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Voorwoord
Hierdie uitgawe van ONS MOEDERTAAL vir st. 7- en 8-leerlinge is geheel
en al hersien en aangepas by die vereistes van die nuwe basiese leerplan vir
Afrikaans (Hoer Graad) soos van toepassing op die vier provinsies en
Suidwes-Afrika.
Die verskillende afdelings van die basiese leerplan, waarby die leerplanne van die verskillende provinsies aangepas is, is so volledig moontlik
gedek. Die hoofstukkc verskyn volgens leerplanvolgorde en sluit aan by
die werk wat in st. 6 behandel is.
Heelwat nuwe stof is bygewerk en die werkopdragte en toetsoefeninge
is ruimskoots aangevul. Soos in die st. 6-boek, is die afdeling Begripstoetse
ook in hierdie hoek aansienlik uitgebrei, want begrypend lees behoort in
die onderrig van die moedertaal 'n belangrike plek in te neem.
Sommige begripsoefeninge is aan die moeilike kant en die onderwyser(-es) sal moet inspring en Ieiding gee. 'n Begripstoets is in die eerste
plek 'n doseermiddel en nie net 'n toetsmiddel nie. Dit is derhalwe beter
dat leerlinge nie aldie vrae kan doen nie, maar met die onderwyser(-es) se
Ieiding vordering maak, as dat hulle al die vrae kan doen, maar geen vordering maak nie! As 'n proefneming is 'n aantal van die ,moeilikste"
begripsoefeninge in hierdie hoek op st. 7- en 8-leerlinge toegepas. Diegene
wat behoorlike Ieiding ontvang het, het reeds na die tweede oefening merkwaardige blyke van taalinsig en taalgebruiksvaardigheid begin toon.
Die skrywers vertrou dat hierdie boekie 'n waardevolle hulpmiddel sal
wees by die onderrig en studie van ons moedertaal.
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HOOFSTUK 1

Mondelinge Werk
Ons het reeds in die st. 6-boekie die belangrikheid van duidelike, beskaafde
en korrekte spraak probeer aandui. Hierdie aspek van leerlinge se ontwikkeling moet in die st. 7- en 8-jare verder gevoer word.
Die welslae van baie beroepe is van goeie stemgebruik afhanklik. Dink
bv. aan die volgende persone wat 'n bestaan maak uit hulle spraak: die
advokaat, die regter, die onderwyser, die radio-omroeper, die predikant
- om van die politikus nie eens te praat nie!
Spraak openbaar 'n mens se persoonlikheid. Dit dui aan uit watter
omgewing 'n mens kom, die opvoedingspeil wat 'n mens bereik het en die
mate van kulturele ontwikkeling wat 'n mens besit. Onthou: Jou spraak
maak jou bekend!
In hierdie hoofstuk wil ons ten opsigte van leerlinge se praatwerk praktiese Ieiding probeer gee.
A. GESPREKKE
Wanneer 'n mens gesprekke voer, praat jy spontaan en gesellig. Jy berei
jou nie voor om 'n gesprek te voer nie, tensy jy 'n persoonlike onderhoud
met iemand moet gaan voer en jy weet waaroor jy uitgevra sal word.
Hoe informeel gesprekke ook al mag wees, is dit goed om die volgende
paar wenke te onthou:
1. Praat duidelik en natuurlik. Wees jouself en moenie jou dominee of
onderwyser probeer wees nie.
2. Wissel jou styl. Jy gaan nie met jou dominee op dieselfde manier
praat as met ou Koos nie. En as jy oor 'n rugby- of netbalwedstryd
gesels, saljou trant anders wees as wanneer jy oor 'n tragiese gebeurtenis
gesels.
3. Praat altyd suiwer! Of jou gesprek nou ernstig, speels of verspot is,
praat korrek en met smaak. Elke mens is minstens dit aan sy moedertaal
verskuldig.
Aan die einde van die hoofstuk verskyn 'n klompie onderwerpe waaroor
leerlinge interessante gesprekke in die klas kan voer. Pas die bostaande
wenke toe, ook buitc die klaskamer.
B. BESPREKINGS
Voordat 'n onderwerp bespreek word, moet 'n mens eers gegewens versamel, deurdink en netjies rangskik. Dink aan besprekings wat soms oor
die radio gevoer word en waaruit die luisteraars baie kan leer. Die persoon
wat die onderwerp behandel, moes vooraf baie voorbercidingswerk doen,
miskien gesagbebbcnde boeke raadpleeg, die feite neerskryf en orden voordat
hy voor die mikrofoon kon gaan optree.
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Doen nou dieselfde met die ondcrwerp wat jou onderwyser(es) uit die
lys aan die einde van die hoofstuk kies, en praat met soveel insig en kennis
dat jou maats se kennis verryk sal word.
C. TOESPRAKE
Soos met besprckings moet 'n mens ook vir 'n toespraak gcgewens vcrsamel
en dit dan op interessante, verrassende en pakkende wyse verwcrk om 'n
volmaakte eenheid te vorm. Deeglike voorbereiding is derhalwe uitcrs
noodsaaklik.
Die meeste mense maak vooraf aantekeninge. Om 'n toespraak in die
geheel uit te skryf en die hoofgedagtes te onderstreep, is geensins vcrkeerd
nie - mits die inhoud nic woordeliks van die papier afgelees word nie.
Dan word die ,toespraak" 'n voorlesing.
'n Interessante inleiding en 'n prikkelende slot is vir 'n goeic tocspraak
net so noodsaaklik as vir 'n goeic opstel. En indien die inhoud oorspronklike gedagtes bevat, is die toespraak 'n sukses.
Lees gerus die toesprake van bcroemde redenaars, let op na hulle oorspronklike siening, interessante aanbieding en meevoerende logika. Luister
ook na die toesprake van sprekers wat dikwels by die skool optree. Miskien
sal jy selfs die gebreke van vera! die langdradiges opmerk!
Pak nou een of meer van die onderwerpe aan die eindc van die hoofstuk
aan.
Voorbeeld van 'n toespraak
Op 19 November 1863 het President Abraham Lincoln by Gettysburg in
Amerika die rede gevoer toe 'n gedeelte van 'n beroemde slagveld as
begraafplaas vir gesneuwelde soldate ingehuldig is. Hierdie toespraak word
as een van die beste beskou wat ooit gelcwer is. Waarom? Luister self:
.,Sewe-en-tagtig jaar gelede het ons voorsate op hierdie vasteland 'n nuwe nasie daargestel, 'n nasie gebore uit die vryheidsideaal en toegewy aan die geloof dat aile mense
gelykwaardig gebore is.
Nou is ons betrokke in 'n groot burgeroorlog, 'n oorlog wat sal toets of 'n nasie
wat so gebore en so toegewy is, lank sal kan standhou.
Ons is hier vergader op 'n groot slagveld van daardie oorlog. Ons het gekom om 'n
gedeelte van daardie slagveld toe te wy as 'n laaste rusplaas vir hulle wat gesterf het
sodat die nasie kan lewe.
Dit is heeltemal reg en gepas dat ons dit doen. Maar in 'n wyere sin kan ons nie
hierdie grond toewy en inseen en heilig nie. Die dapper manne, lewend en dood, wat
hier geveg het, het dit reeds gedoen op 'n wyse wat ver verhewe is bo ons armsalige
vermoe om daaraan toe te voeg of daarvan weg te neem.
Die w~reld sal dit wat ons hier s~, skaars opmerk - en dit gou vergeet. Maar die
w~reld sal nooit vergeet wat hulle bier gedoen het nie. Daarom is dit eerder 6ns, die
lewendes, wat hier toegewy moet word aan die onvoltooide taak waarvoor hulle wat
hier geveg het, so edelmoedig gestry het.
Dit is eerder 6ns wat hier toegewy moet word aan die groot taak wat op ons wag.
Die opperste en volste toewyding van hierdie edel gestorwenes moet ons spoorslag wees
tot groter eie toewyding. Hier moet ons besluit dat hulle wat gesterwe het, nie vergeefs
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gesterf het nie - dat in die nasie, as God wil, 'n nuwe vryheid gebore sal word; en dat
die regering van die volk, deur die volk, vir die volk, nie van die aardbodem sal verdwyn
nic."
(Vry uit die Engels vertaal)

Wat merkjulle in hierdie toespraak op? Ons stip sommige van sy treffendste eienskappe aan:
(a) Die spreker bepaal hom streng by die onderwcrp.
(b) Die toespraak is 'n pragtige voorbeeld van logiese denke en redenering.
Die een sin vloei as 't ware uit die ander, die paragrawe voeg in mekaar
soos blokkies in 'n legkaart en die toespraak vorm 'n netjiese, afgeronde geheel.
(c) Die inhoud van die toespraak is meevoerend en loop op tot 'n boogiepunt in die slotparagraaf en slotsin.
(d) Die toespraak bevat 'n besielende boodskap vir die Amerikaanse volk.
(e) 'n Mens kry die gevoel dat hierdie toespraak volledig is- daar ontbreek
niks aan hom nie.

D. DEBATTE
Die belangrikste verskil tussen 'n toespraak en 'n de bat is dat 'n mens in 'n
debat ander mense wat met jou kan verskil, na jou standpunt moet oorhaal.
Toesprake kan oor alledaagse onderwerpe of sake gehou word, maar
'n debatsondenverp het altyd twee kante. Om die gehoor na jou standpunt
oor te haal, verg baie: taalbeheersing, stelkuns, oortuigingskrag, oordeel en
voordragtalent - kortom redenaarskuns. Dit is 'n pragtige ideaal vir leerlinge.
Na aanleiding van die onderwerpe aan die einde van die hoofstuk sal
jou onderwyser(es) jou aan klasdebatte laat deelneem. Sluit egter ook by
die skooldebatsvcreniging aan en beoefen die redenaarskuns. Jy sal nooit
spyt wees oor daardie bietjie ekstra inspanning nie.

E. BEOORDELING VAN TOESPRAKE EN
DEBATTE
Jy kan baie leer deur jou klasmaats of ander sprekers se toesprake te probeer beoordeel. Daarom beveel ons die onderstaande eenvoudige punteskaal aan. Die skaal bevat tien vereistes vir 'n goeie toespraak en aan
elkeen word 10 punte toegeken. Ken punte toe vir 'n toespraak wat gelewer
word en stel vas of dit 'n uitstckende (80-1 00 %), goeie (60-79 %), middelmatige (40-59 %) of swak (minder as 40 %) toespraak was.
Deur krities (in 'n goeie gesindheid) te staan teenoor toesprake waarna
jy luister, sal jy algaande self beter toesprake !ewer.
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PUNTE·
WAARDE

EIENSKAPPE VAN TOESPRAAK
Styl:
(a) Vlotheid van uitdrukking
..
(b) Helderheid van gedagte
(c) Voordrag: stembuiging, klem, ens.

....
..

....
..

10
10
10

lnhoud:

..

..

..
..

..
..
..

..
..
..

10
10
10

..

..

..

..

..
..

..
..

10
10

..

..

..
..

10
10

Totaal

100

(a) Feitekennis
(b) Oorspronklikheid van gedagte
(c) Logiese verband tussen feite

Taalvermoe:

(a) Woordeskat
(b) Taalbeheersing en idioom

Optrede voor gehoor:

(a) Gemaklikheid en houding
(b) Oortuigendheid (d.w.s. kontak met gehoor)

PUNTE
TOEGEKEN

F. ALGEMENE SPRAAKOPLEIDING
Ons gaan nie hier alles wat in die st. 6-boekie staan, herhaal nie, maar by
wyse van hersiening wil ons nietemin die volgende paar punte aanstip:
1. Vermy slordige uitspraakfoute wanneer jy praat.
2. Waak teen letteruitspraak, m.a.w. moenie altyd presies praat soos jy
skryf nie. Ons skryf bv. wind, hoed, woord, land, sand, ens., maar spreek
dit wint, hoet, woort, land, sant, ens. uit.
3. Die ontronding van klinkers moet vermy word. Om mys i.p.v. muis, of
byg i.p.v. buig te se, is beslis slordig en onbeskaaf.
4. Let vera! op die uitspraak van die volgende woorde:
S~ uu, nie ie of oe nie in: bruto, dokument, humor (tog nie jumor of joemor nie).
individueel (nie ien-die-wie-djoe-heel nie), intellektueel, jubileum (nie joebelehem nie),
Juliana, kommunis, monument (nie monjoement nie), museum, publiseer, studeer,
student, tuberkulose, uraan (nie joeraan nie), nature!.
se 00 nie ou nie in: bravo, solo, netto, bruto (uu-oo), saldo, diskonto (ken julie 'n
gewoner Afrikaanse woord hiervoor?) porto (nie portou nie).

5. In die woorde telefoon en telegram val die nadruk (klem) op die laaste
lettergreep. Kyk nou hoe die woorde in die volgende lysie uitgespreek
word (die aksentstrepies dui die klem aan):
pleid66i
waarnemende
ooreenstemming
ontwerp
voormalige
welvarende
heelal
tussenpose

deskundiges
geliefkoosde
misnoee
minister
omliggende
distrik
liefkosend
alledaagse
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p6svry
aandenkings
aanvallende
deurdringende
indertyd
toenemende
onmiddellik
intussen

6. Om mooi, gevoelvol voor te dra, is binne die bereik van die meeste
leerlinge. Probeer die volgende wenke toepas wanneer jy gedigte of
prosastukke voordra:
(a) Dra duidelik en natuurlik voor. Moenie jou onderwyser(-es) pro beer
wees nie, want dan sal jou voordrag geafi'ekteerd en onnatuurlik
wees.
(b) Leefjou in in die stuk wat jy voordra sodat jy die stemming daarvan
kan vertolk.
(c) Bestee besondere aandag aan die tempo (tydmaat) van jou voordrag en die toonhoogte vanjou stem. Jou onderwyser(-es) sal hierin
Ieiding gee.
(d) Gepaste gebare kan die waarde van jou voordrag verhoog, maar
waak tog teen oordrywing.
(e) Geniet jou voordrag, dan is die saak meer as halfpad gewonne.
OEFENINGE
A. Gesprekke
Twee of meer Ieerlinge kan in die klaskamer interessante gesprekke oor verskillende
onderwerpe voer.
Voorbeeld: Klaas en Piet praat oor Toustanery voor 'n ruf?bywedstryd.
Klaas: ,Pict, onthoujy die dag toe die Franse Hane bier teen die Boland kom speelhet ?"
Piet: ,Ja, man, die dag toe ek en jy so lank voor die hek moes staan om by die veld te
kom?"
Klaas: ,Einste. En weetjy, ek bet die toustancry amper mcer geniet as die rugby."
Piet: ,Dit weet ek, want jy het haar mos daar raakgeloop !"
Klaas: ,Moenie verspot wees nie! Ek dink eintlik aan die stel wat jY afgctrap het."
(Gaan in die trant voort.)
Praat nou oor:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Die sport waarin ek die meeste belang stel.
My stokperdjie.
Voortrefiikhede of belaglikhede van die mod erne kleredrag van mans en vrouens.
Manierc waarop ons gaste kan onthaal.
Skoonheidsmiddels.
Voor die winkelvensters.
Op die stasie.
Die toustanery in die poskantoor.
Vader stuur my bank toe.
Petaljes met 'n ou tjorric.
Ons besoek 'n vliegveld of 'n skip.
Ek staan en kyk terwyl hulle ons huis bou.
By die tandarts of die dokter of in die hospitaal.
Die lewe van 'n predikant of 'n sendcling.
Ons stadsraad se verantwoordelikheid.
Die soort handearbcid waarvan ek hou.
Op die plaas.
Toe ons gaan tocr het.
Veelsydige ontwikkeling.
Van watter skoolvak ek die mceste hou en waarom.
As ons konscrt hou.
Die lewe van toneclspelers.
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23. 'n Wedstryd wat ek nooit sal vergeet nie.
24. Wat ek alles in my vrye tyd doen.
25. Meisies(ofseuns)!
B. Besprekings

Kies een ofmeer uit die onderstaande onderwerpe, versamcl die nodige gegewens, deurdink
en rangskik die stof, stip hoofpunte aan en maak jou klaar vir 'n bespreking waarin jy ook
jou mening gee- 'n bespreking wat jy later op skrif kan stet:
1. 'n Bespreking van 'n gelese bock of die nuus van die dag - soos uitgesaai of in die
pers aangekondig. (Gee die feite en !ewer kommentaar.)
2. Bespreek die invlocd van die pers op die openbare mening.
3. Bespreek die waarde van bepaalde skoolvakke.
4. Bespreek die maniere waarop die skoollewe veraangenaam kan word.
5. Mense kla allerwee dat ons verenigingslewe aan die kwyn is. Bespreek maniere om
daar !ewe in te blaas.
6. Bespreek maniere om 'n gesonde sportgees te ontwikkel.
7. Die leerlinge wil 'n slag selfkonsert hou. Bespreek die moontlikhede.
8. Hoe kan ons 'n skoolkonsert met welslae laat verloop?
9. Bespreek die moontlikhede om die dorp of stad te verfraai.
10. Hoe sou jy 'n kinderdiens waarneem?
11. ,Bewaar ons bodem." Bespreek die leuse.
12. In Suid-Afrika is liefde vir diere in die beginstadium. Bespreek die bewering.
13. Betaal kontant. Bespreek.
14. ,Die m6restond het goud in die mond." Bespreek.
15. Arbeid adel. Bespreek.
16. Bespreek die belangrikheid van klein dingetjies.
17. Bespreek die voordele van spaarsaamheid en hoflikheid.
18. Bespreek die voor- en nadele van span- en klaskompetisies.
19. Eerlik duur die langste. Bespreek.
20. Besin eer jy begin. Bespreek.
21. Jy het 'n kompetisie gewen en Rl,OOO as prysgeld ontvang. Bespreek watjy met die
geld gaan doen.
22. Bespreek jou besoek aan 'n museum of kunsgalery.
23. Bespreek maniere om padongelukke te voorkom.
24. Bespreek die reelings vir 'n skoolbasaar.
25. Bespreek 'n belangrike Suid-Afrikaanse staatsman.

C. Toesprake
1. Jou onderwyser(-es) gaan weg. Lewer namens die klas 'n toesprakie.
2. Die skool pak die een of ander onderneming aan (bv. 'n boomplantery of iets
dergeliks). Besiel die leerlinge met ywer vir die saak.
3. Daar word 'n verskeidenheidskonsert gehou. Verwelkom die aanwesiges namens die
leerlinge.
4. Jy is kaptein van die een of ander span. Lewer iou eerste of'!aaste toespraak van die
seisoen.
5. Die een of ander beroemdheid het die skool kom besoek. Rig 'n dankwoord tot hom
(haar).
6. Lewer die toespraak waarvoor jy binnekort verantwoordelik sal wees.
7. Jy is voorsitter(-ster) van die skooldebatsvereniging en dis die eerste vergadering
van die jaar. Verwelkom die lede en wei uit oor die voordele van so 'n vereniging.
8. Jy is voorsitter(-ster) van die leerlingraad. Spreek die lede toe oor lcierskap.
9. Lewer die toesprakie waarvoor pa of rna so bang is.
10. Veronderstel jy is reeds die persoon wat jy graag eendag wil wees. Lewer die toespraak wat hy 'sy) som.1 moet fewer.
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D. Debatte
1. Ons skole gee te min aandag aan handearbcid.
2. In ons land word te veel aandag aan sport bestee.
3. Afrikaans sal nie 'n suiwer taal bly nie.
4. Die wetenskap het ons meer ongeluk as geluk gebring.
5. Mans en vroue behoort vir dieselfde werk dieselfde salaris te ontvang.
6. Die mensdom gaan liggaamlik agteruit.
7. Die huidige geslag van meisies (seuns) is baie onhoflik.
8. Leerlinge moet meer seggenskap in skoolsake he.
9. Leerlinge behoort hulle sakgeld te verdien.
10. Bekers of prysuitdelings behoort afgeskaf te word.
11. Die moderne jeug sal nie eendag goeie leiers kan wees nie.
12. Seuns en dogters behoort saam skool te gaan.
13. Suid-Afrikaners werk te min.
14. In Suid-Afrika ontvang behoeftige mense te veel staatshulp.
15. Die blankes in Suid-Afrika bet geen toekoms nie.
L.W. Ons kan hierdie werk puntsgewys tot opstelle ontwikkel.
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HOOFSTUK 2

Skriftelike Werk
A. SINNE EN PARAGRAWE
Ons het in die st. 6-boek die belangrikheid van die sin en die paragraaf in
aile skriftelike werk, maar veral in opstelle en briewe, vcrduidelik. In plaas
van alles hier te herhaal, versoek ons julie om 'n opstel wat deur 'n senior
leerling geskryf is, aandagtig deur te lees en sommige van sy eienskappe te
probeer bepaal.
WIE IS MY NAASTE?

