l., om die kind so
,gou moontlik met 'n maklike Romeinse skrywer te laat kennis maak,
-die hoofdoel en middelpunt van ons Latynonderwys word dus die
lees en vertaal nit Latyn. Daar Caesar nog altyd deur ons eksaminatore as die geskikste outeur beskou word, het ons ook gemeen om
horn te kies. Die onderwyser sal dus vind dat die woordeskat, die
grammatika en die sinne almal op sy geskrifte gebasseer is. Reeds
van die begin word die kind daaraan gewoond gemaak om langere
:Sinne te sien. So gou moontlik word horn korte verhale gegee om
te vertaal, en sinne uit die De Bello Gallico. Sommige hiervan sal
miskien wat lank en moeilik skyn; maar dit is met opset gedaan: die
-0nderwyser is mos altyd daar om die sukkelaar oor die hek te help!
Die boekie is in twee dele verdeel, en so ingerig, dat, as hulle getrou
.d.eurgewerk is (en trouens lank voor dit), die kind kan aangaan met
die lees van die De Bello Gallico (waarvan, veral in die twede gedeelte,
.aansienlike stukke ter vertaling gegee word).
Behoorlike sorg is gedra vir Grammatika. Gedurig word belangrike punte herhaal; en, as die onderwyser net sore dat sulke oefeninge
.dikwels gedoen word, dan hoef hy (of sy) nie te vrees dat die kind
"swak" in Grammatika sal wees nie. Ons mag nog net byvoeg dat
sommige van die lesse baie lank is. Hier moet die onderwyser sy
eie kop volg, en d e les indeel volgens die gehalte van die klas.
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