,Jy moet jou naaste liefhe soos jouself." So staan dit in die Groot Boek
geskrywe. Almal van ons moet ons naaste liefhe soos onsself. ,Maar" •••
vra ons onwillekeurig , wie is nou j uis ons naaste ?"
As ek my naaste eerlik wil raaksien, sal dit nie nodig wees om ver te soek
nie. Daar waar ek van die bus afstap in die oggend, sien ek hom elke dag.
Hy wat slordig, gehawend by die randsteen staan, hy in wie ek 'n afkeer
het omdat ek hom as 'n luiaard bestempel, hy is my naaste. Hy is my naaste
omdat ek nie geweet het dat daardie helder blou oe feitlik stokblind is nie.
Die litterige beenhandjie wat die viool stryk, is die winkende noodroep wat
'n eggo van die lewe soek.
Die ou jong wat elke Saterdag in ons tuin kom skarrel, is ook my naaste.
Hy se hy moet nou so ongeveer drie-en-negentigjaar wees, want hy en baas
Groot Paul was ,kinnisse' en nou moct hy maar woelig rondsoek na 'n
doenigheidjie in die tuin, want al is 'n man so oud, hy moet darem eet ook.
As daar dalk iets oorbly, moet hy 'n kombers koop vir die skraalte van
die winter. Sy paar pensioensente moet vir daardie kaal dae bly, as daar
geen tuinhek wil oopgaan nie. So weet ek dat ou Mankman beslis my naaste
is.
En as al die hulpbehoewendes my naastes is, moet ek tog seker ook
'n hart he vir hulle in die hospitaal. In saal C het ek die rye en rye wit
beddens gesien en die geel gesigte en die maer arms wat moedeloos gevou
op die deken le. Die ou omie wat eindeloos kou met 'n hoi mond en gretig
wag op 'n geselsie; hy wil my graag baie naby hom he. Hy is so my naaste
vanmiddag omdat daar vir hom geen vooruitsig op beterskap is nie en ek
het sender my eie toedoen aan niks gebrek nie. Ek kyk Iangs die lang ry af,
na bulle wat so tevrede is om te gaan. Die meeste van hulle is reeds besig
om in die skuitjie te klim, want die roeier met die swart mantel het gewink.
Ook bulle wat rigtingloos verdwaal geraak het in die groot !ewe, maak
aanspraak op my liefde. Ek het hom met geswelde gesig en bloedbelope oe
uit 'n kroeg sien val. Hy was vir my die veragtelike skuim van die stad,
maar toe bet 'n jong seun, so my maat, hom probeer ophelp. ,Dis my pa,"
het hy gese, toe ek die ander arm vat ... ,hy is so omdat my rna met die
ander man weg is ... " En toe ek laataand by daardie deur omdraai, het
8

ek dank en die liefde van my naaste ontvang, ,Dankie dat jy hom met my
tot hier gehelp het, jong ... hoe is jou naam ?"
So lyk dit of my naaste elke dag iemand anders is. Ek moet net die gawe
ontwikkel om hom raak te sien en die genade van Bo om hom lief te he.
(Uit Opstelle wat sprankel)

Bespreking:
I. Die sinne
Die leerling weet hoe om 'n sin te bou. Die sinne is nie te lank nie en dus
ook nie lomp en verward nie. Daar is ook mooi afwisseling tussen kort en
langerige sinne. Elke sin druk 'n gedagte uit en die betekenis van elkeen is
duidelik.
Hierdie leerling ken die eerste vereiste vir goeie skryfwerk: Hy kan sinne
bou.
2. Die paragrawe
Die opstel bestaan uit ses paragrawe, waarvan die eerste en die laaste kort
en die res Jangerig is. Ons vind dus ook in die paragraafrangskikking mooi
afwisseling. Bevat elke paragraaf 'n kerngedagte? Kom ons kyk:
(a) Ons moet weet wie ons naaste is.
(b) Die verarmde musikant is my naaste.
(c) Die gryse ou Mankman is my naaste.
(d) Die sterwendes in die hospitaal het my ook nodig.
(e) Ook die afgedwaaldc dronkaard is my naaste.
(/) My naaste is elke dag by my as ek hom net kan raaksien.
Elke paragraafis dus om 'n duidelike kerngedagte opgebou. Die skrywer
van die opstel het presies geweet wat hy wou se.
3. Afronding
Is die paragrawe mooi afgerond? Vorm bulle duidelike eenhede net soos
die sinne, maar groter omdat bulle uit sinne saamgestel is?
Ja, ongetwyfeld. Elke paragraaf is 'n gebeel: die twcede wat van die blinde vioolspeler vertel, die derde wat ou Mankman bekendstel, ens.
4. Samehang
Kan julie sien hoe die een paragraaf in die ander vloei om een groot, afgeronde opstelgeheel te vorm? Kyk na die eerste sin van die vierde paragraaf:
,En as die hulpbehoewendes my naastes is ... " Hierdie sin lei 'n nuwe
paragraaf in, maar vorm tegclykcrtyd 'n skakel met die Mankmanparagraaf. Hierdie skakeling of samehang tussen die paragrawe vind ons
feitlik deurgaans.
5. Taalkorrektheid
Ons bet geen klagte oor foutiewe taalgebruik of interpunksie in hierdie
opstel nie. Die leerling bet klaarblyklik die belangrikheid daarvan besef;
anders sou dit nie 'n A-opstel gewees het nie.
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OEFENINGE
1. Verbeter die volgende lamlendige sinne (skryf elke sin uit):
(a) Die sakeman was in die vliegtuig op reis na Johannesburg wat later masjienmoeilikheid ontwikkel het.
(b) Die bok het weggehardloop en die geweer het geweier toe ek na hom skiet.
(c) Die vliegtuig het in die see neergestort waarmee hy verlede week van Bloemfontein gekom het.
(d) Ons het daar aangekom en toe was Jan reeds weg en toe het ons maar omgedraai.
(e) Hy doen elke oggend oefeninge om tc voorkom dut hy nie onfiks word nie.
2. Maak sinne met die volgende woorde:
mits, daarom, tensy, waarop, aangesien, waaronder, voorkom, waarin, ofskoon,
derhalwe.
3. Bou tekenende sinne om geluide aan te dui vir:
(a) Die populierbome in die wind.
(b) Vet in die pan.
(c) Reen op 'n sinkdak.
(d) 'n Kat wat 'n muis verslind.
(e) 'n Motor wat vinnig om die draai ry.
4. Skryf'n afgeronde paragraaf oor elk van die volgende:
(a) My suster se ktlrel.
(b) Ek maak 'n verjaardaggeskenk oop.
(c) Katte in die maanlig.
(d) Sonskyn.
(e) Kool op tafel.
(f) Ons huis se sonstoep.
(g) Ou Wagter se oe.
(h) Die melk kook oor.
(i) Vroeg opstaan.
(j) Ek trap op ons kat se stert.
5. Bou om elk yan die volgende kernsinne 'n mooi, afgeronde paragraaf op:
(a) AI is ou Wagter oud, is hy bepaald 'n goeie waghond.
(b) Die motor het my so byna omgery daardie oggend.
(c) Die beste motor kan 'n mens soms in die steek laat.
(d) Sannie het my daardie aand lelik laat bloos!
6. 'n Woord of 'n sin aan die begin van 'n nuwe paragraaf vorm die skakcl met die
vorige en toon die verband aan met wat voorafgegaan het.
(a) Verdeel die volgende stuk in drie paragrawe;
(b) Skryf die woorde aan die begin van die tweede en derde paragrawe neer wat die
skakels met die vorige vorm;
(c) Noem die hoofgedagte van elke paragraaf
Waarom vergader ons vanaand hier? Oflicwcr: waarom hct ons die Afrikaanse publiek
vanaand hier bymekaargeroep? Wei, waarde toehoorders, ons het soveel eerbied vir die
rus van die Bloemfonteinse publiek dat ons ons nie sou gewaag het om u hierheen te
laat kom vir 'n kleinigheid nie. Ons is bymekaar om die gewigtigste kwessie van die
dag te bespreek: die taal. Nicmand sal ontken dat hier onder ons volk 'n nasionale
herlewing of oplewing is nie, 'n ontwaking. Lees maar net die koerante en u sal sien dat
daar 'n volksgevoel oral is. Van aile kante kom die vraag: Wat moct ons doen? Hierop
is die antwoord: Ons is Afrikaners en ons moet 'n cie kring vorm waarin ons ons
self kan wees. Dit kan nie wees as ons nie ons eie taal waardeer en handhaaf nie. Die
taal is as 't ware die heining van die eie kamp. Taal behou, alles behou; taal verlore,
alles verlore.
(Aangepas uit Pleidooie, Dee! II: gedeelte van 'n toespraak van ds. Willem Postma)
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B. DIE BOU VAN 'N OPSTEL
Onthou julie nog die beeld van die passasierstrein wat ons in st. VI met
opstelle in verband gebring het? Toe het ons gese dat die lokomotief die
inleidingsparagraaf voorstel, die waens met hulle kompartemente (sinne)
die inhoudsparagrawe en die kondukteurswa agteraan die slotparagraaf.
Ons wil nie te kenne gee dat aile opstelle presies so inmekaargesit moet
word nie. Die oorspronklike leerling kan bv. met die slotparagraaf begin
en tog daarin slaag om 'n afgeronde en pakkende geheel op te bou.
Die meeste opstelle volg egter die patroon van die treinbeeld en daarom
bespreek ons die verskillende afdelings hier.
1. Inleiding en slot
Lees die volgende inleidende en slotparagrawe uit die werke van skrywers:
(a) Op die Plaza Castelar - waar die wit duiwe altyd rondfladder bo die
groot oop plein en sy mooi blommark - het ek op 'n trem geklim vir
die strand, Malvarossa .....
(b) Die vrou se rooi kopdoek steek skerp afteen die blakende wit van die
strand. Agter en bo haar manner 'n paar reusagtige donderwolke
spierwit teen die blou op. Sy word kleiner en kleiner .....
Maar skielik doem sy groot in my gedagtes op, selfs groter as die
wolke daar met hul bcloftc van rcen.
(Uit Tremrit deur Uys Krige)
(a) Wit het die huisie daar geleun teen die hang net langs die klofie in

Koppie Aileen. Nie dat die huisie werklik so klein was nie, maar die
een gewcldige kameeldoring voor die stoep maak 'n dwerglandskap
van alles om hom been.
(b) Verwonderd staar die maan neer op 'n vrou wat oor die veld ry terwyl
hartstogtelikc snikke haar skouers trek. Verwonderd kyk die maan op
die boertjie wat daar slaap op die kweek voor die huis teen Koppie
Aileen.
(Uit Die Huis teen koppie aileen deur Toon van den Heever)
Wat mcrk julie op i.v.m. hierdie paragrawe? Die inleidende paragrawe
stel die Ieser bekend met wat gaan volg. In albci gevalle is die bekendstelling
bondig en prikkelend. Daar is geen Iangdradige beskrywings nie, die Ieser
word meteens midde in die verhaal geplaas en hy voellus om verder tc lees.
Die slotparagrawe van albei verhale rond die geheel mooi af. Die Ieser
vind daarin die voltooiing van die verhaal. Die verhaal bly nie in die lug
hang nie, maar is behoorlik afgesluit. In Tremrit van Uys Krige is die slot
werklik skitterend, vera! omdat dit 'n dieper betekenis bevat, maar julie
sal die hele verhaal moet lees om dit te kan besef.
Dit behoort vir julle duidelik te wees dat die inleiding en slot van opstelle
baie aandag verdien.
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2. Inhoud
Om 'n goeie inhoud te kan skrywe, het julie kennis en oefening nodi g. Oak
moet julie leer om met oop oe en ore deur die wereld te gaan sod at julie 'n
goeie waarnemingsvermoe kan ontwikkel.
Die leerling wat baie lees: goeie boeke, koerante en tydskrifte, en wat
fyn oplet, sal 'n wye algemene kennis opbou. Vir opstelskrywe is hierdie
kennis noodsaaklik.
Lees die volgende paragraaf uil Tremrit van Uys Krige:
Die trem rammel voort. Ons is allankal buite die middestad. Die voorstede lyk al hoe
meer op die platteland. Voor hul huise staan mense in hul hempsmoue. Plate blomme
teken bulle bont af tussen die heldergroen van vel de en tuine. Soos fraai geronde goudlampies hang die lemoene tussen die donkergroen lower. 'n Bokwa, vol varsgesnyde
hooi, kraak stadig 'n sypaadjie af waarlangs kweperbome bloei. Op sy gemak agteraan
trantel 'n seuntjie sy hoepel. In die landerye ploeg boere die rooi kluitgrond om; en
plek-plek is daar lanings granaatappelbome wat, terWYl bulle nog volligrooi bloeisels
staan, reeds van hul skarlaken-en-goue vrug dra. Hier en daar by 'n fontein of langs 'n
stroompie, is 'n groepie vrouens besig met hul wasgoed, hul vinnige bewegings in
opvallende kontras met die statiese van hul omgewing.

Hierdie stuk het inhoud. In 'n paar reels maak ons kennis met 'n verskeidenheid dinge wat saamvloei om 'n kleurryke prentjie te vorm. Die skrywer
kan beslis goed waarneem.

3. Styl
Lees weer die aanhaling uit Tremrit en let op die volgende:
Soos fraai geronde goudlampies hang die lemocne tussen die donkergroen lower.
'n Bokwa, vol vars-gesnyde hooi, kraak stadig 'n sypaadjie af ••...
. . . . . lanings granaatappelbome wat ..... reeds van hul skarlakcn-en-goue vrug dra.

Die stuk het nie net inhoud nie, maar is ook op 'n besondere manier gcskryf.
Die skrywer besit die vermoc om sy gedagtes op 'n treffende wyse uit te
druk.
Ons noem dit sy styl.
Styl is die mens self. As 'n mens skryf, openbaar jy jou eie innerlikheid.
Die ware kunstenaar het 'n besondere aanleg vir die skryfkuns, maar ook
ons gewone mcnse kan dcur aanhoudcndc oefcning leer om ons gedagtes
helder en aangenaam op skrif te stcl.
(In Hoofstuk 14 word Beeldspraak en Stylfigure behandel. Ons bevecl
aan dat hierdie hoofstuk saam met die skriftelike werk gedoen word.)
Om saam te vat:
(a) Sorg dat die inhoud van julie skriftelike werk lesenswaardig is. Vermeerder dus voortdurend julie gedagteskat.
(b) Drukjulie gedagtes helder en prikkelend uit sodat 'n lewende persoonlikheid daaragter gevoel kan word.
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4. Raamwerk
Om van 'n opstel of brief 'n mooi, afgeronue geheel te maak met paragrawe
wat in mekaar vloei, is dit nodig om 'n raamwerk op te stel voordat julie
begin skryf. Hier is 'n voorbeeld:
Ander mense se eienaardighede
(a) Alle mense het die een of ander eienaardige gewoonte.
(b) Aan die ontbyttafel verkies Vader die koerant se geselskap.

Moeder versamel nie seels nie, maar hoede!
Ousus het haar kleedtafelspieel innig lief.
Ons tuinjong dra altyd 'n plat fiessie in sy agtersak.
Mnr. Nel het die eienaardige gewoonte om breed te glimlag ashy die
rottang uithaal.
(g) My eie eienaardighede?
Afgesien van die Iogiese samehang wat so 'n raamwerk bewerkstellig, het
dit ook 'n ander groot voordeel: dit dissiplineer 'n mens se denke sodat jy
nie maklik van die onderwerp afdwaal nie.
(c)
(d)
(e)
(f)

Samevatting
1. Vermy lang, verwarde en lomp sinne.
2. Sorg vir afwisseling in paragraaf- en sinsbou.
3. Paragrawe moet afgeronde eenhede vorm.
4. Paragrawe moet bymekaar aansluit.
5. Die inleidende en slotparagrawe verdien besondere aandag.
6. Die opstel (of brief) moet 'n afgeronde geheel wees.
7. Die inhoud moet lesenswaardig wees.
8. Die inhoud moet interessant meegedeel word.
9. 'n Raamwerk vooraf is waardevol.
10. Foutiewe sinsbou kom aan die lig as 'n mens jou skryfwerk hardop
lees.
11. Deur te lees, vul 'n mens jou gedagteskat aan.
12. Oop oe en ore bring 'n goeie waarnemingsvermoe.
13. Korrekte taalgebruik en punktuasie is noodsaaklik.
OEFENINGE
1. Stel 'n raamwerk vir 6 tot 8 paragrawe op oor elk van die volgende onderwerpe:
(a) Op 'n lekkende bootjie op die rivier.
(b) Op die spoorwegstasic (OF: Op die lughawe).
(c) My eerste vliegtuigrit.
(d) Die lewe van 'n genecsheer.
(e) Om platsak te wees.
(f) Susters (of: Broers).
(g) My geliefkoosde skrywer.
(h) Reis as dee! van ons opvoeding.
(i) Die beskerming van ons natuurskoon.
(j) Diere bet verstand!
].. Skryf die inleidendf! en slotparagrawe van vier van dif! onderwerpe hierbo.
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C. SOORTE OPSTELLE

1. Die verhalendc opstel
'n Verhalende opstel moet pakkend vertel, feitlik elke paragraaf moet 'n
nuwe verwikkeling bring en daar moet 'n ontknoping (dikwels dramatics)
wees.
Opdrag
Vertel nou een of meer van die volgende pakkend:
(a) Hoe hy(sy) aan daardic bynaam gekom hct.
(b) Hoe die ongeluk gebeur bet of voorkom is.
(c) Hoe ongelukkig die poetsbakkery afgeloop bet.
(d) Hoe Simson aan sy einde gekom bet.
(e) Hoe Woltemade of Dirkie Uys of Rageltjic de Beer onsterflike roem verwerf het.

2. Die beskrywende opstel
Die beskrywende woord, sinsnede of sin vorm skering en inslag van alle rake
beskrywings. Kyk maar self na die volgende sinne:
(a) Die kat beweeg na die muis se kant toe.
(b) Die kat bekruip die muis.
(c) Kietsie sluip geruisloos nader.

Watter van hierdie drie sinne is vir jou die tekenendste? Waarom?
Kan jy die derde sin uitbou sodat die beeld nog duideliker word? As
jy na daardie sin (nr. c) kyk, is dit vir jou duidelik hoe die kat bv. sy ore,
rug en stert gehou het? Kan 'n mens ooit honderd persent volledig beskryf?
Skuil daar nie 'n gevaar in om dit hoegenaamd te pro beer nie?
Laat ons sien of jy 'n aanvoeling het vir die tekenende woord. Skrywe
net een tekenende sin om die volgende bewegings aan te dui:
(a) Hoe die bootjie op die golwe been en weer beweeg.
(b) Hoe die eende water toe stap.

(c) Hoe die windbond by jou verbykom.
(d) Hoc die man met die boutbeen die trap opkom.

(e) Hoe die dronk man in die straat opkom.

Dit is dus 'n kwessie van waarneem en weergee. Om dit te kan doen, moet
jy natuurlik oor 'n uitgebreide woordeskat beskik. Ken jy, bv. die vlg.
uitdrukkinge wat in verband met 'n donderstorm gebruik kan word:
windlosc stilte, marmcrwit wolke, stapels of blouswart wolkcmassas, oorvcrdowende
gerammel, verblindende kettingflitse, kletterendc druppcls, klappcnde baelkorrels?

Vind jy bostaandc natuurlik of tc swaar gelaai of te afgesaag en onoorspronklik? ('n Mens moct mos darem te alle tyc vlot en natuurlik skryf,
dan nie?)
Opdrag
Beskryfnou een ofmeer van die volgende:
(a) Oupa of Ouma of Dominee.
(b) Klein katjies of bondjies.
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(c) 'n Donderstorm of 'n haelstorm.
(d) My geliefkoosde jaargety.

(e) Glimlaggics.
Hoe 'n straalvliegtuig neerstryk.
Ousus gaan trou.
Ouboet se nuwe sportmotor.
'n Begrafnis.
'n Motorbotsing.

(f)
(g)
(h)
(i)
( j)

3. Die feiteopstel

In hierdie soort opstel gaan dit om die versamel van feite, sistematiese
rangskikking, die logiese verband en die duidelike en aantreklike aanbieding.

Dit is noodsaaklik dat wat 'n mens se of skryf, op feite sal berus en dat die
feite op 'n duidelike en aantreklike manier weergegee sal word. Gee
spesiale aandag aan die inleiding en slot, maar vergeet die liggaam ook nie.
Dink maar weer aan die beeld van die trein.
Stel nou die raamwerk vir 'n paar van die volgende op en skryf dan 'n
feite-opstel oor een of meer van hulle:
(a) My held(-in) in die geskiedenis.
(b) Die wonder(e) van Suidelike Afrika.

(c) Die atoombom.
Ruimtercise.
My geliefkoosde skrywer of skryfster.
My held(-in) in die sportwereld.
My held(-in) in die wereld van die musiek of die skilderkuns.
'n Merkwaardige rolprentster.
(i) My liefhebbery.
( j) Maniere van geldbesparing.

(d)
(c)
(f)
(g)
(h)

4. Die kunsopstel (Bespiegelende Opstel)

Aile mense gee hulle soms aan drome, mymeringe, fantasiee en bespiegeIinge oor. Ons hoop so, want 'n mens wat mooi wil ontwikkel, het die
droom en die daad nodig - elkeen op sy tyd.
Die skryf van 'n kunsopstel (want ons het hier te doen met 'n kuns en
nie met die weergee van feite nie) kan beswaarlik vir ander mense geleer
word. Mense wat hoegenaamd geen verbeeldingskrag of skoonheidsin het
nie, begryp (jammer genoeg) van hierdie soort kuns weinig of niks. Selfs
mense wat aanleg vir hierdie kuns het, verskil s6 van mekaar dat die een se
benadering altyd anders as die van die ander sal wees.
In elk geval, lees die volgende ontboeseming van 'n dogter in Standerd
Agt:
MY DROME
Ja, ek is 'n ou dromer, tot ergernis van my onderwysers en my familie- behalwe Pa wat,
net soos ek, ook gewoonlik in 'n droomwereld woon. Hulle se 'n mens moet werk, dinge
doen en geld maak. Jy kan nie in die lug woon en jou op die aarde voed en klee nie.
Soms probeer ek op die aarde woon- soos Ma altyd se. Maar wat! As ek my kom kry,
is ek weer ver weg van die nare geskiedenis en die vervelende algemene wetenskap.
Dan is ek 'n groot sangcres wat roembelaai van die buiteland terugkeer en nou voor
my eie mense optree. Die reuse-saal is stampvol. Jy kan die stille afwagting aanvoel.
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Ek sing my groot vreugde uit oor my land, my eie Suid-Afrika. Daardie laaste noot bet
die mense skoon in vervoering.
,Marie!" kom dit ewe gevoelloos van daardie katterige juffrou Bergh, ,jy sit en slaap
al weer. Met droom kom 'n mens nerens nie!"
,Dit spyt my, Juffrou," seek skaam en verneder, maar ek is nie regtig spyt nie. Ek
bet dit dan geniet. En nou is ek vies vir so 'n kat. Met droom kom 'n mens nerens nie,
se sy! ? Dis twak! Ek gaan iewers kom ...
Ek is 'n rolprentster - die eerste werklike groot Afrikaanse rolprentster! Ek ry vinnig
met daardie groot, lae motor van my, want ek moet betyds wees. Ek kan die honderde
mense mos nie teleurstel nie. Sommige van hulle bet baie ver gekom - nie aileen om die
stuk te kom kyk nie, maar om die handtekening van my, hulle heldin, te kry. Hier staan
ongelukkig 'n verkeerskonstabel. Ek trap werktuiglik die rem en skrik bloscnd as ek
teen Faan se groot voet vastrap ...
Ja, so gaan dit met ons dromers. Dis 'n !ewe van vlugte, hoogtcs en dieptes. Maar ek
wil nie anders wees nie. Pa is so, en hy is my held. Hy se altyd: ,Souder visioene sterf 'n
volk."

Opdrag
1. Gaan eers die paragrawe, lcestekens en taal na.

Is die paragrafering en leestekens in orde? Kan jy die sentrale gedagte
in elke paragraaf weergee? Is die taal goed versorg? Is die paragrafering,
leestekens en taalversorging van belang in 'n kunsopstel?
2. Gaan nou die feite na.
Is daar baie feite in hierdie opstel? Is baie feite hier noodsaaklik? Wat
is (volgens jou mening) hier van oorwegende belang?
3. Lees nou weer die opstel en probeer die waarde bepaal.
Is die opstel vir jou 'n pragtige kunswerk, mooi, redelik, vervelig, Iouter
twak? (Pro beer se waarom jy so dink.)

Opdrag
Skryf jy nou een of meer van die volgende fantasiee:
(a) Ek of een van my klasmaats oor vyftig jaar.
(b) My dorp of stad oor 'n eeu.

(c) Ons land oor honderd jaar.
Vervoer oor 'n eeu.
As ek burgemeester van ons dorp of stad, of Eerste Minister van Suid-Afrika was.
Ek word diktator.
Ek word onsigbaar.

(d)
(e)
(f)
(g)

(Ons hoop hierdie afdelinkie het vir jou 'n sleutel tot die skatkamer van
ons literatuur gegee. Onthou: Feite en die wetenskap is baie, baie belangrik,
maar sonder die kuns kan 'n volk ook nie leef nie. Jy lees tog uit eie beweging ons mooi romans, kortverhale en sketse, dramas en poesie, ne ?)

Opmerking
Ons wil vir julie wat die lus en die talent het, baie sterk aanmoedig om uit
eie beweging te skryf vir jaarblaaie, tydskrifte of- sommer uit pure liefde!
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D. OPSTELONDER WERPE
Vcrhale en beskrywings
1. 'n Rampspoedige jagtog.
2. Ons buurvrou koop 'n nuwe motor.
3. My pa kry 'n dosie sigarette in my sak.
4. My eerste aandrok.
5. ,Agteros kom ook in die kraal."
6. Party mense kan darem snaaks wees!
7. Daardie dag moes ek 'n leuen vertel.
8. Die ou briewebesteller se verhaal.
9. Op reis langs die tuinroete.
10. 'n Nare ondervinding in 'n motel.
Feiteopstelle
11. Die winkels in ons dorp.
12. Die ontvolking van die platteland.
13. Hoe ek Afrikaans kan handhaaf.
14. Die invloed van koerante.
15. Padveiligheid.
16. Ou geboue moet bewaar word.
17. Historiese monumente in Suid-Afrika.
18. Die regte van klein nasies.
19. Lyfstraf op skool.
20. Wat boeke vir my beteken.
Kunsopstelle
21. Ek hou van ...•.
22. Die dag van more.
23. Dinge wat ek nie begryp nie.
24. As die aandwind fluister.
25. Die ou huishorlosie op die kaggelrak.
26. As ek weer kan lewe .....
27. Die lewe is 'n speeltoneel.
28. Op die rivierwal.
29. Mis oor die stad.
30. Ek verbeel my . . . ..
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E. BRIEWE
1. Die vriendskaplike brief
(a) Lees die volgende brief·
Piet Retiefstraat,
Ladismith,
Kaap,
10 Mei 1968.
(Laat 'n reeltjie oop)
Liewe Ouboet,
Ek het nie geweet dat 'n mens na so 'n
vabond van 'n broer sal verlang nie, maar nou moet
ek erken dat die huis soos 'n begraafplaas is sedert
jy Pretoria toe is. Selfs Kleinboet se baljaardery
met die geduldige ou Wagter is maar 'n druppel in
die groot emmer stilte hier op die plaas.
Karnuffel hulle jou darem goed daar in
die kamp? Is die sersant-majoor kwaai? En het die
leer genoeg kos vir jou gesonde eetlus? Jy moet
alles skryf, hoor?
Hier op die plaas gaan dit maar nog die
gewone stryk. Die bokamp het mooi reen gehad en Pa
se die dam is byna vol. In oom Gys se bergkamp het
glo 'n wolkbreuk uitgesak en die ousloot het Griet
en haar kerel voorgekeer toe hulle die aand laat van
die dorp af terugkom.
Ek wil nie maande vir 'n brief wag nie,
hoor?
Jou verlangende sus,
Rina.

Vrae
1. Is Piet Retiefstraat reg geskryf? Skryf'nmens ook Smutslaan, maar Jan:smutslaan,

2.
3.

4.
5.

Celliersstraat maar Sarel Celliersstraat? (Soos julie sien, is dit eers die eienaam en
dan die straat. By skole (en hotelle) sien ons dikwels die teenoorgestelde: Die
hoerskool Wonderboom, Pretoria; die hoerskool Generaal Hertzog, Witbank;
Hotel Avalon, Heidelberg, Transvaal.)
Waarom skryf ek Kaap na Ladismith?
Kan jy ook 'n punt agter Kaap plaas?
Is die slot korrek?
Skryf jy aan jou suster soos jy met /zaar sou praat?

Opdrag
1. Skryf nog een of twee paragrawe by die brief- in dieselfde trant as die waarin die
brief geskryf is.
2. Beantwoord nou Rina se brief of beantwoord die brief wat jy met jou verjaardag van
die huis ontvang het.
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(b) Lees nou weer die volgende briefie:
Paul Krugerstraat 17,
Worcester,
ll Februarie 1968.
Beste Annie,
Hoewel ek jou nog net ontmoet het en nie
baie gesels het nie, ken ek jou nietemin, omdat
Nella so baie van julle en veral van jou gepraat
het. Sy het die afgelope vakansie tog te heerlik op
julle Bosveldplaas gekuier.
Nou wil ek jou hiermee baie vriendelik
uitnooi om die April-vakansie by ons te kom deurbring. Moontlik is dit vir jou net so 'n nuwe
ervaring soos die plaaslewe vir Nella was. Ek hoop
in elk geval jy geniet dit net so.
Praat met jou ouers en laat my weet dat
dit alles reg is. Se ook sommer wat jy graag alles
sal wil doen en sien. Dan sorg ons vir 'n interessante program.
Moet ons nie teleurstel nie, want ons
sien baie uit na jou koms.
Jou vriendin,
(Mev.) P. Schoeman.

Vrae
(a) Is die vorm van die brief dieselfde as die van die vorige?
(b) Is die verhouding en die styl dieselfde?
(c) Is hierdie brief korrek 1
(d) Is die sinne reg 1
(e) Die paragrafering?
(/) Die interpunksie, d.w.s. die gebruik van die leestekens?
(g) Van watter van die twee briewe hou jy die meeste? Waarom?
Beantwoord jy nou mev. Schoeman se brief en adresseer dit.
(Hoeveel seels gaan jy opplak ?)

Verdere Opdrag

Skryf aan 'nfamiliebetrekking ofvriend(-in) om 'n paar interessante stukkies
nuus mee te dee! of beantwoord 'n interessante brief wat jy onlangs ontvang
het.
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2. Die sakebrief
(a) Bestudeer die vo/gende brief:
Voortrekkerstraat 20,
Kimberley,
1 Augustus 1968.
(Laat 'n reeltjie oop)

Mnr. B. Schoeman,
Lushof,
Witrivier.
(Laat 'n reeltjie oop)

Geagte Heer,
(Laat 'n reeltjie oop)

Bestelling
(Laat 'n reeltjie oop)

In antwoord op u prysopgawe wat ek
onlangs ontvang het, wil ek u vriendelik versoek om
my asseblief sonder versuim aan te stuur:
tien sakkies lemoene (eerste graad van enige
soort),
twee kissies papajas (eerste graad van enige
soort),
twee kissies tamaties (eerste graad),
twee kissies avokadopere (eerste graad van enige
soort).
Indien u net kontantbestellings
behartig, stuur die vrugte dan maar asseblief kontant by aflewering.
By voorbaat dank.
Die uwe,
(Mev.) B. A. de Wet.

Vrae
(a) Hoe dink jy waarom het dit gewoonte geword om die voorletters, van en adres van

die ontvanger aan te bring?
(b) Waarom word Geagte Heer in hierdie brief bo Waarde Heer verkies?

(c) Waarom het die woord papajas geen afkappingsteken nie?
Waarvoor staan k.m.b.?
Is Die uwe korrek?
Waarom word die (Mev.) voor B. A. de Wet geskryf?
Waarom skryf ons mev. B. A. de Wet, maar mev. De Wet?
Weetjy nou wat 'n sakebrief, 'n sakeman en 'n sake-ondernerning is?

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
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(b) Lees nou die volgende brief baie aandagtig deur:

B. BARENDSE
Algemene Handelaar
Langstraat 38,
Boksburg-Noord,
3 Mei 1968.

Tel. 555
Telegr. Handel
Posbus 6666
Verwys na: Nr. S. 5/71
Mev. P. J. duPlessis,
Kameelfontein,
Parys.
Geagte Mevrou,

Beskadigde Breekgoed
In antwoord op u brief van 25 April wil ek my
innige spyt te kenne gee dat vier glase gebreek en
drie pierings gebars het. Daar moes iets onvoorsiens
plaasgevind het, aangesien ons verpakkers nog altyd
uiters betroubaar was.
In elk geval, ons stuur nog vandag ses glase
en drie pierings om die beskadigde ware te vervang,
en hoop hulle bereik u onbeskadig.
Dienswillig die uwe,
P. Biesenbach.
(Bestuurder.)

Vrae
(a) Weet jy wat brieP10o[de is? Hoe dink jy wat staan op elke bladsy gedruk sodat dit
nie elke keer getik hoef te word nie? (Ons praat nou van briewe wat uit B. Barendse
se winkel gaan.)
(b) Skryf ons Boksburg-Noord, Bloemfontein-Oos en Oos-Londen?
(c) Waarom het firmas 'n handelsnaam vir telegrafiese doeleindes? Het firmas ook
soms lenses?
(d) Waarom is daar 'n verwysingsnommer?
(e) Waarom word die doel van hierdie brief bo aangegee? Lyk dit vir jou na 'n groot
firma?
(f) Waarom word daar met Dienswillig die uwe afgesluit?
(g) Behartig B. Barendse self die briewe? Is die naam onderaan sulke briewe noodwendig dieselfde as die naam van die firma?
(h) Watter ander eienskappe as duidelikheid moet 'n goeie sakebrief he?

Opdrag
(a) Skryf jy nou die brief wat mev. P. J. duPlessis geskryf het;

en/of
(b) Beste/ 'n troeteldier(tjie) n.a.v. 'n advertensie;
en/of
(c) Skryf die sakebriefwat jy die graagste wil skryf.
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3. Die amptelike brief

Kan jy se wat amptelik beteken? Dink aan amptenare, beamptes, ens.
Hier volg drie voorbeelde- een aan die stadsklerk (eintlik die stadsraad),
een aan die skoolraadsekretaris (eintlik die skoolraad) en een aan die
skriba (eintlik die kerkraad):
Heuwelstraat,
Swellendam,
1 Mei 1968.
Die Stadsklerk,
Swellendam.
Geagte Heer,
Klagte i.v.m. vullis
Ek verkeer onder die indruk dat 'n munisipale
regulasie mense verbied om hulle vullis, selfs
tuingras en onkruid, op die sypaadjies te gooi.
My een buurman het die gewoonte om sy uitgeskoffelde onkruid op die sypaadjie by ons skeiding
te laat le totdat die vulliskarre dit verwyder.
Omdat die vullis naby my voordeur le, is dit
vir ons baie onaangenaam. My versoek om hierdie
laakbare gewoonte te staak, het tot dusver op dowe
ore geval. Daarom wend ek my tot u in die hoop dat u
u aandag aan die saak sal skenk.
By voorbaat dank.
Hoogagtend die uwe,
Kasper Landman.

Opdrag
Bekyk die brief goed en stel self vrae vir mekaar oor die vorm en inhoud.
Skryf dan 'n brief aan die stadsklerk oor die toestand van die straat voor jou deur.

4. Die aansoekbrief
Aangesien so baie leerlinge die skool na st. 8 verlaat en dan aansoekbriewe
moet skrywe, wil ons die een en ander in verband met sulke briewe se:
(a) Sulke briewe kan sakebriewe of amptelike briewe wees. Dit hang
daarvan af wie die werkgewer is.
(b) Dra sorg dat die brief onberispelik netjies en goed versorg is en dat
die vorm korrek is.
(c) Behandel die stof stelselmatig- desnoods onder bepaalde hoofde.
(d) Gee volledige inligting (veral wat op die pos betrekking het), sonder
om jou eie voortreflikheid te hoog aan te slaan.
(e) Die toon van die brief moet beskaaf en hoflik wees.
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Lees die volgende aansoekbrief:
Hoofstraat 38,
Wellington,
1 April 1968.
Die Sekretaris,
Skoolraad,
Paarl.
Geagte Heer,
Aansoek om betrekking van tikster
Na aanleiding van u advertensie in ,,Die
Voorlaaier'' van 21 Maart wil ek hiermee aansoek
doen om die betrekking van tikster in u kantoor.
Ek het die standerd VIII-eksamen aan die
plaaslike hoer skool in die eerste graad afgele, met
onderskeiding in Afrikaans en Engels. Ek is dus goed
tweetalig. My kursus het voorts vakke soos boekhou,
snel- en tikskrif ingesluit.
Die afgelope jaar was ek my klas se verteenwoordigster in die leerlingraad, wat my in staat
gestel het om heelwat ondervinding in die omgang met
mense op te doen.
Indian u verdere inligting verlang, verwys ek una ds. J. duPlessis en my skoolhoof, mnr.
M. T. Bekker, albei van Wellington. Ek sluit getuigskrifte van hulle in.
Ten slotte wil ek net se dat ek my
uiterste bes sal doen in my werk, as my aansoek
slaag.
Hoogagtend die uwe,
(Mej.) B. Myburgh.

Opdrag
Doen nou aansoek om die betrekking van lugwaardin of van kelner op 'n
trein of boot.

2 M VII EN VIII
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Let op die volgende brief aan 'n skriba:
Posbus 21,
Dordrecht,
3 Mei 1968.
Die Skriba,
N.G. Kerk,
Hoofstraat,
Swellendam.
Geagte Heer,
Aansoek om doopseel
Hiermee wil ek u baie vriendelik vra om
my doopseel asseblief so gou moontlik aan te stuur,
aangesien ek dit nodig het om om 'n betrekking
aansoek te doen.
My naam is Marthinus Theunis Steyn, en
ek is op 1 Januarie 1942 op Swellendam gebore en
natuurlik ook daar gedoop. My vader is Christian de
Wet Steyn en my moeder is Petronella Maria Steyn
(gebore Kruger).
Ek weet ongelukkig nie watter bedrag ek
moet insluit nie. Wees asseblief so vriendelik om my
te laat weet wat ek verskuldig is. Ek beloof om dit
onmiddellik aan te suiwer.
By voorbaat hartlike dank.
Hoogagtend die uwe,
M. T. Steyn.

Vrae
(a) Wat doen 'n skriba en 'n kassier?
(b) Se nou jy bet aan 'n predikant geskryf. Hoe sou jy dan begin bet?
(c) Watter ander woord as gebore (in gebore Kruger) word soms gebruik?

Opdrag

Skryf aan die kerkraad om te vra dat 'n jaarlikse beurs aan die verdienstelikste leerling toegeken word of dat 'n opstelwedstryd uitgeskryf word. Gee
besonderhede.

'N BIET JIE MEER GEVORDERDE WERK
Hier is 'n voorbeeld van 'n brief uit die Departement van Mynwese - 'n
antwoord op 'n navraag in verband met poste in daardie dcpartement:
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Verw. nr. S. lGl/56.
Departement van Mynwese,
Uniegebou,
Pretoria.
14 Mei 1968.
Mnr. J. Steyn,
Kerkstraat 33,
Wolmaransstad.
Geagte mnr. Steyn,
Navraag i.v.m. paste
In antwoord op u brief van 11 Mei moet ek u
meedeel dat 'n pamflet met valle besonderhede onder
aparte omslag aan u gepos is.
Die nodige aansoekvorms is oak ingesluit. Ek
hoop u stel in daardie aspek ook belang.
Indien u verdere inligting verlang, verstrek
ek dit graag.
Hoogagtend die uwe,
P. J. Joubert.
(vir Sekretaris).

Miskien sal dit die doeltreffendste wees om in verband met amptelike
briewe maar 'n paar voorskrifte te gee. Die Staatsdienskommissie (watter
kommissie is dit?) het 'n spesifieke aanduiding ten opsigte van die vorm
van amp tel ike briewe gegee, en dit is goed dat julie reeds in hierdie stadium
daarmee kennis maak. Die vorm wyk nie baie ver van die van sakebriewe
af nie, maar daar word duidelik daarna gestrewe om die briefwisseling
te vergemaklik. Laat ons dit liewers puntsgewys behandel:
1. Die adres van die afsender se vorm lyk net soos die in 'n sakebrief behalwe dat net die punt agter die dorp of stad se naam aanvaar word,
waar gewoonweg 'n komma en 'n punt aanvaar word.
(Die adres hier sowel as die van die ontvanger kan skuins of regaf
loop. Regaf is natuurlik makliker vir die tik.)
2. Die verwysingsnommer moet bo-aan verskyn en die doe! van die brief
net na die aanhef.
(Waarom sou hierdie twee aanduidings noodsaaklik wees ?)
3. Die naam en adres van die ontvanger moet natuurlik ook verstrek
word. (Waarom ?)
4. Die aanhef is in die meeste gevalle Geagte mnr. (mev.) Steyn (of hoe
die van ook al is) of Geagte Heer (Mevrou).
Dit hang natuurlik van die ontvanger se status af. Miskien sal dit
goed wees om op die volgende adresse, aanspreek- en afsluitingsvorme
te let:
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(a) 'n Brief word aan Sy Hoogedele, die Eerste Minister geadresseer.
Die aanspreekvorm is Hoogedele Heer, en die brief word afgesluit
met Met die meeste hoogagting of Hoogagtend die uwe.
(b) 'n Minister en 'n Administrateur se adres is Sy Edele, die Minister
of Administrateur. Die aanspreekvorm is Edele Heer, en die slot
ook Met die meeste hoogagting of Hoogagtend die uwe.
(c) 'n Superintendent-Generaal of Direkteur van Onderwys spreek jy
aan as Weledele Heer. Die slot is weer
Met die meeste hoogagting of Hoogagtend die uwe.
(d) 'n Landdros en 'n burgemeester word in 'n brief aangespreek met
Agbare Heer,
terwyl Met die meeste hoogagting of Hoogagtend die uwe ook hier
'n passende slot is. Die adres op die koevert is Die Agbare Burgemeester of Landdros.
(e) 'n Moderator spreek jy aan as Hoogeerwaarde Heer, terwyl 'n
dominee as Weleerwaarde Heer aangespreek kan word. Jy kan
seker self aflei wat die slot en die adres op die koevert moet wees.
(f) Geagte Heer of (minder deftig en korrek) Waarde Heer of Geagte
mnr. Steyn dek min of meer aldie ander gevalle.
5. Die inhoud moet korrek, saaklik en hoflik wees. 'n Mens tref dit selfs
aan dat die paragrawe genommer word, sodat jy maklik na 'n bepaalde
paragraaf kan verwys.
6. Die slot is gewoonlik Hoogagtend die uwe, Met (die meeste) agting of
net Die uwe. Dit hang van die status van die ontvanger, die graad van
eerbied en ook die aanhef af. Wees liewer te hoflik as te onbeleef. As jy
twyfel, begin met Geagte Heeren sluit Hoogagtend die uwe af.
Gewoonlik skryf die sekretaris nie self nie, maar iemand anders stel
die brief op, teken dit en plaas onderaan tussen hakies (vir sekretaris).
Opdrag
Skryf jy nou die brief wat mnr. Steyn aan die Departement van Mynwese geskryf het
of skryf 'n brief aan die stasiemeester oor 'n verlore koffer.

Verder
(a) Jy (dogter) is lid van 'n vrouevereniging. Skryf 'n brief aan die stadsklerk oor ver-

fraaiing van jou stad of dorp.
(b) Jy (seun) is die stadsklerk wat die brief moet beantwoord.

Stet daarna vas of die volgende in orde is:
1. jou adres;
2. die adres van die ontvanger;
3. die aanhef;
4. die doel van die brief;
5. die inhoud ten opsigte van duidelikheid, saaklikheid, korrektheid en hofiikhcid;
6. die slot.
(c) Kanjy die volgende in 'n briefgebruik: in verband met, in antwoord op, met betrekking tot, met verwysing na, by voorbaat dank?
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F. AMPTELIKE UITNODIGINGS
Het julie al ooit 'n formele uitnodiging met 'n antwoord gesien? Ons
praat nie nou van daardie informele briefie aanjou maat, Jan, om Saterdagaand te kom waatlemoen eet en sommer 'n meisiekind ook saam te bring
nie! Nee, dis 'n deftige dinee (of so iets) waarheen jy met formele drag kom
en waarby alleen formele uitnodigings (netjies geskryf of gedruk) pas.
Die korrekte amptelike uitnodiging lyk so:
Die skoolkommissie en personeel van die Hoerskool Danie Theron
nooi inspekteur en mevrou C. R. Visser vriendelik uit na 'n dinee
in die Hotel Avalon op Woensdagaand, 10 Mei om 8 nm., om
afskeid te neem van die skoolhoof, mnr. J. A. de Ia Rey en
mevrou De Ia Rey.
Antwoord asseblief.

Die antwoord lui:
Inspekteur en mevrou C. R. Visser neem u vriendelike
uitnodiging na die dinee, ter ere van mnr. en mev.
J. A. de la Rey, met dank en genoee aan.
Die Keur, Bedford.

Opdrag
Bedink julie nou self interessante uitnodigings en antwoorde.

G.AANVULLENDESTELOEFENINGE
1. Kennisgewings
'n Kennisgewing vir 'n debatsvereniging kan so lyk:
DEBATSVERENIGING
in die Skoolsaal
Vrydag, 3 Mei, om 7.30 nm.
Program
Verwelkoming
Klaviersolo
Debat
Inleier
Sekondant
Teenstander
Sekondant

Die Voorsitter.
Rina Verster.
Die Republiek bestee te min aan Verdediging.
Jan Snyman.
Piet Rademan.
Philip Meyer.
Esther le Roux.
Pouse van 10 minute

Bespreking van debatsonderwerp.
Stemming
Sangsolo
Tweesang
A(sluiting

Koos Nel.
Gys Roux en Ansie Bergh.
Die Skoollied.
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Opdragte
1. Jou pa (rna) is sekretaris(-esse) van 'n klub, vercniging of ander organisasie.
Stet namens hom (haar) 'n kennisgewing van 'n jaarvergadering (of 'n ander vergadering) aan aile tede op. Skets kortliks die agenda, en stet die kennisgewing so op
dat dit deur die pas gestuur kan word.
2. Daar gaan 'n groot reiinie van oud-leerlinge van julle skool wees.
Bespreek die aange/eentheid en stet'n kennisgewing vir die pers op.
3. Jy het iets kosbaars verloor of jy sock 'n geleentheid per motor na Kaapstad.
Stel onder die opskrif, Persoonlik, 'n kennisgewing vir 'n koerant op.
4. Stel die verlowingsberig van 'n btoedverwant ofvriend(-in) vir 'n koerant op.

(Moenie die mense laat lag of laat skaam word nie !)

2. Biljette en plakkate
(a) 'n Biljet of plakkaat kan so lyk:

Sport! Sport! Boeresport!
Waar?
Van Riebeeck-terrein
Wanneer?
Saterdag II Julie
Toegang?
7Sc Ete ingesluit

Begin om 9 vm. vir klein en groot!
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(b) 'n Strooibiljet:

Saterdag
is
Swemdag

*
*
**
*
**

Hoerskool Voortrekker
teen
Hoerskool Weltevreden
Dorpswembad om 2 nm.
30c en /Oc

Let Wei: Die taal moet altyd goed versorg wees en moenie te veel op 'n
plakkaat of biljet se nie. Se net genoeg om die mense te prikkel.
Opdragte
1. Stel plakkate of biljette op vir jou skool se konsert, kermis of atletiekbyeenkoms.
2. Jy gaan 'n motorsaak of 'n winkel vir elektriese ware of 'n modewinkel of 'n skoonheidsalon of 'n haarkappersalon of 'n apteek open.
Stel 'n strooibiljet op om jou onderneming onder die publiek se aandag te bring.

(L.W.
(a) Stel die belangrikste tegniese terminologie in verband met die saak vas. Wees

suiwer en keurig ten opsigte van jou taalgebruik.
(b) Stel net die kern- korrek, smaakvol en pakkend.
(c) Jy kan hierdie biljet desverkiesend die vorm van 'n brieflaat aanneem.)

3. Schoeman en Schoeman begin met hulle groot somer- of winter-uitverkoping.
Stel 'n strooibiljet vir hulle op.
4. Stel enige vandisiebil]et op.
(Opmerking: (a) Raadpleeg 'n firma wat eerbied het vir korrekte taalgebruik.
(b) Kan julie nou sien op hoeveel terreine julie eendag julie moedertaal kan bevorder?)

3. Advertensies
1. Ons gaan by naam- en uithangborde begin - eers by die wat net die
naam en die aanduiding van die beroep of ambag bevat.
Kyk gou die klas deur, laat jou verbeelding so 'n tien, vyftien jaar
vooruit vlieg en stet vir een of twee maats uithang- of naamborde op.
Opmerking
(a) Gee net die naam en die aanduiding van die beroep soos bv.:
P. J. Smit, prokureur, notaris en afslaer.
(Jy het mos seker in jou dorp of stad opgelet hoe professionele
mense soos dokters, prokureurs en andere hulself bekend stel- en
hoe sakemanne dit doen.)
(b) Dis 'n heerlike kans om oor ampte, beroepe, ens. te gesels en die
nodige terminologie te bekom.
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2. Doen nou weer wat jy in 1. gedoen het, maar soek gevalle van sakeondernemings uit wat jy 'n bietjie kan kleur soos bv.: Marais en Daneel
vir Moderne Motors en Deeglike Diens.
Vrae
(a) Mag hierdie ,kleur" aangebring word deur dokters, veeartse, advokate, argitek-

te en ander beroepsmense?
(b) Moet jy met die aanduiding by sakemanne se borde versigtig wees of kan jy

sommer praat van Marais se Massiewe, Manjifieke, Modeme Motors?

3. Soos jy seker al dikwels opgelet het, kan die rangskikking in uitstalvensters 'n hele kunswerk word. Hier moet beslis meer vertoon as
geskryf word, maar 'n enkele sinnetjie kan tog die effek verhoog.
Veronderstel mans- of damesklere word vertoon. Dan sou die volgende
woorde die effek verhoog:
Deftige dames besoek Danita.
Smit se smaakvolle snit.

(Of is dit reeds te-te?)
Stel nou self byskrifte vir toonvensters op wat jy graag sou behartig.
4. Het jy al in die aand opgelet watter advertensies die liggies van 'n stad
almal flits? Kom ontspan in die Uitspan en honderde ander nooi jou
flitsend en lokkend. Hier is dit die kort, kernagtige woord wat die
indruk maak.
Stel 'n paar prikkelende advertensies op.
5. Julie het seker al dikwels oor die handelsender gehoor hoe welsprekend
een enkele artikel aangeprys word. Daar word by jou gepleit om tog
nie 'n tree verder sonder Maartins se maagpynpoeier aan te sukkel nie!
Ook die koerante en tydskrifte is vol van sulke aanloklike aanbiedinge.
Gee nou weer jou verbeelding vrye teuels en stel 'n paar van hierdie
soort advertensies vir 'n koerant of tydskrif op.
Dink aan medisyne en opknappers, skoonheidsmiddels, tandepasta,
stofsuiers, yskaste, radiotoestelle, motors, matrasse, soorte klerasie,
ens., ens.
Opmerking
(a) Gebruik denkbeeldige name.
(b) Stel die saak aantreklik, maar nie belaglik nie.

H. ONDERWERPE VIR BRIEWE, ENS.
1. Skryf aan 'n vriend(-in) om meegevoel te betuig met die heengaan van sy (haar)
vader.
2. Skryf aan 'n maat in die hospitaal en vertel die skoolnuus.
3. Vertel 'n vriend(-in) op 'n ander dorp van jou nuwe skoolhoof.
4. Verduidelik aan jou ouers waarom jy so gou na die vakansie sakgeld nodig het.
5. Nooi 'n maat uit om die wintcrvakansie by jou deur te bring.
6. Bedank 'n oom of tante vir 'n genotvolle vakansie.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bedank 'n familielid vir 'n verjaardaggeskenk.
Vra verskoning by jou ouers vir die swak skoolrapport en beloof verbetering.
Vertel aan 'n penmaat van jou dorp.
Doen aansoek om 'n betrekking as klerk by 'n firma na aanleiding van 'n advertensie
in 'n dagblad.
Beste! artikels van 'n firma na aanleiding van 'n advertensie in 'n koerant of tydskrif.
(Plak die advertensie bo-aan 'n bladsy in jou boek.)
Beste! jou voorgeskrewe boeke vir st. 9 van 'n boekhandelaar.
Vra inligting by die stasiemeester oor die prys van 'n treinkaartjie en die vertrektyd
van die trein. Gee volledige besonderhede, bv. die datum, jou bestemming, ens.
Skryf die bewoording van 'n telegram waarin jy 'n maat gelukwens met sy (haar)
verjaardag.
Stel 'n uitnodiging op waarin die burgemeester 'n inwoner van sy dorp na 'n formele
dinee uitnooi.
Beantwoord die uitnodiging.
Stel die notule op vir 'n skooldebatsvereniging.
Stel die bewoording op vir 'n plakkaat wat julie skoolkonsert adverteer.
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HOOFSTUK 3

Die Tweede Afrikaanse Taalbeweging
(Nie vir eksamendoeleindes nie, maar elkeen wat sy moedertaal liefhet,
behoort kennis te dra van die stryd en die triomfvan Afrikaans)

Ter inleiding
Onder LEESWERK skryf die leerplan vir sts. 7 en 8 voor:
(a) Die leeswerk van die leerlinge self, en
(b) Voorgeskrewe werke.
Dit word ook verwag dat leerlinge kennis sal dra van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging, dit wil se die beweging wat die stryd om die erkenning
van Afrikaans tot oorwinning gevoer het.
In die st. 6-boek is die Eerste Afrikaanse Taalbeweging behandel. Laat
ons nou kyk waarom hierdie eerste stryd gestaak is en daarna die interessante verloop van die tweede taalstryd volg.

A. DIE ONDERGANG VAN DIE EERSTE
AFRIKAANSE TAALBEWEGING
Ons het in die st. 6-bock vertel van die groot werk van ds. S. J. du Toit
en die manne van Die Afrikaanse Patriot. Hu1le stryd in belang van
Afrikaans, wat begin het met die stigting van die Genootskap van Regte
Afrikaners op 14 Augustus 1875, het bekend gestaan as die Eerste Afrikaanse Taalbeweging.
Teen 1900 het die Eerste Taalbeweging feitlik doodgeloop. Weliswaar
het Die Afrikaanse Patriot nog tot 1904 en Ons Klyntji tot 1905 verskyn,
maar die politick wat ds. Du Toit net voor die Tweede Vryheidsoorlog
(1899-1902) begin volg het, het die meeste Afrikaners met wantroue teenoor
hom en sy Afrikaanse Bewcging vervul.
Nog 'n rcde waarom die Eerste Taalbeweging doodgeloop het, was die
,snaakse" spelling van die Patriot-mense wat baie lesers afgeskrik het.
Hier is 'n voorbeeld van die ou spelling:
Ek bet ·n goeie godsdinstige opfoeding gehad, en geleer dat di frese fer ons
liwe Here di beginsel van di wysheid is. Ek sal ni preek ni, dit kan ek oek
ni, mar myn opvoeding sal ek, hoop ek, ni fergeet ni.
(Eerste hoofartikel van Ons Klyntji)

Die Tweede Vryheidsoorlog en die smart, lyding en ontwrigting wat dit
meegebring het, was 'n verdere rede waarom die Eerste Taalbeweging
doodgeloop het. Die taalliefde wat die Genootskap van Regte Afrikaners
opgewek het, het egter nie heeltemal verdwyn nie.
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B. AFRIKAANS EN DIE AFRIKANER YOLK WORD
MET ONDERGANG BEDREIG
Die Tweede Vryheidsoorlog wat van 1899-1902 in Suid-Afrika gewoed bet,
bet die twee Boererepublieke, die Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) en die Republiek van die Oranje-Vrystaat (die Vrystaat), bulle vryheid
ontneem en teen 1902 was Brittanje in besit van die hele Suid-Afrika.
Vir die Afrikaners was die afloop van die oorlog 'n ontsettende ramp;
en toe die Britse bewindhebbers na die oorlog met 'n stelselmatige verengelsingsbeleid begin - in die skole en staatskantore - en baie Afrikaners
bulle uit moedeloosheid hieraan oorgegee het, bet dit werklik gelyk of dit
die einde van die Afrikaner en sy taal was.
Een van die voorwaardes wat die verslane Boererepublieke by die Vrede
van Vereeniging moes aanvaar, was dat Engels die enigste taal van die land
sou wees. Die bepaling dat ,the Dutch language will be taught in public
schools in the Transvaal and Orange River Colony", het bloot 'n papierbelofte gebly, want binne vier jaar bet Sargent, Direkteur van Onderwys in
Transvaal, 3,000 Engelse onderwysers en onderwyseresse ingevoer.
Net soos Lord Charles Somerset was dit Lord Milner se strewe om
Suid-Afrika 'n Engelse kolonie te maak met Engels as die enigste landstaal;
en om hiedie doel te bereik, gebruik hy die skole en onderwysinrigtings.
C. C.N.O.-SKOLE
Die Afrikaner-ouers kon nie toelaat dat hul kinders verengels nie en vroeg
in 1904 word in die Noorde privaatskole vir Christelik-Nasionale Onderwys
(C.N.O.) gestig. Hierdie skole was die teken van verset teen die beleid van
die veroweraar en het die siel van die Afrikaner-kind behou.
Die geld wat die Boeregeneraals oorsee vir die C.N.O.-skole gekollekteer
het, was nie voldoende om bulle onbepaald in stand te hou nie. Die ouers
bet dit moeilik gevind om self die geldelike las te dra, want na die oorlog
was bulle in die wurggreep van armoede. Daar word gevolglik by die
owerheid om tegemoetkoming aangedring, en vanaf 1907 word Hollands
in staatskole toegelaat. Die medium van onderwys bly egter Engels.
D. NEDERLANDS OF AFRIKAANS?
Na die oorlog is nie net die kinders aan verengelsing blootgestel nie, maar
ook die volwassenes. Dit het mode geword om Engels te praat; en aangesien baie mense Afrikaans as 'n ,kombuistaal" beskou bet, maar ook nie
Hollands korrek kon skryf nie, het hulle Engels geskryf.
Die voorstanders van Afrikaans het die gevaar gesien en ook die oplossing: Afrikaans moes tot die skryftaal van die Afrikaners verhefword.
Die teenstand was egter sterk. Die voorstanders van Nederlands wou
Afrikaans nie aanvaar nie en het die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling
ingevoer om Nederlands populer te maak.
Die voorstanders van Afrikaans bet geredeneer dat Nederlands vir die
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Afrikaners 'n kunsmatige taal, 'n boektaal was, wat nog net deur 'n klein
groepie geleerde mense gebruik word. Afrikaans was die volkstaal, en
moes as skryf- en spreektaal erken word.
Gelukkig was daar manne wat vir hierdie groot ideaal gestry bet. Ook
bet die oorlog die volk ernstiger gemaak, hom saamgebind, hom trots
gemaak in die besef dat hy drie jaar lank teen 'n magtige wereldryk die
stryd kon volhou. Die volk was nie meer skaam om Afrikaners genoem te
word nie, en vir sy taal hoef hy ook nie meer skaam te wees nie.
Teen hierdie agtergrond: die vercngelsingsbeleid van die veroweraar,
die vernedering wat die oorlog gebring bet, maar ook die dieper erns en
besinning, bet die Tweede Afrikaanse Taalbeweging begin. Die tyd was ryp
vir die stryd; en anders as by die ontstaan van die Eerste Taalbeweging,
was die Afrikanervolk gcreed om saam te staan vir sy taal en sy volkstoekoms.
Ons moet daarop wys dat die stryd nie gegaan bet net om die taal nie,
maar om die Afrikanervolk se voortbestaan. Dit was nie net 'n Taalbeweging nie, maar 'n Afrikaanse beweging. En vir hierdie groot volksbeweging bet daar ook na die oorlog die regte leiers na vore getree.
E. DIE LEIERS VAN DIE TWEEDE AFRIKAANSE
BEWEGING
J. H. H. de Waal
Adv. J. H. H. de Waal was redakteur van 'n tydskrif De Goede Hoop
waarin hy propaganda gemaak bet vir Afrikaans. Om die leeslus van die
Afrikaners te bevorder, bet by 'n roman Johannes van Wyk as vervolgverhaal in sy blad laat verskyn.
Aanvanklik bet adv. De Waal feitlik alleen gestaan in Kaapland in die
stryd vir Afrikaans.
Ds. Willem Postma
In die Vrystaat was ds. Willem Postma die Ieier van die Tweede Mrikaanse
Beweging. Hy was ook bekend as dr. O'kulis. In 1905 verskyn sy manifes
in die Bloemfonteinse koerant De Vriend. Hy plcit vir sy moedertaal en
beskou die taalstryd as 'n stryd om die voortbestaan van die Afrikanervolk.
Hy roep die Vrystaters op tot die taalstryd en se: ,En wie sal ons keer?
N:iemand, geen wet, geen mag, geen geweld."
Gustav Preller
In die Transvaal is dit Gustav S. Preller, assistent-rcdakteur van De
Volkstem wat as vurige kampvegter vir Afrikaans na vore tree. In 1905 hou
J. H. Hofmeyr (Onze Jan) 'n toespraak op Stellenbosch waarin hy te velde
trek teen die verwaarlosing van Nederlands in Suid-Afrika. Onze Jan was
nie 'n voorstander van Afrikaans nie en in sy toespraak oor Nederlands
stel hy die vraag: ,Is het ons Ernst?"- d.w.s. met Nederlands.
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Na aanleiding van hierdie toespraak skryf Preller in De Volkstem:
,Laat 'tons toch Ernst wezen". Hy beweer dat daar geen gebrek aan erns
is nie, maar dat die fout le by die miskenning van Afrikaans. Onze Jan het
die aksent op die verkeerde plek geplaas, se Preller.
Preller se artikels het 'n warm stryd laat ontbrand. Sommige lesers was
teen Afrikaans gekant, maar baie meer was ten gunste daarvan. Sy pleidooi
word tereg beskou as die ,manifes van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging".
J. S.M. Rabie
In Natal was dit J. S. M. Rabie, redakteur van De Afrikaner in Pietermaritzburg, wat 'n pleidooi vir Afrikaans !ewer. Hy kry egter nie veel
ondersteuning van sy lesers nie.
F. AFRIKAANSE VERENIGINGS
Om die Afrikanerkragte te verenig en grater stukrag aan die stryd om
erkenning van Afrikaans te gee, het die taalleiers verskillende verenigings
gestig. Ons stip hulle kortliks hier aan.
1. Die Afrikaanse Taalgenootskap (A.T.G.) is in 1905 in Pretoria deur
Preller en ander taalmanne gestig. Die A.T.G. het vera! op die gebied van
die Afrikaanse toneel belangrike werk gedoen, maar sy grootste verdienste
was die aandeel wat hy gehad het met die stigting van 'n hoogstaande
Afrikaanse tydskrif, Die Brandwag. Ook in Bloemfontein word 'n tak van
die A.T.G. gestig.
2. Die Afrikaanse Taalvereniging (A. T.V.).
In 1906 kry adv. J. H. H. de Waal wat alleen in die Kaaplandse taalstryd
gestaan het, hulp in die persoon van dr. D. F. Malherbe. In 'n lesing wat hy
op Wellington hou oor die onderwerp: Is Afrikaans 'n dialek ?bewys hierdie
jong taalgeleerde dat Afrikaans nie 'n dialek is nie, maar 'n selfstandige
taal en pleit hy vir die aanvaarding van Afrikaans as skryftaal.
Onlfer Ieiding van dr. Malherbe en adv. De Waal word die Afrikaanse
Taalvereniging in 1906 in Kaapstad gestig. Ook op Stellenbosch word 'n
tak van die A.T.V. gestig en hierdie tak was besonder bedrywig. Manne
soos Gordon Tomlinson, dr. Tobie Muller en prof. J. J. Smith het die
leiding geneem en in 1914 selfs hulle eie blad, Ons Moedertaal, uitgegee.
In 1916 is hierdie blad met Die Huisgenoot verenig.
Op verskillende dorpe word A.T. V.-takke gestig en by die jaarlikse
kongresse gaan daar besieling van die leiers uit na die afgevaardigdes.
Dit was juis by so 'n kongres dat dr. D. F. Malan sy beroemde voorlesing
gehou het oor Afrikaans. Sy tema was: Het is ons ernst. Die Afrikaners
het ontwaak en daarom is dit ons erns met Afrikaans. Uit Pretoria het
Preller trots daarop geantwoord: Nu is 'tons ernst.
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3. Onze Taal
In die Vrystaat wou die tak van die A.T.V. wat in 1906 in Bloemfontein
gestig is, nie vlam vat nie. In 1908 word die vereniging Onze Taal gestig
en hy gee rigting aan die Vrystaters.
Die vereniging se grootste betekenis is dat hy bewys het dat Afrikaans
en Nederlands mekaar nie hoef te beveg nie, maar mekaar wedersyds kan
aanvul.
4. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns
Dit was juis op die grondslag van samewerking tussen die voorstanders
van Afrikaans en Nederlands dat die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal,
Lettere en Kuns in 1909 gestig is. Die Akademie bet die twee groot taalpartye verenig en versoening tussen die taalvyande gebring. Die Nederlandsgesindes het nou erken dat Afrikaans ook 'n bestaansreg het.
In 1914 !ewer adv. C. J. Langenhoven !n vurige pleidooi voor die
Akademie vir Afrikaans as voertaal en se hy dat die Akademie sterk Ieiding
moet gee.
In 1915 reel die Akademie die spellingkwessie in Afrikaans (soos vandag
nog die geval is). In die Afrikaanse Woordelys en Spelree/s word hierdie
reels aangepas. Die Hertzogprys wat jaarliks aan die beste letterkundige
werk toegeken word, is die hoogste onderskeiding wat 'n Afrikaanse
skrywer te beurt kan val. Die Akademie het die Bybelvertalers oor taalsake
geadviseer, help vandag nog die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, het 'n
Vaktaalburo gestig om die Afrikaanse vaktaal te bevorder en word algemeen aanvaar as die hoogste gesag op taalkundige en letterkundige gebied.
In 1942 bet die Akademie sy werksaamhede ook na die natuurwetenskappe uitgebrei. Vandag staan by bekend as die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns.
5. Studenteverenigings
Die studente het ook tot die taalstryd toegetree deur middel van verenigings wat op die erkenning van Afrikaans aangedring het. Op Stellenbosch
is die Studente- Werdakomitee gestig, in Bloemfontein die Afrikaanse
Studentetaalvereniging en die Vrystaatse en Transvaalse studente het in
1916 die Afrikaanse Studentebond (A.S.B.) in die !ewe geroep.

G. OFFISIELE ERKENNING VAN HOLLANDS
Die jaar 1910 is 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die Afrikaanse
Beweging. Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika is in
Artikel 137 van die Unie-grondwet vasgele dat Hollands en Engels die
amptelike tale van die land sou wees. Van daardie datum af is Suid-Afrika
'n tweetalige land.
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Dit was 'n groot stap vorentoe, want later sou net beslis kon word wanneer Afrikaans die plek van Hollands moes inneem.
Die man wat verantwoordelik was dat Hollands naas Engels as offisiele
landstaal erken is, was genl. J. B. M. Hertzog. Die Afrikaners was hieroor
baie dankbaar, al was dit nog nie Afrikaans wat erkenning gekry het nie.
Alma! het besef dat hierdie erkenning nie meer lank sou uitbly nie.
H. AFRIKAANS OP SKOOL
Die man wat altyd onthou sal word vir sy reuse-aandeel in die stryd om
Afrikaans op skool ingevoer te kry, is die onvergeetlike adv. C. J. Langenboven. As lid van die Kaapse Provinsiale Raad stel hy in 1914 voor dat
Afrikaans as medium van onderrig in die laer skoo/ tot en met standerd 4 die
p/ek van Nederlands moet neem. Sy voorstel word aanvaar, en 'n belangrike
deurbraak word gemaak. Binne enkele weke na die besluit van die Kaapse
Provinsiale Raad neem die Vrystaat en Transvaal soortgelyke besluite.
Eers heelwat later word Afrikaans in Natalse skole toegelaat.
Langenhoven het besef dat 'n gebrek aan geskikte Afrikaanse skoolboeke
praktiese probleme sou oplewer. Hy bepleit dus die saak op die jaarvergadering van die S.A. Akademie in 1914, met die gevolg dat die Akademie
'n kommissie benoem om vir die nodige leerboeke te sorg.
'n Hele paar jaar het verloop voordat Afrikaans algemeen in die skool
ingevoer is, dog langsamerhand is die probleme uit die weg geruim,
Afrikaanse boeke het in groter getalle die lig gesien en uiteindelik kon
Afrikaans in alle standerds in vakke sy regmatige plek inneem.
In 1918 neem Afrikaans ook sy plek aan die meeste universiteite in.
In Bloemfontein word dr. D. F. Malherbe benoem as die eerste professor
in Afrikaans.

I. AFRIKAANS IN DIE KERK

Afrikaans het ook die taal van die Kerk geword. In 1914 pleit dr. B. B. Keet
op Stellenbosch vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans. Die Vrystaatse
Sinode van die Ned. Geref. Kerk besluit in 1916 om Afrikaans as offisiele
taal van die Kerk te erken naas Nederlands en om die Bybel in Afrikaans
te laat vertaal. Die ander provinsies volg spoedig die Vrystaat se voorbeeld.
'n Kommissie van ses lede word benoem om die Bybel te vertaal, maar
hul publikasie van die vier Evangelies en die Psalms in 1922 vind nie byval
nie. Hierdie kommissie het die Nederlandse Statebybel verafrikaans.
In 1923 word besluit dat uit die oorspronklike tale, Grieks en Hebreeus,
vertaal moet word. As vertalers word benoem: ds. J.D. du Toit, ds. J.D.
Kestell, dr. B. B. Keet, dr. E. E. van Rooyen en dr. H. C. M. Fourie.
In 1929 publiseer hulle weer die vier Evangelies en die Psalms, en nou
was die volk tevrede. In 1933 verskyn die hele Bybel in Afrikaans, in 1937
die Psalmboek en in 1944 die Gesangboek.
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J. AFRIKAANS VER V ANG NEDERLANDS
IN DIE STAAT
Die laaste vesting wat verower moes word, was die Staat. In 1918 besluit
die Parlement om Afrikaans naas Engels as offisiele taal in albei Huise te
erken, maar in wetsontwerpe, wette en offisiele stukke sou 'n vereenvoudigde vorm van Nederlands gebruik word.
Hieraan maak dr. D. F. Malan in 1925 'n einde en in 1926 vervang
Afrikaans Nederlands as parlementere skryftaal.

K. DIE AFRIKAANSE WOORDEBOEK
In 1925 het die Regering onderneem om aan 'n goedgekeurde persoon of
firma 'n toelaag te betaal vir die samestelling van 'n woordeboek van die
Afrikaanse taal. Prof. J. J. Smith was die eerste redakteur en 'n hele paar
dele van die Afrikaanse Woordeboek het reeds verskyn. Dit sal egter nog
jare duur voordat die groot werk in sy geheel voltooi is.
L. DIE LETTERK UNDE VAN DIE TWEEDE

BEWEGING
Toe ons die Eerste Taalbeweging in die st. 6-boek behandel bet, het ons
gese dat die leetterkunde van daardie beweging nie van hoogstaande gehalte
was nie. Die ,verse" wat in Die Patriot verskyn het, was eintlik maar rympies; en ook die prosa het geen groot letterkundige waarde besit nie.
Hierdie eerste skeppinge in Afrikaans het slegs kultuurhistoriese betekenis.
Met die letterkunde van die Tweede Beweging was dit heeltemal anders
gesteld. Die verse was nou nie meer ,rympies" nie, maar ware kuns. Dit
was asof die smart en lyding van die Tweede Vryheidsoorlog die diepste
ontroering in die harte van die digters en skrywers veroorsaak bet, en
hierdie ontroering vind uiting in die letterkunde van die Tweede Beweging.
Die hoogstaande gehalte van die letterkunde het die taalleiers gehelp
om Afrikaans tot sy reg te laat kom, want dit het bewys dat die jong taal
in staat was om die teerste gevoelens suiwer te vertolk. Toe hierdie bewys
eers gelewer was, kon baie van die teenstanders van Afrikaans oortuig
word dat die jong taal, net soos ander tale, die draer van gedagtes en
gevoelens kon wees.
Ons wys julie op 'n paar van die belangrikste digters en skrywers van die
Tweede Beweging.
Eugene N. Marais
Eugene Marais was ons eerste Afrikaanse digter in die volle sin van die
woord. Sy Winternag wat in 1905 verskyn het, word vandag nog beskou as
'n juweel in ons letterkunde. Geen wonder dus dat Preller en ander taalleiers hierdie gedig aangegryp het om die teenstanders van Afrikaans te
oortuig van die jong taal se moontlikhede nie.
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In Winternag slaag die digter daarin om met suggestiewe beelde en
skone ritme die koudheid en verlatenheid van die veld uit te beeld. Die
verlate winternagtoneel simboliseer egter ook die verslae gemoed van die
digter en van sy volk wat in die oorlog soveel gely en verloor het. Luister:
0, koud is die windjie
en skraal!
En blink in die doflig
en kaal,
So wyd as die Heer se genade le die velde in sterlig en skade.
En boog in die rande,
versprei in die brande,
is die grassaad aan roere,
soos wenkende bande.
0, treurig die wysie
op die ooswind se maat,
soos die lied van 'n meisie
in baar Iiefde verlaat!
In elk grasbalm se vou
blink 'n druppel van dou
en vinnig verbleek dit
tot ryp in die kou.

Met Winternag betree ons op die gebied van die poesie 'n nuwe tydperk van
'n eie letterkunde, want teen 1908 en 1909 kom ander digters na vore.
Jan F. E. Celliers

In sy statige, liriese gedigte soos Die Vlakte oortuig Jan F. E. Celliers ons
van die skoonheid en grootsheid van ons natuur. Sy verse vertolk sy groot
Iiefde vir die bodem van sy vaderland, asook die stryd, moed en leed van
manne en vroue gedurende die oorlog. Ons kyk na enkele strofes uit drie
van Celliers se gedigte :
Soos 'n vlokkie skuim uit die sfere se ruim
kom 'n wolkie aangesweef,
maar by groei in die blou tot 'n stapelbou
van marmer wat krul en leef.
Met kloue vooruit om te gryp en te buit
jaag 'n baelwolk langs verby.
Soos 'n perdekommando wat dreun oor die Iande
vertrap en gesel by.
(Uit Die Vlakte)
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KRUGER
Soos 'n berg, ongebuk,
breed en bonkig van stuk,
dis by!
Die gclaat, hap vir hap
uit die kranse gekap,
elke kerf, elke knou
harde noodlot se hou;
elke moet, elke merk
vryheidsvyand se werk,
dishy!
DIE BRAND
Dit is die winterwind wat waai,
al wenend deur die lange nag,
al wcnend om die verre dag;
die twye swenk, die takke swaai dit is die winterwind wat waai.

Ons haal nie meer van Celliers se verse aan nie, want ons wil by 'n ander
digter kom wat eintlik 'n familieskakel tussen die Eerste en die Tweede
Bewegings vorm.
-

Totius (Dr. J. D. du Toit)
Totius was die seun van ds. S. J. du Toit, die Ieier van die Eerste Taalbeweging. Hy is in 1877 in die Paarl, waar die Patriotmanne gewerk het,
gebore.
Totius besing in sy verse die leed van die vroue en kinders in die oorlog,
die natuur, die lewe van sy volk. Hy is 'n Calvinis wat glo in God se raadsplan en hom daarin berus. Baie van sy gedigte is simbolies, maar die simboliek kan maklik begryp word aangesien hy self die toepassing maak.
Totius se taal is suiwer, eenvoudig en onopgesmuk.
Skone beeld van stille lewe,
Mooirivier! Jy is vir my
ewe-beeltnis van haar lewe
wat so saggies het vergly.
(Mooirivier)
Le op my graf geen sooi van gras,
maar dek dit met die heuwel-as;
want daars6 Ie begraaf jou eer
en van die boervolk van weleer.
Ja, daarom is die heuwels hoog,
en daarom is hul skynsel bleek,
en daarom is die winddreun diep,
so droef soos een wat smartlik smeek!
(Oom Gert se Profesie)
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Ek wou my gause digkuns waag
om ai my bartpyn uit te klaag;
om in my klanke uit te se,
om soos in marmer vas te le
die beelt'nis van my pyn.
Nee, 'k sal nie waag om 't uit te se.
Nee, 'k gaan tot God wat weet, en le
vas op my hart my regterband
en snik: ,0 God, dit brand!"
(Ek wou my Ganse Digkuns waag)

Louis Leipoldt

Die verskyning van Oom Gert Verte/ en ander Gedigte van Leipoldt in 1911
was 'n belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van ons letterkunde. Hy
openbaar hom as 'n hartstogtelike liriese digter wat direk en verontwaardig
sy smart oor die oorlog uitsnik. Sy ,slampamperliedjies" is 'n nuwe digsoort wat Leipoldt skep. Hierdie skynbaar-lugtige, liriese gediggies het 'n
dieper betekenis en toon aan dat die digter hom kwel oor vrae wat hy nie
kan beantwoord nie. Ook sy natuurgedigte het 'n direkte en treffende
skoonheid.
Hier volg strofes uit 'n oorlogsgedig, 'n slampamperliedjie en 'n natuurgedig:
Hulle bet jou in Eng'land gemaak, seepkissie,
Om hier in ons land as 'n doodkis te dien;
Hulle het op jou letters geverwe, seepkissie,
En ek het jouselwe as doodkis gesien.
Klein Jannie van ouboetie Sarel, seepkissie,
Het hier in die kamp met sy sussie gekom En jy was bestem, soos jy weet, seepkissie,
Daar oorkant in Eng'land as doodkis vir hom.
(Aan 'n Seepkissie)
Sekretarisvoel met jou lange bene,
Met jou penne agter jou ore styf,
Met jou stadige stappics, wat maak jy bier?
Sekretarisvoel met jou lange bene,
Met jou vaalgrys vere en lang, lang lyf,
Met jou groot, groot oe, wat maak jy bier?
(Sekretarisvoel)

Hierdie gediggie is 'n stukkie suiwer simboliek. Net soos die ou lomp
sekretarisvoel, is die mens soms ook maar 'n lomp wese wat hulpeloos deur
die lewe strompel.
Kaal is die sandwereld hier en kaal
Die see daar buite waar die branders breek 'n Strand vol klippies en 'n pol'tjie kweek
Van ruigtegras, nou nie meer groen, maar vaal
So arm die wereld bier en tog so mooi Stil, as 'n oumens amper oor sy reis
En met die dood se skadu op sy gesig.
(Die Soutpan)
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Ander digters van die Tweede Beweging soos H. H. Joubert, C. J. Langenboven, A. G. Visser en andere het ook verdienstelike werk gelewer. Ons
volstaan egter met die viertal hierbo genoem.
By die prosa van die Tweede Beweging staan ons nie stil nie. Verdienstelike
werk deur die volgende skrywers het die lig gesien: D. F. Malherbe (Vergeet
Nie- 1913), C. J. Langenhoven (Stukkies en Brokkies- 1911, Ons Weg
deur die wereld- 1914), J. Lub, Leon Mare, Jochem van Bruggen en andere.
Die werklike groot prosa in Afrikaans het egter eers na 1920 verskyn.
M. AFRIKAANS MOET GEHANDHAAF WORD
Die Tweede Afrikaanse Beweging het Afrikaans op aile gebiede tot oarwinning gevoer. Die stryd is egter nog nie verby nie. Die Federasie van
Afrikaanse Kultuurvereniginge (F.A.K.) wat in 1929 gestig is, beywer hom
vir die gebruik van Afrikaans op aile gebiede - in winkels en kantore, in
nywerhede en hotelle, oral en altyd!
Omdat baie Afrikaners so maklik hul taal verwaarloos, spoor hierdie
verenigings en ook politieke- en taalleiers die mense aan om bulle taal
mooi en suiwer te gebruik. Party mense praat al glad van 'n Derde Taalbeweging om Afrikaners te oortuig dat taalhandhawing noodsaaklik is vir
die voortbestaan van Afrikaans.
As ons Afrikaans keurig en suiwer gebruik, sal die taal vir homself begin
werk en sal ander mense besef dat taalhandhawing goed en reg is. Doen ons
dit?
Bronnelys
Buning, Tj.: Uit ons Digkuns
Dekker, G.: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis.
Meiring, A. G. S.: Die Afrikaanse Taalbeweging.
Nienaber, P. J. en Heyl, J. A.: Pleidooie in Be!ang van Afrikaans, Dee/ II.
Nienaber, P. J.: Ons Taalhelde.
Die Afrikaanse Kinderensiklopedie, Dee! IT.
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HOOFSTUK 4

Die Begripstoets
Begrypend lees
Na die werk wat julle in st. 6 gedoen bet, is die meeste van julle seker
denkende en begrypende lesers. Ons hoop so, want om sommer so oppervlakkig deur 'n hoek te haas net om te sien of die speurder toe die moordenaar vasgetrap het, is nie goed vir die leerling wat sy begripsvermoe wil
ontwikkel nie.
Die leerling wat met begrip en insig kan lees, sal die hoogste genot uit
boeke haal. So 'n leerling sal meer as die blote verhaal in die hoek vind:
mooi stylwendinge, beeldspraak, miskien selfs die boodskap wat elke goeie
hoek bevat.
Ons sit dus die begripswerk in sts. 7 en 8 voort, maar op 'n hoer peil as
in st. 6. Ons sal help deur die vrae van die eerste leesstuk vir julie te beantwoord sodat julie kan sien hoe dit gedoen moet word.
(Die begripstoetse is as 'n proefneming deur 'n groep st. 7- en 8-leerlinge
beantwoord. Ons was tevrede met bulle antwoorde, want:
1. Hulle het moeite gedoen om korrek te skryf en te spel;
2. Hulle antwoorde was in volsinne, behalwe waar anders aangedui;
3. Hulle het die leesstukke sorgvuldig bestudeer en herbaaldelik geraadpleeg.)
Algemene inligting
1. Sommige vrae in die begripstoetse wat volg, is aan die moeilike kant.
2. Die doel van die begripstoetse is egter nie net om reeds verworwe
kennis te toets nie, maar om nuwe kennis by te bring.
3. Indien die toetse met hierdie doel voor oe aangepak word, kan dit 'n
magtige middel wees om leerlinge tot selfstandige denke te lei.
4. Dit kan bulle help om met begrip en insig te lees, om van bulle studente
te maak.
5. Hierdie begrip en insig kan op al bulle skoolvakke en op bulle latere
lewe 'n sterk positiewc invloed uitoefen.
6. Op bulle taalgebruiksvermoe in besonder kan dit 'n besonder heilsame
uitwerking he, want bulle sal leer om bulle gedagtes suiwer te bewoord, om aanhalingstekens en ander leestekens reg tc gebruik en om
te dink en te konsentreer voor bulle begin skryf.
7. Moeilike vrae kan eers bespreek en daarna beantwoord word; en die
wat vir sommige leerlinge te moeilik is, kan desnoods uitgelaat word.
8. AI sou 'n leerling maar die helfte van die vrae kan beantwoord, behoort
hy/sy nie ontevrede te wees nie. Wanneer die ander vrae in die klas
behandel word, kom die ontbrekende kennis by.
9. Vir tuiswerk beboort leerlinge nie meer as een afdeling van 'n begripstoets op 'n keer te doen nie.
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10. Die antwoorde aan die einde van Leesstuk 1 dien as voorbeelde.
Leerlinge kan soveel sinne gebruik as wat hulle wil om 'n vraag te
beantwoord. Hulle sal vera! moet let op die gebruik van aanhalingstekens wanneer hulle 'n woord of sinsnede uit 'n leesstuk bespreek.

LEESSTUK 1
DOOD VAN DIE WILDEGANS

1. Skemeraand le ek verskuil

agter die kriebostak,
swart dood van die sneller
tussen duim en vinger vasgehak.
2. En as die rooi oog van die maan
wit oor die water loer,
dan korrel ek langs glimblou staal
waar skadu's in die riete roer.
3. Ek slaan sekuur en weerligsnel:
dan styg die wildegans en kla
terwyl die water en die wind
sy stil maat kant toe dra ..... .
4. styg teen die sterre op en roep
ver deur die grys nag sy verdriet,
terwyl die stroom haar willoos sleur
van biesiepol tot riet.
5. Na koelblou kuile lok hy haar,
wit, warm sand waar smiddags loom
die eendvoel en die tarentaal
op lui-losvlerke sit en droom ..... .
6. na wye waters van die pan
waar die groot troppe, blink
en glansend in die moreson,
soos swawels neerduik en rinkink ..... .
7. lande met jong graan
en die vroee skemervlug
wanneer die leiers roep en klim
in V-formasie teen die lug.
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8. Hy kla en swerwe tot die pyn
sy nooit oorwonne vrees verdring,
die fl.uiting van sy vleuelslag
al nader en al nouer kring.
9. Ek slaan met die genadehou
diep uit my skouer, uit my harten met die laaste eggo's sterf
die wildegans se smart.
(G. A. Watermeyer)

Vrae en Opdragte
I
(a) Wanneer skiet die jagter die eerste skoot?
(b) Wat gebeur onmiddellik na die skoot val?
(c) Waar skiet die jagter die wildeganse? Is dit in 'n dam, op 'n pan, in 'n rivier? En

hoe lyk dit by hierdie dam, pan of rivier?
(d) Wat kan jy uit strafe IX, versreel 3, afiei van die omgewing waarin die gansskietery

plaasvind?
(e) Waarom korrel die jagter eers as die rooi oog van die maan wit oor die water Iocr?

Is dit sommer toevallig of bet hy om die een of ander rede hiervoor gewag?
(f) Diejagter korrel (na) ,waar skadu's in die riete roer". Wat is hierdie ,skadu's wat

in die riete roer" ?
(g) In strofe VI word gepraat van die ,groot troppe". Wat se troppe is dit die?
(h) Waarom slaan die jagter (in IX) met die genadehou?

II
(a) In die laaste strofe sterf ,die wildegans se smart". Waarom s~ die digter nie gewoon

dat die wildegans sterf nie, waarom haal hy die smart by?
(b) Waarom is die titel Dood van die Wildegans en nie Dood van die Wildeganse nie?

Om dit maklik te maak: na watter gans verwys die titel?
(c) Wat dink jy bet daar afgespeel in die gemoed van die jagter in die tyd wat verloop
(d)

(e)

(f)
(g)

(h)

tussen ,ek slaan sekuur en weerligsnel" en ,ek slaan met die genadehou diep uit
my skouer, uit my hart"?
In VIII is dit nie die vleuelslag van die gans wat al nouer kring nie, maar die fluiting
van sy vleuelslag. Wattcr sintuig span die jagter in om te wete te kom waar die gans
is en waarom gebruik hy juis hierdie sintuig?
,En as die rooi oog van die maan/wit oor die water loer ....."
Kan julie iets besonders of eienaardigs in hierdie verse raaksien?
Die wildegans roep ver deur die grys nag sy verdriet (strofe IV), die leiers roep en
klim in V-formasie teen die lug. Watter gebruik van roep is die gewoonste?
Wat is die verskil tussen ,wit, warm sand" en ,witwarm sand"?
Vertel baie kortliks in jou eie woorde wat daar in hierdie gedig gebeur.
III

(a) 'n Mens kan in hierdie gedig onderskei tussen 'n uiterlike handeling en 'n handeling

wat hom afspeel in die gemoedere van die jagter en van die wildegans, m.a.w. 'n
innerlike handcling. Kan jy voorbeelde van hierdie twee soorte handeling in die
gedig aantoon?
(b) Sou dit 'n verbetering wees indien 'n mens (in strofe III) ,sy stil maat" verander na
,sy dooie maat"? Om tussen die twee te kan kies, moet jy probeer bepaal watter een
van die twee bier die sterkste beskrywende waarde sal be.
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(c) Nog 'n moeilike vragie: in VII vlieg die ganse in V-formasie teen die lug. Sou in i.p.v
teen bier 'n verbetering wees? Probeer ook se waarop jou voorkeur vir die een of
die ander berus.
(d) In VIII word die werkwoord kring bepaal deur ,al nader" en deur ,al nouer".
Watter een bepaal die kringbeweging die suiwerste: nader of nouer? Is al twee bier
werklik no dig?
(e) ,Skemeraand leek verskuil ....."Die berbaling van die skis een van die middele
waarmee die digter sy woorde vaster aan mekaar beg. Ons noem bierdie berbaling
(van medeklinkers) alliterasie. Kan jy nog voorbeelde van alliterasie in die gedig
vind?
(f) Die wildegans lok sy maat (in V) na ,koelblou kuile". Waarom is koclblou bier 'n
beter keuse as byvoorbeeld diepblou of helderblou? (Raadpleeg ook die volgende
versreel, die een waarin daar van die ,wit, warm sand" vertel word.)
(g) Kan 'n mens in Ill slaan vervang deur skiet? En in strofe IX? Waarom gebruik die
digter albei kere slaan?
IV
(a) Die eintlike tyd waarin die verbaal afspeel, le tussen die klap van die twee skote
wat afgevuur word. Maar daar word ook ander tye in die verhaal betrek. Verduidelik.
(b) Naas die rym van woorde wat op die end van die versreels staan, is daar 'n minder
opvallende rymverband tussen woorde soos bv. tussen staan en laat; die woorde
rym nie enduit soos bv. staan en gaan nie, maar daar is tog 'n klankooreenkoms:
altwee bet die lang a-klank. Hierdie ,onvolledige" rym noem ons assonansie.
Probeer nou die assonansie aantoon in die vers: , wit warm sand waar smiddags
loom ....."
(c) 'n Bywoord bepaal meestal die werk-woord: ,terwyl die moeder baar kind liefderyk
streel, bet ek die dokter getelefoneer". Die bywoord liefderyk bepaal bier die werkwoord streel. Wat bepaal willoos in IV: bepaal dit baar of sleur? Vra maar vir
Mencer of vir Juffrou as jy bier vasraak.
(d) In VI praat die digter van swawels. Waarom verkies by bierdie vorm bo die vorm
,swaels"?
(e) Probeer saam met Mencer of Juffrou besluit waarom die digter die volgende leestekens gebruik: die dubbelpunt na ,weerligsnel" in III; die aandagstreep na ,hart"
in IX.
(f) Teen die tyd wat die jagter die tweede skoot aftrek, is by 'n ander mens as die man
wat langs glimblou staal gekorrel bet. Verduidelik bietjie.
(g) Die digter bet in hierdie gedig nie 'n preek teen die jag afgesteek nie; by bet bloot
vertel hoe 'n gevoelige mens kan reageer op die noodlottige skoot wat by afgevuur
bet. Hy bet daaruit geen gevolgtrekking gemaak nie; by bet ons nie die les probeer
leer deur bv. te se: daarom beboort julie nooit wildeganse te skiet nie. Tog bet die
blote vertel jou waarskynlik 'n bepaalde houding teenoor die jag laat koester.
Verduidelik nou sorgvuldig waarom jy vir of teen jag is.

Antwoorde
I
(a) Die jagter skiet die eerste skoot sodra die maan opkom.
(b) Die maat van die wildegans wat geskiet is, styg skreeuend die lug in sodra die skoot
geval bet.
(c) Die jagter skiet die wildeganse op 'n rivier, want die dooie wildegans word deur die
stroom afgedryf. Langs die rivier groei biesies en riete.
(d) In die omgewing is kranse en bergklowe, want die geweerskoot veroorsaak weerklanke (eggo's).
(e) Die jagter bet gewag tot die maan opkom, want anders kon by nie korrel vat nie
en by sou ook nie die wildeganse in die donkerte gewaar bet nie.
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(f) Die skadu's wat in die riete roer, is die wildeganse.
(g) Die ,groot troppe" waarvan die digter praat, laat 'n mens aan trappe wild dink,

maar hy bedoel waarskynlik voels, want hy si\ hulle duik soos swawels neer.
(h) Die treurlied van die mannetjie-gans het die jagter diep getref. Hy skiet dus ook die

mannetjie sodat beide die mannetjie en die wyfie nou dood is. Die jagter beskou dit
as 'n ,genadehou".
II
(a) Die mannetjie-wildegans het getreur oor sy wyfie wat geskiet is. Toe hy ook geskiet

word, het hy en sy smart gesterf.
(b) Die gedig handel vera! oor die smart van die wildegans wie se maat geskiet is. Later

(c)
(cl)

(e)

(/)
(g)

(h)

is hy egter ook geskiet, en die jagter het dit as 'n genadeskoot beskou. Die titel
verwys dus na die tweede wildegans.
Diejagter het die smartvolle geskreeu van die wildegans wie se maat met die eerste
skoot geskiet is, diep gevoel.
Die jagter span sy gehoorsintuig in. Hy hoor die vleuelslag van die wildegans, want
omdat dit aand is en hy agter die bosse langs die rivier li\, kan hy nie sy oe doeltreffend gebruik nie.
Die digter praat van die ,rooi oog van die maan" wat ,wit oor die water loer". Dit
klink eienaardig dat die ,rooi" maan ,wit" loer, maar dit is nie verkeerd nie, want
al is die maan rooi, sal sy strale op die water wit wees.
Die gewoonste gebruik van ,roep" is wanneer die digter si\ dat die ,leiers roep".
Die ander ,roep" dui die wildegans se verdriet aan.
,Wit, warm sand" is wit sand wat warm is. ,Witwarm sand" is sand van enige kleur
wat baie warm (wit van warmte) is.
Teen die skemeraand li\ 'n jagter agter die bosse langs die rivier. Toe die maan opkom en hy kan sien om korrel te vat, skiet hy 'n wildegans op die rivier. Die water
dryf die dooie voel na die kant.
Die maat van die dooie wildegans vlieg skreeuend weg. Sy geskree klink vir die
jagter soos die swaar verdriet van iemand wie se dierbaarste dood is. As die voel
nadervlieg om na sy verdwene wyfie te soek, word ook hy geskiet. Op die wyse word
hy van sy smart verlos.

III
(a) Die uiterlike handeling is die van die jagter as hy die eerste wildegans en later die

tweede skiet, asook die van die tweede wildegans as hy skreeuend wegvlieg.
Ons kan van innerlike handeling by die jagter praat wanneer hy hom kwel oor
die tweede wildegans se verdriet en besluit om hom ook te skiet en van sy verdriet
te verlos. By die tweede wildegans is daar ook innerlike handeling. Sy groot verdriet
verdring sy ingebore vrees en hy besluit om terug te keer na die plek waar sy maat
geskiet is.
(b) ,Sy stil maat" is 'n beter keuse van woorde as ,sy dooie maat". Die wildegans se
maat het stil geword. Dit is vir hom 'n vreemde en onverklaarbare verskynsel:
hierdie stilte van 'n maat wat 'n oomblik tevore nog saam met hom in die riete
sagweg gesels het. Die woordjie ,stil" druk sy verbystering en gevoel van leegheid
wat so bliksemsnel ingetree het, pragtig uit.
(c) In die vroee skemerte kan die V-formasie van die voels slegs teen die ligte agtergrond
van die lug gesien word. Ek verkies die woord ,teen", want dit plaas die formasievlug tussen die aarde en die lug.
(d) ,AI nouer" bepaal die voel se kringbeweging die suiwerste, want sy kringe word al
nouer en nouer om die p!ek waar hy sy maat agtergelaat het. ,AI nader" is egter
ook nodig, want nadat die wildegans weggevlieg het, het hy in sirkels nader terug
na die ramptoneel gevlieg. Die versreel ,a! nader en al nouer kring" is suiwer en
gepas.
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(e) Voorbeelde van alliterasie in die gedig is:
(1) Die st-klanke in: ,Styg teen die sterre";
(2) Die fl-, vl-klanke in: ,Die fluiting van sy vleuelslag."
(3) Die k-klank in: ,Na koelblou kuile lok hy haar."

Daar is nog voorbeelde van alliterasie in die gedig.
(f) Die woord ,koelblou" is 'n beter keuse as ,diepblou" of ,helderblou". Dit sugge-

reer die koelte van die kuile wat vir die wildeganse aanloklik is. Die ander woorde
beskryf kleure en die koelte van water word nie daarin gevoel nie.
(g) In strofe IX word ,slaan" saarn met ,genadehou" gebruik. 'n Mens sou nie praat
van 'n genadehou wat ,geskiet" word nie. In strofe III kan 'n mens se: ,Ek skiet
sekuur ...•", maar die digter gebruik ,slaan" omdat hy in strofe IX ,slaan" moet
gebruik.
IV
(a) Die ,ander tye" in die gedig is die herinneringe van die wildegans aan dae en tye
toe sy maat nog by hom was: smiddags op die warm sand, soggens by die pan, in die
vroee skemer op die vlug.
(b) In die versreel ,wit, warm sand waar smiddags loom", tref ons assonansie aan in die
kort a-klanke in ,warm", ,sand" en ,smiddags".
(c) ,Willoos" is 'n bywoord wat die werkwoord ,sleur" bepaal.
(d) Die woord ,swawels" pas goed in die versreel se metrum of versmaat. ,Swaels"
pas nie in as 'n mens die reel hardop lees nie.
(e) Die dubbelpunt na ,weerligstraal" dui aan dat na wat vooraf gegaan het, 'n gevolg
aangegee sal word. Die aandagstreep na ,hart" vestig die Ieser se aandag op iets
belangriks, in hierdie geval op die einde van die tweede wildegans se verdriet.
(f) Die verdrietige geskreeu van die tweede wildegans laat die jagter besef dat hy die
oorblywende voel diepe smart aangedoen het. Dit maak hom 'n mens met 'n gevoel
vir wildediere, terwyl hy voorheen 'n jagter was wat vir sy eie plesier geskiet het
sonder om sy slagoffers in ag te neem.
(g) Ek is lief vir diere en bewonder hulle in hulle natuurlike staat. Ek is ook 'n gevoelige
mens wat selfs 'n dier se lyding en verdriet kan aanvoel. Daarom is ek gekant teen
jag vir my eie menslike genot en ontspanning.

LEESSTUK 2
Tjaart hardloop vorentoe, met die honde kort op sy hakke - en steek dan
tussen die sekelbosse vas.
Hy staan verbyster.
Daar, omtrent driehonderd tree van hom af, le die groot swartwitpensram op sy pens met sy agterlyf in 'n digte sekelbos, terwyl 'n maanhaarleeumannetjie in sirkels al om hom loop.'Die leeu kyk stip na die bok;
hy mik-mik, maar huiwer telkens om tot die aanval oor te gaan.
Tjaart se eerste reaksie is om dadelik die bok te wil skiet, en hy wil
somaar na regs agter die bosse insluip om hom van nader onder skoot te
kry. Toe steek hy vas.
Dit is baie min jagters beskore om so 'n geveg te sien. Dit is 'n sonderlinge ervaring. Die leeu kan hy maklik agterna van die gras maak. Hy
m6et sien wat gaan gebeur!
Die pragtige swartwitpensram le met sy kop vooroorgeboe. Gedurig hou
hy sy aanvaller in die oog. Soos die leeu om hom stap, so draai die bok sy
kop, en as die leeu te veel na agter swenk, Jig die bok hom dadelik orent
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op sy kniee, wentel in die rigting, en sak weer op die grond; sy agterlyf
versteek by steeds in die beskermende sekelbosse.
Hoe lank duur die stryd al? Tjaart kan net gis. Dit kan allanger as 'n
uur wees.
Tjaart staan dadeloos die geveg en aankyk. Eindelik is sy jagtog beeindig. Dat dit s6 sou gebeur, het hy nooit kon droom nie. Dit is asof die
noodlot 'n hand daarin gehad het. Tjaart kan sy oe nouliks glo. Die hele
skouspel wat hom so voor sy oe afspeel, kom hom onwerklik voor, 'n
skimgeveg, 'n opgeefsel in die bos.
Die tweede gewaarwording wat snel op die eerste volg, is een van die
diepste teleurstelling. S6 sou hy nie graag die bok van kant wou maak nie.
Hy moes hom aileen ingehaal het. Die stryd is te onewe. Die moedige
bok kan nie twee aanvallers tegelyk die hoof hied nie.
Die volgende oomblik gaan die leeu tot die aanval oor.
Die ram se borings sak blitsvinnig. Die leeu steek vas, en swenk met
ongelooflike vaart by hom verby. Sy verwoede gebrul galm deur die bosse.
Die volgende oomblik het hy omgedraai en begin weer sy kringstap,
onderwyl hy gedurig na die bok kyk. Tjaart se mond hang oop van verbasing. Die leeu is bang vir die bok!
Die bok is uitgeput; Tjaart kan dit sien. Daarom het die leeu hom aangeval. Dit is buitengewoon dat die leeu so iets nog in die daglig waag; hy
moet seker baie honger wees.
Tjaart word stadigaan met 'n groot en diep agting vir die bok vervul.
AI baie het by gehoor dat 'n swartwitpensram 'n leeu van die gras kan
maak. Maar dit gebeur seker baie selde. Hy is oortuig daarvan dat die
leeu die bok sal vang.
Hoeveel kere het die leeu al voor die venynige vlymskerp borings gewyk?
Baiemaal moet hy al geprobeer het om die bok paniekbevange te maak
sodat hy hom van die kant kan bevlieg. Maar die ram het nie gewyk nie.
Die leeu gaan staan, sy swaarbemaande kop sak, sy rug hol, en hy piets
met sy stert heen en weer. Die bok bries, laat sy gesig plat op die grond
sak. Die lang, gekromde sabelhorings le vooroor. Nou kan Tjaart sien
hoe lank die borings werklik is. Hy het nie die lengte onderskat nie.
Die jagter hou sy asem op.
Toe storm die leeu weer, swenk terselfdertyd.
Blitsvinnig, vinniger as 'n oogknip, kom die bok orent, storm en skep
met die borings. Tjaart is hom net bewus van die glansende vel, die sterkgespierde nek, die aanslag net voor die leeu kan wegspring, net betyds 'n volmaakte beweging, kragtig, sierlik. Die kop na aan die grond, die
flits van die gekromde borings in die flou sonlig . . . en die brullende,
kappende, skoppende leeu daarop vasgeryg. 'n Enkele sydelingse beweging
van die nek, 'n vinnige kopswaai, en die bloedbelope borings is los.
Toe laat hy spat ... so vinnig as sy pote hom kan dra. Tjaart sien hom
nog 'n oomblik tussen die sekelbosse. Hoog is sy kop, en lieflik, asemrowend die lang, swart, bloed-bevlekte borings oor sy rug geboe. Sy oe
gloei donkerblink van smeulende haat en triomf.
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Tjaart kan net verwese voor hom uitstaar. Sagweg hoor hy die kloueslag van die bok soos hy vlug. Hy kletter teen 'n klipperige steilte uit.
'n Oomblik sien hy nog die swart en wit deur die bosse ... en die bok vervaag oor die glooiing.
Nou staar die jagter na waar die bok oor die rant verdwyn het. Langs
hom hurk sy honde. Die leeu le nou stil - dood.
(Uit: H. J. Vermaas- Die Swartwitpens)
Vrae en Opdragte
I
(a) Hoe dinkjy, waarom bet Tjaart vorentoe gehardloop?

(b) Waarom onderdruk Tjaart sy aanvanklike reaksie om die bok te skiet?
(c) Die bok kan nie ,twee aanvallers gelyk die hoof bied nie". Watter twee aanvallers
is dit?
(d) ,Die leeu kan by maklik agterna van die gras maak," dink Tjaart. Na wat gebeur
bet?
(e) Wanneer val die leeu gewoonlik 'n swartwitpens aan?
(f) Wanneer vind die geveg plaas waarvan daar bier vertel word?
{g) Wat sal Tjaart waarskynlik doen na die bok oor die rant verdWYn bet?
II
(a) Wat kan jy alles aflei van die landskap waarin die geveg plaasvind? Gebruik elke

moontlike leidraad.
(b) As Tjaart die bok en die leeu die eerste keer sien, dan staan by ,verbyster". Hierdie
verbysterde houding van die toeskouer Tjaart word telkens weer gestel. Noem die
plekke waar dit gebeur.
(c) Die moedige bok kan nie twee aanvallers tegelyk ,die hoof bied nie". ,Iemand die
hoof bied" is 'n bekende idioom. Wat beteken dit? Waarom is ,iemand die hoof
bied" in die geval van die bok letterlik waar?
(d) ,Die volgende oomblik bet by omgedraai en begin weer sy kringstap". Bekyk die
woordorde goed. Sou ,begin" nie op 'n ander plek in die sin kan staan nie?
(e) Daar word vertel van die ,kappende leeu". Hoe kap 'n leeu?
(f) As die bok tot die aanval oorgaan, voer by ,'n volmaakte beweging" uit. Waarom is
hierdie beweging so volmaak?
{g) Beskrywe kortliks die taktiek van die swartwitpens wanneer by aangeval word.
(h) Gee die leesstuk 'n gepaste titel.
Ill
(a) ,Dit is baie min jagters beskore om so 'n geveg te sien. Dit is 'n sonderlinge ervaring". Kyk sorgvuldig na hierdie sanderling; raadpleeg 'n goeie verklarende
woordeboek. Sou besondere bier nie dalk beter inpas nie? Pro beer goeie redes vir
jou antwoord te gee.
(b) ,Toe storm die leeu weer, swenk terselfdertyd". Skryf die sin oor, maar vervang
dan ,swenk terselfdertyd" deur 'n enkele woord (die woord wat bier pas is afgelei
van swenk).
(c) ,Die bok bries ..." Kan jy die betekenis van bries ten dele aflei uit die (miskien)
meer bekende vorm briesend? Probeer dit en gaan kyk daarna in die woordeboek
of jou afleiding korrek was.
(d) Ons praat gewoonlik van ,bloedbelope oe"; van bloedbelope se die woordeboek
dan ook: ,met bloederige strepe daarin". Wat dinkjy nou van die bok se ,bloedbelope borings"? Is ,bloedbevlekte borings" vir jou beter?
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(e) ,Daar, omtrent driehonderd tree van hom af, le die groot swartwitpensram op sy

pens met sy agterlyf in 'n digte sekelbos, terwyl 'n maanhaarleeumannetjie in sirkels
a! om hom loop". Watter woord dui aan dat dit nie die eerste keer is dat Tjaart
hierdie swartwitpensram sien nie; en watter woordjie dui aan dat dit wei die eerste
keer is dat hy hierdie besondere maanhaarleeumannetjie te sien kry?
(f) ,Die kop na aan die grond, die flits van die gekromde borings in die flou sonlig ...
en die brullende, kappende, skoppende leeu daarop vasgeryg". In hierdie uittreksel
word drie agtereenvolgende tonele in die stryd tussen die bok en die leeu beskryf.
Vertel nou in jou eie woorde hoe die toneeltjies die een op die ander volg. En kyk
dan weer hoe kernagtig die skrywer hier beskryf het.
(g) As die bok mi sy suksesvolle aanslag op die leeu wegstorm, dan sien Tjaart onder
meer: ,Sy oe gloei donkerblink van smeulende haat en triomf". Kan Tjaart dit
werklik sien? Lees weer noukeurig en vind uit waar Tjaart hom presies bevind bet
toe hy die geveg aanskou bet.
(h) Die beskrywing van die geveg tussen die swartwitpens en die leeu is gehaal uit 'n
lang novelle. Kan jy uit die gegewens wat bier verstrek word, iets aflei van die
gebeure voor die geveg? Probeer elke leidraad ten voile benut.

IV
(a) ,Nou kan Tjaart sien hoe lank die borings werklik is. Hy het nie die lengte onderskat
(b)
(c)

(d)
(ii.)

(f)

(g)
(h)
(i)

nie". Sou 'n mens bier ook kon se, sonder dat daar werklik iets gewysig word: by
bet die lengte nie oorskat nie? Watter een van die twee verkies jy? Oorweeg deeglik.
Wat verkies jy: , 'n vinnige kopswaai'' of, 'n vinnige swaai van die kop"?
,Tjaart is hom net bewus van die glansende vel, die sterkgespierde nek, die aanslag
net voor die leeu kan wegspring, net betyds". Wat is net betyds, die aanslag van die
bok of die wegspring van die leeu? Hoe weet jy dit?
,Tjaart kan net verwese voor hom uitstaar ... " ,'n Oomblik sien hy nog die swart
en wit deur die bosse ... " Vind jy dit in orde dat 'n mens tegelyk verwese kan staar
en nog sien?
,Sagweg hoor by di(kloueslag van die bok soos by vlug". Hoor Tjaart sagweg, of
hoor hy die bok sagweg vlug?
,Tjaart sien hom nog 'n oomblik tussen die sekelbosse .•. 'n Oomblik sien hy nog
die swart en wit deur die bosse". Hierdie twee bewerings kom voor in twee van die
laaste paragrawe in die beskrywing. Is die twee oomblikke een en dieselfde oomblik?
Of verskillende oomblikke? Versigtig nou, dis 'n moeilike vraag.
,Die leeu gaan staan, sy swaarbemaande kop sak, sy rug hoi, en hy piets met sy
stert heen en weer". Hoe lyk dit: moet 'n mens hollees as 'n byvoeglike naamwoord
of as 'n werkwoord? Probeer redes gee vir jou antwoord.
Glo jy dat die volgende handeling ,vinniger as 'n oogknip" geskied: ,die bok kom
orent, storm en skep met die borings"? As dit nie kan nie, wat moet 'n mens dan se?
Begaan die skrywer 'n fout of mag by dit tog se? (Vra vir Meneer wat 'n cliche is.)
Hoe 'n soort mens is hierdie Tjaart? Probeer dit aflei uit sy optrede en sy reaksies
in die leesstuk.

LEESSTUK 3
Johan is vir my net soos een van daardie raaipakkies wat ons as kinders
by Harry en Kaiser se kafee gekoop het teen drie sent stuk. So 'n raaipakkie was sommer 'n sierlike dingetjie wat 'n mens se gemoed te alle tye
goed gedoen het. Dit het bestaan uit 'n langerige kartonhouertjie, mooi
oorgctrek met gekleurde papier en buite-op 'n prentjie van 'n diertjie of
'n voeltjie of 'n dansende vroutjie. Maar die benaming raaipakkie het
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darem eintlik op die binneste gedui. Dit het naamlik bestaan uit 'n hopie
gekleurde lekkers, rooi en wit katoe of gegeurde pienk pilletjies, en middein die lekkers was daar dan die raaidingetjie: 'n sierspeldjie, 'n vlaggie of
'n opgerolde papierpet, 'n fluitjie of- lekkerste van alles - 'n ring met 'n
rooi steentjie. My hoop was met elke drie sent op die ring gevestig, al was
die ring nooit groot genoeg om in enige ander vinger as my pinkie te pas
nie. As ek die dag 'n ring in 'n raaipakkie kry, verbeel ek my sommer ek
is predikant se kind wat 'n resitasie opse in die Kinderkrans.
Maar 'n ring in 'n raaipakkie was maar 'n skaars ding. Ek het maar
eintlik eers my ring gekry toe ek met Johann getroud is. Hy was nou vir
my van die begin af 'n raaipakkie soos min. 'n Mens weet nooit watter
raaidingetjie jy uit sy langerige lyfie gaan skud nie. Soms 'n sierspeldjie
van 'n onverwagte voorstel: ,Trek jy jou blink rok aan en ek my rykmanskoene; dan gaan eet ons vanaand by daardie kontinentale kafee langs die
see in die Strand."
,Kyk hoe mooi gaan die son onder. Sal ons nie alles los en 'n entjie
langs die rivier gaan stap nie ?"
,Het jy nie Ius om vanaand voor die vuur Hamlet se alleensprake vir
my hardop te lees nie ?"
Soms 'n vlaggie fyn kommentaar wat oor 'n mens of 'n ding of 'n
verhouding 'n kolletjie wapperende kleur hang:
,Lukas praat mos nie soos 'n ordentlike mens nie; hy hap in die wind
soos 'n ball on wat 'n prik gekry het - die klank verdwyn al agtertoe."
,So 'n bruidegom het darem nie na sy woorde gesoek nie, ne! Die
Afrikaners is mos gebore redenaars. Of bulle nou 'n basaar open of 'n
heildronk ins tel: dit klink altyd of die lot van die vaderland op die spel is."
,Ek se nou vir jou, Amanda, jy moet 'n mens aanvaar soos hy is. As
jy hom kon verander, sou jy hom mos maak net soos jyself is, en dit mag
dalk nie te vleiend vir hom wees nie."
'n Ander dag is dit weer 'n vonkelendc stemming wat hy soos 'n papierpet ooprol en op sy kop sit of 'n skielike uitdaging wat hy soos 'n deurdringende fluitjie teen ons almal rig. Maar die hoogtepunt vir my bly nog
maar, soos in Harry en Kaiser se dae, die asemrowende vonds van die
ring in die raaipakkie. Onvergeetlik is die dae wanneer ek daardie ring
tussen die katoc en die pienk pilletjies van ons gewone doen en late sien
blink. Dan weet ek: nou moet ek lig loop. Daar is iets groots aan die gang.
Johan pak 'n nuwe ding aan.
So was dit verlede Woensdag toe Johan wors gemaak het.
(Uit: Die Vrolike Lied deur Audrey Blignault)

Vrae en Opdragte
I

(a) Is raaipakkie 'n gepaste naam vir wat ons in Engels 'n ,lucky packet" noem?
(b) se ,lucky packet" iets meer van die inhoud van die pakkie as ons raaipakkie?
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(c) In watter opsig laat Johan se uiterlike haar aan 'n raaipakkie dink?
(d) Wie skryf bier? Hoe is haar naam?
(e) Sy se dat daar buite-op die raaipakkie 'n prentjie van 'n diertjie of 'n voeltjie of 'n
dansende vroutjie was.
(I) Is 'n voeltjie nie ook 'n diertjie nie?
(2) Was dit alma! klein diertjies soos koggelmanders, skoenlappers en miere, of was
daar ook prentjies van grater diere soos olifante, kameelperde en seekoeie op?
(f) ,Dit bet naamlik bestaan uit 'n hopie gekleurde lekkers". Die voornaamwoord dit
verwys na 'n onderdeel van die voorafgaande sin.
(1) Na watter onderdeel verwys dit?
(2) Bedoel sy met hopie dat die lekkers opmekaar gestapel is?
(3) Hoe bet die lekkers gelyk?
(g) Sy praat van pienk pilletjies. Was daar dan ook medisyne in die pakkie?
(h) Aan watter raaidingetjie bet sy voorkeur gegee?
(i) Aan watter vinger word 'n ring gewoonlik gedra?
(j) Aan watter vinger bet sy die ring uit die raaipakkie gedra?
(k) Aan watter vinger bet sy haar eintlike ring gedra?
(/) Het sy baie ringe in die raaipakkie gekry?
(m) Hoe lyk die wereld in die omgewing van Johan-hulle se buis?
II
(a) ,Maar die bcnaming raaipakkie bet darem eintlik op die binneste gedui".

(b)

(c)
(d)

(e)

(/)
(g)
(h)

(i)

( i)

Praatjy van die binneste of van die binnekant of van die inhoud van 'n kostrommel?
Deur watter woord of woorde sou 'n mens binneste kon vervang?
Kan jy vir jou maat se by is 'n bobbejaan se kind?
Kan jy vir hom se by is bobbejaan se kind?
Kan jy vir hom se by is 'n bobbejaan?
Gebruik in sinne:
'n predikant se kind; en
predikant se kind.
Hoe lyk die eintlike ring wat sy gekry bet?
Een van die raaidingetjies wat 'n mens uit Johan se langerige lyfie kon skud, was die
sierspeldjie van 'n onverwagte voorstel. Noem die ander raaidingctjies wat mens
uit Joban kon skud.
Aan watter dinge in bulle !ewe laat die katoe en die pienk pilletjies haar dink?
Hoe praat Lukas?
Van watter alleensprake van Hamlet praat sy?
Hou 'n toesprakie om 'n basaar te open. Laat dit klink asof ,die lot van die vaderland op die spel is".
Hou 'n toesprakie om 'n heildronk in te stel. Moenie dit laat klink asof ,die lot
van die vaderland op die spel is" nie.
Hoe lyk Joban?
III

(a) Bedoel Joban dat die rok wat sy vrou moet aantrek, rerig blink?

Gee 'n ander woord wat naasteby dieselfde beteken as rykmanskoene.
(b) ,Sal ons nie alles los en 'n cntjie langs die rivier gaan stap nie ?"

Het bulle dan iets vasgehou?
(c) Wat is die verskil tussen 'n endjie en 'n entjie?
(d) Waarom moet sy Iiewer 'n mens aanvaar soos by is?
(e) Kan 'n kolletjie kleur wapper?
(f) .,Ek se nou vir jou, Amanda .... "
'n Mens kan die sinnetjie soos volg verander:
(1) Ek se nou vir jou, Amanda.
(2) Ek se nou vir jou, Amanda.

53

(3) Ek se nou vir jou, Amanda.
(4) Ek se nou vir jou, Amanda.
(5) Ek se vir jou Amanda.
Verduidelik in elke geval hoe die betekenis van die sinnetjies telkens gewysig
word.
(g) ,Dan weet ek: nou moet ek lig loop".
Dit beteken sy moet versigtig wees, sy moet oppas, daar skuil gevaar iewers.
Was dit regtig vir haar nodig om lig te loop?
(h) 'n Speelding is 'n ding waarmee 'n mens speel, maar 'n raaiding is nie 'n ding waarmee 'n mens raai nie. Wat is dit dan?
(i) ,dan gaan eet ons vanaand by daardie kontincntale kafce in die Strand".
Kan ons in gebruik wanneer ons Strand nie met 'n hoofletter skryf nie?

LEESSTUK 4
HOU ,JY" EN ,U" OP HUL PLEK

1. Dit begin al hoe meer lyk of daar al hoe meer mense is wat al hoe
minder van die woordjie u hou. 'n Leser het ons daarop gewys dat 'n
mens deesdae dikwels oor die radio hoor dat iemand as jy aangespreek
word in 'n onderhoud waar u die gepaste vorm sou gewees het. Sedertdien
het ons ook al 'n paar keer gehoor dat 'n spreker op 'n vergadering se:
,Vriende, julle moet nou nie te haastig wees en begin loop nie," en dat
jonger mense ouer mense as ,jy" of ,julle" aanspreek. (Julle word nogal
gebruik waar 'n persoon soms sou huiwer om jy te se. 'n Jong man wat
sy oom en tante afsonderlik nie jy sal noem nie, sal dikwels van hulle
twee saam as ,julle" praat). En dan het 'n mens ook die toenemende
verskynsel in Afrikaans dat kinders hul pa of rna of albei as ,jy" aanspreek. Net so erg is die jong manne met kinbaardjies wat superboere
wil wees deur almal, van die moderator van die kerk tot die haarkapper
oorkant die straat, as ,omie" wil aanspreek.
2. Die storie dat Afrikaners in hierdie opsig soveel anders is as ander
mense, dat hulle graag met almal eie wil wees en tot in die taal alles wil
vermy wat afstand kan skep, is seker nie waar van alle Afrikaners nie en
ons twyfel of dit waar is van die meeste. Die omgang tussen Afrikaners
onderling is nie so 'n totaal ander ding as die omgang tussen mense van
ander volke nie. Geen mens wil met almal boetie-boetie speel nie en Afrikaners is net so gesteld op hulle eer as ander mense. Hulle spog net so
graag met hul amp, posisie, rykdom, hul blink motor, die kringe waarin
hulle beweeg of die titels voor of agter hul naam as ander mense, al is
die titel ook maar net ,raadslid" of V.R.!
3. Pres. Reitz het die staaltjie vertel van 'n man wat pres. Kruger by
die eerste ontmoeting gegroet het met ,More, oom Paul" en toe van die
President die kortaf antwoord gekry het: ,Ek het nie geweet ons is familie
nie". Die hele Afrikanervolk is nie een groot familie nie, en selfs al was
hulle dit, is daar in die beskaafde familie nog altyd sekere wellewendheidsvorme wat in ag geneem moet word.
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4. Ons wil nie waag om somaar te se dat dit 'n na-aping van die Engelse
gebruik is wanneer Afrikaanse kinders hul ouers jy en jou nie, maar daar
is 'n sterk moontlikheid dat dit die geval kan wees. In elk geval steek daar
geen waarde in die argument dat dit in Engels nie oneerbiedig is om vreemdes, hooggeplaastes en aljou meerderes met ,you" aan te spreek en daarom
ook in Afrikaans nie oneerbiedig kan wees nie. Die woordeboek se volgens
die denkwyse tog dat die Afrikaans .Yir ,you" ,jy" is. Dit is 'n hal we waarheid. Die Afrikaans vir ,you" is een keer jy en die ander kere u. En as you
met jy vertaal word wanneer dit u moet wees, is dit 'n taalfout. Watter een
van die twee dit op 'n bepaalde oomblik is, hang af van die spreker of die
persoon wat aangespreek word.
5. En dit is eintlik waarom dit gaan. Wanneer iemand vir die radio
'n onderhoud voer, al is dit met 'n ou vriend wat hy buitekant gewoonlik
Swart Piet noem, behoort hy Swart Piet as u aan te spreek, want die
radioman is op daardie oom blik die mondstuk van al die luisteraars wat
nie op so 'n vertroulike voet met Piet verkeer nie. Dit is 'n formele geleentheid. Naas spreker en aangesprokene vereis die geleentheid dikwels die
meer formele vorm. Wanneer die moderator van die Sinode agter die
groen tafel staan, spreek die leraar van Kerkenberg hom uit die saal aan
as Weleerwaarde Heer, al ken hy hom sedert twintig jaar uit hul studentedae as Gewillige Willem. So behoort die jonger broertjie wat 'n ouer broer
as geskiedenisonderwyser het, in die klas nie met Ouboet te praat nie, maar
met mnr. Prinsloo. En op die maandvergadering van die distrik se boerevereniging is Sarel Blouvlei ,meneer Cilliers" en sy buurman Koos
Heuningkrans ,meneer die voorsitter", en albei behoort u te wees wanneer
die betrokke persoon die tweede, derde en vierde keer aangespreek word.
Die geleentheid vereis dit. Aan die ander kant sal 'n man nie beswaar maak
as meneer Trillowitz, algemene handelaar op Potchefstroom, hom by die
eerste ontmoeting op die gholfbaan somaar ,ou swaer" noem nie. Die
gholfbaan is glo bedoel om sulke dinge uit 'n mens se sisteem te kry.
6. Die gebruik van jy en jou teenoor Pa en Ma is seker ook nie sonder
verband met die emansipasie van die kind en die moderne opvoedkundige
opvattinge nie. Die huisgcsin word ook mos nou demokraties. Maar dit
is nuut; nie volgens die ou Afrikaanse gebruik nic en beslis steurend vir
mense wat anders grootgeword het. Ook hier sal die geleentheid en die
gees en gesindheid binne die familiekring waarskynlik so kan wees dat
die jy en jou moontlik nie sal steur nic. Die onderlinge agting en gehegtheid kan so klaarblyklik wees dat die situasie enige gevoel van geringskatting wat die jy en jou kan wek, oortuigend weerle. Maar dan moet nog
onthou word dat alles in aile families nie altyd so beminlik kan gaan nie
en dat daar dikwels omstanders kan wees wat nie daardie familieagtergrond
ken nie. In sulke oomblikke kan die aanspreekvorm nie skielik verander
word nie.
7. Sommige mense vind die herhaling in ,Pa, gee my Pa se geweer, dan
kan Pa more sien hoe Pa se groot seun die bokke neertrek", 'n bietjie
verspot. Die antwoord daarop is dat baie dinge in enige taal verspot lyk
3 M VII EN VIII
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as 'n mens bulle nugter, verstandelik, van buite ontleed. Teen die idioom
van 'n taal kan 'n mens nie stry nie. Jy kan nie vra waarom dit so en nie
anders is nie. Ons gebruik, logies gesien, byna altyd een nie te veel in
Afrikaans, maar kan daar niks aan doen nie.
8. Daar is natuurlik ook uitsonderlike ouers wat die kinders so styf as
wasbeelde om die etenstafellaat sit, alma! verbied om 'n onnodige woord
te se en hulle van kleins af leer om Pa en Ma mooi met , u" aan te spreek.
Maar dis te betwyfel of dit in die eerste plaas 'n taalverskynsel is en daarom
hoef dit nie hier bespreek te word nie.
(Uit: Die Huisgenoot)
Vrae en Opdragte
I
(a) Watter argument sal die ,omie"-seers kan aanvoer om hierdie aanspreekvorm te

verdedig?
(b) Watter ooreenkoms is daar tussen kinders wat bulle ouers jy-en-jou en die superboere wat een en almal wil ,omic"?
(c) Hoe dinkjy, hoe moes die man oom Paul by die ecrste ontmoeting aangespreek bet?
(d) Se nou jou vader is jou geskiedenisondcrwyser. Waarom sal jy hom in die klaskamer
nie aanspreek as ,pa" of ,vader" nie?
(e) Watter fout maak 'n woordebock wat net se dat Engels you in Afrikaans jy is?
Waarom is dit 'n fout?
(/) Hoe sou jy self se: ,Pa, gee tog asseblief vir my Pa se mes aan", Of ,Pa, gee tog
asseblief vir my u mes aan" ? Se waarop jou keuse berus.
(g) Is die Engelse kind wat sy pa as ,you" aanspreek, onbeleef?
(h) Waarom sal 'n mens een en dieselfde persoon soms as ,jy", soms weer as ,u"
aanspreek? Verduidelik dit met voorbeelde.
II
(a) Gee twee voorbeelde waar:
(i) jy nie op sy pick is nie;
(ii) u nie op sy plek is nie.
(b) Waarom is die herhaling in (i) hieronder steurcnd, in (ii) nie?
(i) Mencer Swanepoel, meneer Swanepoel moet tog vir mcneer Swanepcel se
kinders se om nie so op die draad te ry nie.
(ii) Pa, Pa moet tog Pa se potlood vir my leen asseblief.
(c) Jy, die leerling, word in hierdie vrae telkens aangespreck as ,jy". Ons sou jou ook
kon aangesprcek bet as ,u", of ons sou julie alma! saam kon aangespreek het as
,julie". \Vatter een van die dric verkies jy? Pro beer rcdcs gee vir jou voorkcur.
(d) Daar is gesinne waar ,jy" en ,jou" gebruik kan word sonder enige geringskatting.
Hoe so?
(e) Gee voorbeelde om aan te toon dat die taal nie altyd Jogies hoefte wees nie.
(f) Waarom word ,gewillige" met 'n hoofletter geskrywe in ,Gewillige Willem"?
(g) Waarom gaan die ,jy"-seers se beroep op die Engelse ,you" nie op nie?
(h) Waarom gebruik die skrywer aan die einde van die tweede paragraaf 'n uitroepteken?
III
(a) ,Hulle spog net so graag met hul amp, posisie, rykdom, hul blink motor, die kringe
waarin bulle beweeg of die titels voor of agter hul naam as ander mense ..." Kyk
bietjie na ,as ander mcnse". Kan jy hom na 'n ander plek in die sin verskuif, 'n
plek waar hy miskien selfs duideliker praat?
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(b) In die eerste paar sinne van die leesstuk word u en jy vetgedruk, 'n paar sinne verder
word die jy tussen aanhalingstekens geplaas. Kan jy s6 waarom die skrywer nou
die een, dan weer die ander metode gebruik om die u en die jy van die ander woorde

in die sin te onderskei?
(c) In die tweede paragraaf praat die skrywer van ,die storie dat Afrikaners in hierdie
opsig soveel anders is as ander mense ..." Wat wildie skrywer met die gebruik
van die woord storie hier te kenne gee?
(d) ,Die huisgesin word ook mos nou demokraties", se die skrywer in die sesde paragraaf. Wat gebeur as 'n mens hierdie ,mos" weglaat? Se die skrywer dan iets anders?
(e) ,Die gholfbaan is glo bedoel om sulke dinge uit 'n mens se sisteem te kry." Hoe
verander die mededeling as 'n mens hierdie ,glo" weglaat?
(f) ,Julie word nogal gebruik waar 'n persoon soms huiwer om jy te s6." Wat se die
woord ,nogal" hier? (Om dit uit te vind, moet julie natuurlik die ,nogal" weglaat
en dan nagaan of daar iets verander het.)
(g) Kan jy nou, mi jy (d), (e) en (f) beantwoord het, s6 waarvoor ons woorde soos
mos en glo en nogal gebruik?
(h) Som die hoofgedagte van elke paragraaf in een sin op.
IV
(a) 'n Superluukse matras slaap sommer baie lekker; en 'n supermens kan sommer baie

(b)
(c)
(d)

(e)

(f)

(g)
(h)

dinge regkry wat ons gewone sterfiinge nie kan regkry nie. En wat nou van 'n
superboer?
Watter voorbeelde gebruik die skrywer om aan te toon dat 'n mens nieslegs ,nugter,
verstandelik, van buite" moet ontleed nie? Kan jy self voorbeelde byvoeg?
Aan watter faktore moet die toename in die gebruik van jy i.p.v. u toegeskrywe
word?
Hierdie skrywer kies nie blindelings kant nie, hy oorweeg Altyd verskillende moontlikhede. Staaf of weerspreek hierdie bewering met voorbeelde van die manier waarop
hierdie skrywer argumenteer.
Se, met bewyse, watter van die volgende uitsprake korrek is:
(i) Die skrywer is nougeset.
(ii) Die skrywer het 'n humorsin.
(iii) Die skrywer is tradisievas.
(iv) Die skrywer is te versigtig, te bang om aanstoot te gee.
In sy vyfde paragraafversin die skrywer denkbeeldige name vir die persone wat hy
in sy argument betrek (bv. ,Gewillige Willem"). Is hierdie name goed gekies? S6
waarom jy hulle goed of nie goed vind nie.
Hou ,jy" en ,u" op bulle pick. Dis 'n baie gepaste titel vir hierdie stuk. Kan jy s6
waarom'?
·
Stel 'n kort samesprakie op waarin Jan die gebruik van ,jy" as aanspreekvorm vir
vader verdedig, terwyl Ben dit aanval.

LEESSTUK 5
Dit was 'n koue aand in die Bokveld. En wat dit beteken, weet die Bokveldse mense aileen. Reen en noordwestewind en af en toe fyn sneeutjies.
Maar veral wind.
,Ek weet darem nie hoe die mense dit regkry wat vannag nie onder dak
is nie," se Pa onderwyl hy die vuur op die es 'n bietjie aankrap. ,Ons sit
bier by die kole, maar ek wil maar nie heeltemal warm word nie."
Pa se woorde was nog nie koud nie, toe word daar aan die kombuisdeur
geklop.
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,Daar kom die ou droster," se Bettie. ,Dis hy wat die stout kinders
kom vang."
,Moenie vir jou laf hou nie, Bettie," kom dit kwaad-bang van Andries.
,Dit is nie 'n droster nie. Daar is nie meer sulke mense nie."
Sonder om 'n woord te praat, staan Pa op en gaan maak die deur oop.
Die wind en reen dwarrel by die deur in en stoot 'n oom met 'n groot
kakiejas aan amper tot in die middel van die kombuis.
,Mensig-ons! So 'n weer, he!" se hy. ,Naand, Oom. My van is Snyers.
Ek is 'n trekboer en ek wil assebliefvra of Oom vir my en my vrou vanaand
kan herberg. My vee is nou hier agter tussen die doringbosse voor die
populierbome."
,Natuurlik, Neef," antwoord Pa. ,Gaan haal dadelikjou vrou en bring
haar huis toe en se vir jou veewagter by moet na die volkshuise toe gaan.
Die skaap kan maar daar tussen die doringbosse le. Bulle sal nie vannag
trek nie."
,Baie dankie, Oom," se die trekker, ,maar wat ek wou vra: Kan Oom
nie 'n plan maak met hierdie dingetjie nie? Hy bet vandag aangekom, en
sy rna bet nie 'n druppeltjie melk nie. Ek wil hom nie graag kop-af sny nie.
Dit gaan darem maar van 'n manse hart af."
Sy regterhand kom onder die groot kakiejas uit en bring 'n Afrikanerlam
te voorskyn. Hy sit hom op die vloer neer.
,Hy het nog glad nie gedrink nie, Oom. Hy's 'n mooi diertjie, soos Oom
kan sien. Oom kan hom maar vat as julle hom wil he."
,Dis myne, Pa," skree ons kinders sommer almal gelyk, maar ek het
die gouste weggespring en die lam in my arms toegevou.
,Ons sal met hom 'n plan maak, Neef. Laat hom maar hier bly en gaan
haal jou vrou. Jou donkies kan jy in die stal daar onder by die watergrip
sit."
Die oom stap by die kombuisdeur uit, maar ek was so besig met die lam
dat ek nie meer aan die trekker gedink bet nie. Die dingetjie was dood
van die honger en soek maar almelewe suipplek, pomp-pomp aan my
bene en suig-suig aan Andries se baadjiepunte.
,Probeer 'n bietjie lou melk," gee Pa aan die hand.
Dit was nie lank nie, toe het ek die piering lou melk klaar en sukkel ek
om die lam te laat drink. En dit was 'n gesukkel van die ander wereld. Ek
probeer sy bekkie in die piering druk, maar dit wil maar nie bra nie. Later
kry hy my pinkie beet en suig so wat hy kan. Ek hou my hand in die melk,
en op die manier het die lam al pinkie-suigende darem iets ingekry. Dit was
vir ons te mooi om te sien hoe hy sy stertjie wikkel-wikkel toe hy die
melkies proe.
,Jy moet hom nie te veellaat suip nie," se Pa. ,'n Mens moet versigtig
wees met 'n lam wat nog nie hies gehad het nie. Te veel koeimelk in die
begin akkordeer nie met hom nie."
Maar in die stilligheid het ek darem maar aangehou sukkel tot die piering
leeg was. Daarna bet ek hom lekker warm toegemaak in 'n kerskissie.
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, Wat sal ons sy naam gee?" vra ek aan broer Willie toe ons die aand
in die bed le.
,Ek het nou juis daaroor le en dink," antwoord hy. ,Het jy opgemerk
watter mooi donkerbruin kol hy op sy skoffie het? Nou het ek hom:
Vlek is sy naam, of Vlekkie."
,Vlek is beter," se ek ingenome. ,Hy sal seker eendag 'n groot skaap
word, en dan kan 'n mens mos nie vir hom Vlekkie se nie. As hy drie jaar
oud is, verkoop ons hom aan Pa vir 'n rand, maar Pa mag hom nie slag
nie en ook nie verkoop nie. Dis sonde om 'n hansdier te slag. Wat se jy ?"
,Ek se ook so," antwoord Willie vakerig.
~Uit: Van my Kinderdae deur Boerneef)

Vrae en Opdragte
(a) Waar is die Bokveld?
(b) Hoe sal 'n Bokvelder 'n koue aand beskryf?

(c) Waarbeen waai die noordwestewind?
(d) Wat is 'n es? Het ons bedendaagse buise nog 'n es?
(e) Waarom krap Pa die vuur aan?

(f) Waarom sou die skape nie daardie nag getrek bet nie?
(g) Waarom bet die skapie se rna nie melk nie?

(h) As jy van die huis af na die vee toe loop, wat sal jy eer~te teekom, die populierbome
of die doringbosse?
(z) Gee ander woorde vir: volkshuise, watergrip en bra.
(1) Waarom is dit sonde om 'n hansdier te slag?
II
(a) Waar bet Boerneef grootgeword?

(b) Wie is Boerneef? Noem nog 'n paar boeke wat by geskrywe bet.
(c) Voltooi die volgende sinne sodat elkeen 'n onderwerp en 'n gesegde bet:

Reen en noordwestewind en af en toe fyn sneeutjies. Maar veral wind.
(d) Af en toe val fyn sneeutjies. Ken jy die woord sneeutjies? Wat wou die skrywer
daarmee se?
(e) Was die vreemde oom familie van Pa (Pa spreek hom aan as Neef)?
(f) Skryf 'n briefie wat in ,Die Huisgenoot" moet verskyn en waarin jy die gebruik om
vreemde mense aan te spreek as Oom en Tante of Neef of Niggie afkeur of goedpraat.
(g) ,Oom kan hom maar vat as julie hom wil he." Hoekom se die skrywer julie as daar
net een oom is?

lTI
(a) Wat bet Pa gedoen net na by die deur oopgemaak bet?
(b) Word die deur weer toegemaak nadat die Oom ingekom bet. Wanneer?
(c) Is dit dan nie snaaks dat die Oom van die weer praat en eers daarna groet en hom

self bekend stel nie? Vir wie se by dat die weer uiters guur is?
(d) Het die Oom vir Pa met die hand gegroet toe by binnekom?
(e) Hoe het Pa geweet die Oom het donkies?

(f) Hoe kom dit dat die Oom met die kakiejas vir Pa se Oom? Hoe kan die een oom vir
die ander oom se ,Oom"?
(g) Watter gevoelens word gewoonlik uitgedruk met die volgende uitroepe: ,ag", ,0",
,ai", ,mensig-ons" ?
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(h) ,Die dingetjie was dood van die honger". As 'n mens dood is aan of van bloedverlies, dan lewe jy nie meer nie. Is die lammetjie wat dood is van die honger, ook
dood?
(i) Kop-afsny. Dinkjy die oom wourerig die lam se kop afsny, ofwou hy hom miskien
net keel-af sny?
IV
(a) .,Hy is bokveld toe."
(i) Wat beteken hierdie uitdrukking?
(ii) Kan jy verklaar waar die uitdrukking vandaan kom?
(iii) Waarom word bokveld hier met 'n kleinletter geskrywe?
(b) ,Ek wil nie heeltemal warm word nie."
,Ek wil maar nie heeltemal warm word nie."
Watter van die twee sinne beduie dat Pa begeer om warm te word?
(c) ,Daar kom die ou droster."
(i) Wat noem ons iemand met wie stout kinders banggemaak word?
(ii) Is die kinders in die gesin gewoonlik banggemaak met die ou droster?
(iii) Het hulle meer as een droster geken?
(iv) Is aile drosters vir hierdie kinders gevaarlik?
(d) Is daar 'n verskil tussen: kwaad-bang, bang-kwaad en kwaad en bang?
(e) Pa maak die deur oop.
Pa gaan die deur oopmaak.
Pa gaan maak die deur oop.
Pa, gaan maak die deur oop.
Hoe verskil die sinnetjies van mekaar?
{f) Waarom gebruik die skrywer die volgende verkleinwoorde: dingetjie, druppeltjie,
melkies?
(g) ,Ek weet darem nie hoe die mense dit regkry wat vannag nie onder dak is nie."
Watter van die volgende kan 'n mens gebruik in die plek van onder dak?
(1) Onder 'n dak;
(2) onder die dak.
(h) Kan 'n mens se:
(1) Ek het vanaand onderdak;
(2) Ek is vanaand onder dak;
(3) Ek is vanaand onder 'n dak.
(i) Koop 'n mens kerse in 'n kassie of 'n kissie?
Waarin word die kerse gebere?
(j) Die seuntjie maak beswaar teen die naam Vlekkie. Hoekom het die seuntjie reg en
ook verkeerd?

LEESSTUK 6
DIE SAAMLOPER TJIE

Die veld was mooi in Boesmanland, die skape wat hier en daar lui aan
wei was, vet. Die gras, geel en droog in die oog van die Bolander, het kos
genoeg vir hulle verskaf. So het die motorbestuurder, 'n landsman, verseker.
Tussen die skape van 'n trop, net so lui aan wei as hulle, het 'n eseltjie
gestap met 'n dubbele bondel oor sy rug gehang. Die wagter kon ons in
die verbyry nerens bespeur nie; daar was net die skape en die eseltjie, en
hulle het op ons nie die minste ag geslaan nie. Dit is die pakeseltjie, is
verduidelik; hydra die wagter se kos en ander benodigdhede; eintlik die
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kommissariaat waarsonder die trop nie so ver kan uitwei nie en waarmee
afstande nie veel daarop aankom nie. Maar dwaal hy dan nie weg van
die skape die veld in nie?
0 nee; hy is van die trop nie weg te kry nie. Waar hulle ook oor die
veld ongemerk uitskuif, skuif hy saam.
Een van twee dinge moet in sy gemoed omgaan; Of hy meen dat hy die
wagter is, Of dat hy 'n skaap is. Sommer blote gehegtheid kan dit tog
ook wees; of 'n besef dat die wagter se hele gerief en gesondheid van hom
afhang. Hoe dit ook is - 'n mens hoor dikwels van persone om wie die
hele ontwikkeling en welsyn van 'n saak draai; hulle word genoem sleutelpersone. Hier het jy 'n Boesmanlandse sleutelpersoon.
(Uit: Uit en Tuis deur M.E.R.)

Vrae en Opdragte
(a) Hoe lyk die gras in die Boland?
(b) Waarom kon die motorbestuurder met stelligheid beweer dat die droe gras genoeg
kos aan die diere verskaf?
(c) Het die reisigers by die skape stilgehou?
(d) Het die skape vir die motor weggehardloop?
(e) ,Dit is die pakeseltjie, is verduidelik". Wie verduidelik hier?
(f) Waarom kon die skape ver uitwei?
(g) Het die eseltjie 'n toom aangehad?
(h) Hy is 'n skaap kan beteken hy is dom. Is dit wat M.E.R. bedoel as sy se dat die
eseltjie meen dat hy 'n skaap is?
(i) M.E.R. gee vier verklarings waarom die eseltjie nie van die trop afdwaal nie. Watter
een is vir jou die aanneemlikste?
(j) Watter deel van ons land word die Boland genoem?
(k) Is M.E.R. 'n Bolander?

II
(a) ,Tussen die skape van 'n trop ..... sy rug gehang." Die eseltjie wei net so lui soos
die skape, maar die eseltjie stap ook. Weerspreek die stap nie die lui weiery nie?
(Omjou te help net een wenk: ons kan se ,die skape loop en wei", kan ons ook se
,die skape stap en wei"? Let ook op die titel.
b) ,Tuss en die skape van 'n trop, net so lui aan wei as hulle ...•. " Hoekom staan hier
,tussen die skape van 'n trop" en nie ,tussen 'n trop skape" nie?
(c) Hier is vir jou 'n trop lemoene.
Daar loop 'n trop skaap.
Dis 'n hele trop skape.
'n Skaap het van die trop afgedwaal.
Beteken trop dieselfde in al vier die bostaande sinnetjies?
(d) Die wagter kon ons in die verbyry nerens bespeur nie. Wie kyk hier? Vervang
nerens deur uie - en wie kyk nou?
(e) ,Dit is die pakeseltjie, is verduidelik; ....." Watter woord in hierdie sin wys terug
na die vorige sin?
(f) Die wagter se hele gerief en gesondheid hang van hom af. Laat die hele weg- is die
wagter dan half gesond?
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(g) Voltooi die volgende sinnetjies:
(i) Gras wat gee! en droog is, is nie ..... nie.
(ii) Gras wat groen en droog is, is nie ..... nie.
(iii) Gras wat gee! en nat is, is nie ..... nie.
(iv) Gras wat groen en nat is, is nie ..... nie.
(h) In die stuk word nerens aanhalingstekens gebruik nie. Tog word vrae gestel en
antwoorde gegee. Op ander plekke is dit duidelik dat 'n antwoord op 'n voorafgegane vraag gegee word, a! staan die vraag self nie daar nie. Word die direkte rede
dus nie gebruik nie? Skryf die eerste drie paragrawe oor maar gee die gesprek weer
soos dit werklik moes geskied het met aanhalingstekens en al.
III
(a) In die stukkie word twee woordomskrywings gegee, nl. pakeseltjie en sleutel-

persoon.
M.E.R. gee heelwat besonderhede oor die pakeseltjie: dit is 'n eseltjie met 'n
dubbele bondel oor sy rug gehang; hydra die wagter se kos en ander benodigdhede;
hy bly altyd by die trop, hy dwaal nooit af nie; sy probeer verduidelik wat in sy
gemoed omgaan. 'n Taamlik volledige prentjie, nie waar nie? Maar dit is nie volledig
genoeg nie! Die Afrikaanse Woordeboek se 'n esel kan 'n donkie of 'n muil wees.
Hoe gebruik jy die woord esel? Is daar enige aanduiding in die stuk wat ons help
om vas te stel watter dier hier bedoel word?
(b) Beskoujy die definisies wat M.E.R. vir die pakeseltjie en 'n slcutelpersoon hier gee,
as voldoende?
(c) Slaan die woord donkie in die woordeboek na en let op wat alles gegee word:
(1) Dit is 'n dier, dus die soort: mens, dier, plant of ding.
(2) Maar hy gaan verder: 'n viervoetige soogdier en gee die wetenskaplike naam
sodat diegene wat weet, nog meer presies kan vasstel wat bedoel word.
(3) Die donkie word verge!yk met ander diere van sy soort. Onderskeidende kenmerke word genoem; die geluid wat hy maak, word beskryf; iets van sy geaardheid word genoem.
(4) Ander name vir die donkie: laatvy, langoor, ens.
(5) Ander betekenisse vir dieselfde woord.
(6) Uitdrukkings waarin die woord voorkom.
(7) Aanduidings met watter rededeel ons te doen het.
Om te begryp wat ons lees, is al hierdie inligting nie nodig nie; ons moet 'n keuse doen
uit die baie moontlikhede. Ons teks help ons om dit te doen. Veronderstel die skryfster
sou gese het: ,Die wagter is 'n esel." Wat sou esel hier beduie het?
(d) 'n Verklarende woordeboek moet natuurlik soveel inligting so kort moontlik gee,
maar hy kan ook nie 'n ensik!opedie of 'n hele hoek vervang nie. Hy moet net
genoeg gee om 'n mens in staat te stel om presies vas te stel wat bedoel word as jy
'n stuk lees. 'n Mens moet dus 'n woordeboek versigtig hanteer, anders kan jy lelike
bokke skiet! As jy verkeerd lees, kan jy dink dat M.E.R. werklik bedoel het dat die
esel 'n skaap of dat die wagtcr 'n esel is! Of hct sy dit bedoel?
(e) Hoe sou 'n woordeboek 'n pakcseltjie omskryf? En 'n saamlopcrtjie?
(/) M.E.R. het hier 'n bepaalde saamlopertjie beskryf. Omskryf die woord nou soos 'n
Boesmanlander dit sou doen.
(g) Gee woordeboekomskrywings van die volgende woorde: Bolander, landsman,
bondcl, kommissariaat, trop, wagter.
Onthou om net soos die woordeboekmaker te werk te gaan. Beantwoord die vrae
en dan sal jy sy prosedure agterkom:
(1) Dui die woord 'n mens, 'n dier, 'n plant of 'n ding aan?
(2) Watter kenmerkende eienskappe ondcrskei die mens, dier, plant of ding van
ander mense, diere, plante of dinge? (Moenie vergeet om iets van sy geaardheid
of gebruik ook te noem nie.)
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(3) Bestaan daar miskien 'n ander woord met ongeveer dieselfde betekenis?
(4) Kan jy ander dinge of sake ook met dieselfde woord bedoel?
(5) Ken jy 'n uitdrukking (of sinnetjie) waarin die woord voorkom?
(6) Watter rededeel is die woord? Wat beteken die woord dan? (Probeer: bondel.)
(h) As jy gevra word om woorde of uitdrukkinge n.a.v. 'n leesstuk te verklaar, sal jy
nie net soos die woordeboekmaker te werk gaan nie. Uit al die moontlike inligting
wat i.v.m. die woord gegee kan word, soekjy net uit wat in die stuk van toepassing is.
Jy moet net genoeg gee om te toon dat jy begryp wat jy lees.
Se nou wat die skrywer met die volgende woorde in die leesstuk bedoel het:
landsman, bondel, trop, wagter, blote, die skape is aan wei, die veld is mooi,
kommissariaat.

Se non die woord kommissariaat is vir jon heeltemal vreemd, wat dan?
Ken jy miskien 'n Engelse, Duitse of Latynse woord wat jon kan help?
Nee?
Is die woord miskien afgelei van 'n ander woord watjy ken? Kommissaris
van Polisie? Help die ander woorde in dieselfde sin nie miskien nie?
Daar staan sonder die kommissariaat kan die trop nie so ver uitwei nie;
dus iets wat onontbeerlik is as die trop ver van die huis af gaan wei afstand speel dus wei 'n rol. Wat is dan noodsaaklik? Word daar nie iets
in die stuk genoem wat nodig is nie? In die vorige of daaropvolgende sin
miskien? Ja, die kommissariaat het te doen met die pakeseltjie, die bondel
op sy rug, die kos vir die wagter en ander benodigdhede. Watter ander
benodigdhede? Medisyne vir die skape as bulle siek word miskien; komberse, 'n slaapvelletjie, 'n emmertjie water, ens. Met al hierdie besonderhede kan ons miskien sover kom om naasteby die woord te verklaar: iets,
in hierdie geval die pakeseltjie, wat die voorraad wat nodig is, verskaf.
As jy dit regkry, verdien jy sommer baie lof.
LEESSTUK 7
TERSINE

I. Reeds oor die drumpel het my seun, wat hyg,

2.
3.
4.
5.

skool toe, van haastigheid, weer vasgesteek:
,Bestel dit tog vandag van die apteek ... "
Sy stem, non skor dan skraal, het yl gestyg:
,die roulynolie vir my krieketkolf!"
,Onthou!" roep hy, maar hoe kan ek vergeet?
Eggo-deurtrek, al grom die honger wolf
van onvoltooide take, sing die kreet
om roulynolie vir my krieketkolf •••
Roerloos sit ek voor my geslote boek:
as soveel ongesogte harmonie
gesluit word in 'n simpele versoek,
wat baat beoefening van prosodie?
Geen lettergrepe wat om voorrang stoei
in weersydse verset en kompromie
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6. het ooit in gouer, gladder stroom gevloei
as roulynolie, klinkerryk; geen knal
was nog so klaar as krieketkolf. Hoe sal
7. my vers ooit weer volwasse word? Daar golf
geen skoner jambes in my moedertaal
as roulynolie vir my krieketkolf!
Elisabeth Eybers
Vrac en Opdragte
I
(a) Wat is die spil waarom hierdie gedig draai?
b) Die seun het ,weer vasgesteek" (strofe 1). Wil dit se dat hy vantevore ook al 'n keer
vasgesteek het of kan dit die eerste keer wces wat hy vassteek?
'(c) ,Beste! dit tog vandag van die apteek ... " Watter woord in hierdie sin dien as voorlopige aankondiging van die tweede reel van die tweede strofe?
(d) ,Onthou!" roep hy ... " (strofe II). Is die seun nog op die plek waar hy aanvanklik
vasgesteek het of klink dit of hy al verder weg is? Gee redes vir die antwoord.
(e) ,al grom die honger wolf van onvoltooide take ... " Wat word hiermee bedoel?
(f) Uit watter vers kan 'n mens afiei dat die seun se stem aan die breek is?
(g) Homonieme is gelykluidende (eendersklinkende) woorde wat verskil in betekenis
(bv. vertrek - weggaan; vertrek - kamer, hart teenoor hard). Wat beteken klaar
(strofe VI)? Noem 'n homoniem van klaar. Doen nou dieselfde vir skoner (strofe
VII).
(h) ,Bestel dit tog vandag van die aptcek ...
die roulynolie vir my krieketkolf!"
Skryf hierdie versoek oor sodat dit een samehangende sin vorm.
(i) Is daar 'n verklaring vir die ,gebroke" sinsbou van die versoek in die gedig?
II
(a) Waarom sing die kreet vir die moeder (strofe III)- 'n kreet en sing gaan gewoonlik

mos nie saam nie?
(b) In 'n Mrikaanse woordeboek word simpele verklaar as ,eenvoudig, onnosel, swak
van verstand". In 'n Nederlandse woordeboek staan daar by simpel o.m.: ,1. ecnvoudig, zonder iets meer: een simpel woord ... 2. weinig ingewikkeld, eenvoudig:
dat is toch heel simpel, een simpel geloof ... 4. onnozel, niet wijs, idioot: zij is
simpel geworden". Wat het jy nou op te merk oor die wyse waarop die woord in
strofe IV gebruik word?
(c) Waarom is ,my moedertaal" in die mond van hierdie moeder bctekenisvoller as
,ons moedertaal"?
(d) Wat is 'n klinker (of vokaal)? Noem die klinkers in roulynolie (party van hierdie
klinkers" is eintlik sogenaamde diftonge of twceklanke, maar daaroor hoef jy jou
nie hier te bekommer nic). Hoeveellettergrepe het roulynolie? Is roulynolie klinkerryk?
(e) Is dit die klinkers wat aan krieketkolf sy besondere ,knal" gee of speel die medeklinkers (of konsonante) ook hier 'n rol?
(f) Wat gee die dubbelpunt na die eerste reel van die vierde strofe te kenne? Anders
gestel: waarom gebruik die digteres bier die dubbelpunt?
(g) ,Hoe sal/my vers ooit weer volwasse word?" Wat bedoel die digteres hiermee?
(h) ,Reeds oor die drumpel het my seun, wat hyg,/skool toe, van haastigheid, weer
vasgesteek:" Skryf hierdie twee versreels oor in prosa. Vergelyk nou die verse met
die prosa-,vertaling" en probeer aantoon, met opgawe van redes, watter een van
die twee ritmies die beste weergawe is van die seun wat hygend op die drumpel vassteek.
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,my scun, wat hyg,/skool toe, van haastigheid"; skryf oor, maar wysig die volgorde
van die verskillende onderdele op so 'n wyse dat die dele wat die nouste saamhoort,
langs mekaar te staan kom.
( j) As jy (c) hierbo korrek beantwoord het, dan hct jy gemerk dat my moedertaal meer
se omdat moedertaal nou haar taal as moeder en bowendien ook Afrikaans is.
(Ons moedertaal is net Afrikaans. As hier van 'n vader sprake was, sou 'n mens die
dubbele se kon se met my vadertaal.)

(i)

UITTREKSELS EN TELEGRAMME
In 'n uittreksel (of precis) word ons vermoe getoets om 'n bepaalde stuk
korter en kernagtiger (maar nog altyd in volsinne) te se. In 'n telegram
word net sleutelwoorde gebruik om 'n mededeling te doen.)
Uittreksels
Ons hoor dikwels mense se dat ons ons vrye tyd nie nuttig bestee nie. Daar
is baie jong mense wat doelloos ronddrentel en ouer mense wat ure op die
stoep sit of baie tyd aan ligsinnige praatjies of skinder bestee. As hulle in
hulle vrye tyd iets onderneem, is dit dikwels die bywoon van swak vertonings of gesellighede van twyfelagtige aard. Statistiek in hierdie verband
sal wellig aantoon dat die beskuldiging gegrond is. Daarom is dit so noodsaaklik dat elke mens vanjongs af geleer word hoe om sy vrye tyd te bestee.
Individuele opvoeding is egter nie genoeg nie; daar moet 'n algemene
beweging op tou gesit word, wat veral aan jong mense 'n meer definitiewe
program verskaf (123 woorde).
Hier is die hoofpunte van bostaande (wat leerlinge nie noodwendig hoef
aan te gee nie) :
1. Statistiek sal wellig swak besteding van ons vrye tyd aantoon.
2. Jong mense drentel, ouer mense sit en klets of skinder.
3. Afleiding waaraan hulle deelneem, is van twyfelagtige aard.
4. Hervorming moet by die individu begin.
5. Noodsaaklikheid ook van 'n algemene beweging.
Nou volg die uittreksel met opskrif:
DIE BESTEDTNG VAN ONS VR YE TYD
Statistiek sal seker aantoon dat ons ons vrye tyd swak bestee, soos bcwcer word. Baie
jong mense het die gewoonte van drentcl, en ouer mense die gewoonte van stoepsit of
klets. Byeenkomste wat hullc trek, is twyfelagtig van aard. Die individu moet vroegtydig
tot vrugbare bcsteding van sy vrye tyd opgevoed word, en 'n algemene beweging met
die oogmerk is noodsaaklik (51 woorde).

Telegramme
Vader het op Colesberg siek geword en Moeder het Piet wat op Stellenbosch op skool is, daarvan verwittig. Piet word onrustig en telegrafeer om
te vra hoe dit gaan.
Moeder wil se dat Vader maar baie siek was, dat sy die dokter ontbied
het en dat sy diagnose dubbele longontsteking was. Bulle het dadelik aile
65

pogings aangewend om Vader goed te versorg en selfs die dienste van 'n
verpleegster verkry. Sedert die vorige dag het die siekte 'n gunstige wending
geneem. Vader is buite gevaar, en Piet hoef nie meer ongerus te voel nie.
Die antwoord moet getelegrafeer word, maar hoe gaan 'n mens dit alles
nou telegrafies se? Kom ons probeer:
Gevaar sedert gister verby. Volgens dokter longontsteking. Verpleegster en goeie
versorging.
(Voeg self name en adresse in.)

Opdrag
1. Verkort die volgende twee stukkies tot ongeveer 'n derde van lzulle oorspronklike
Iengle en voorsien elkeen van 'n opskrif:
(a) Mense beweer dikwels dat Suid-Afrika sportmal is. As ons na die duisende
toeskouers kyk wat dikwels van heinde en verre na sportbyeenkomste gekom
het en bedink hoeveel tyd, energie en geld aan sport bestee word, kan ons so 'n
standpunt verstaan. As ons egter bedink hoe sport mense se karakter kan vorm,
hoe jy deur sport mense en plekke leer ken en hoe baie mense ten spyte daarvan
tog nie aan sport deelneem nie, dan moet jy se dat ons land glad nie sportmal
is nie.
(b) Mense doen om baie redes goed: Sommige help ander omdat bulle vroeer of
later self die voordeel daarvan kan trek; ander doen dit om geprys te word of op
ander maniere in gewildheid toe te neem, terwyl 'n klein groepie in stilte
minderbevoorregtes help omdat hulle 'n verhewe drang het om goed te doen.
Hulle verkies om nie gesien of beloon te word nie.
2. Vat elkeen van die volgende twee stukkies in een kernagtige sin saam:
(a) AI is jou inkomste baie klein, moetjy nog iets spaar. Dit is goed vir jou karakter.
Daarby sal dit jou eendag in staat stel om sonder kommer te lewe.
(b) Daar skiet elke jaar honderde die lewe op die paaie in. Onder bulle is daar jong
mense wat nog veel vir hul vaderland kon beteken. Daarom pas dit ons om
dubbeld versigtig te wees.
3. Gee die inhoud van die volgende twee telegramme breedvoerig in volsinne weer:
(a) Aangestel teen honderd rand per maand. Verlof en pensioen later te reel.
Telegrafeer besluit.
(b) Wil twee van geadverteerde klein hondjies koop. Telegrafeer of nog beskikbaar
en hoe gelewer. (Vul denkbeeldige naam en adresse in.)
4. Telegrafeer die volgende met denkbeeldige name en adresse:
(a) Ek kom Saterdag na die stad en moetjou spreek. Wag vir my om twaalfuur op
die stasie in die groot wagkamer. Tref reelings dat ons daarna kan gaan saameet en die middag rugby gaan kyk.
(b) Jy het tweelingboeties ryker geword. Hulle en jou moeder is fris en gesond.
Hulle weeg elkeen ses pond en lyk eenders. Dit is waarskynlik dat bulle Petrus
en Peter gedoop sal word.
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HOOFSTUK 5

Spelling en Hoofletters
l_, Spelling

Die leerling wat korrek kan spel, skryf meestal verder ook reg. Dit behoort
vir elke leerling 'n saak van persoonlike eer te wees om syjhaar moedertaal
keurig en korrek op skrif te plaas.
Kom ons bekyk 'n paar van die belangrikste spelreels van naderby:
ei en y, fen v
Ons se: ,Dit is 'n feit dat Jan gedruip het", maar: ,Jan het fyt in sy vinger
en dit pyn verskriklik."
Verder: ,Wyn word in 'n vat gehou", maar: ,Die fat (modebewuste
man) trek altyd volgens die jongste modes aan".
Onderskei nou tussen die volgende:
fee
feil
fel
fier
fonds
fors
frank

lei en ly
Meien my
pcil en pyl
rcis en rys
steil en styl
veil en vyl
wei en wy

en vee
en veil
en vel
en vier
en vonds
en vors
en vrank

Vir en verOns skryf:
(a) .,My rna woon vir goed by ons", maar:
,Ek sal probeer vergoed vir die misstap"
(b) ,Jy sal maar daarmee vir lief moet neem", maar:

,Koos is op Sannie verlicf".

Wisselvorme
Let op na die spelling van die volgende woordpare - wat in elke geval
erken word en waarvan die betekenisse presies dieselfde is:
alikreukel of arikreukel
neentig of negentig
wenkbrou of winkbrou
takt of tak
eweneens of ewe-eens
boerebeskuit of boerbeskuit
Iaboratoria of laboratoriums
politici of politikusse

aalwyn of aalwee
opbrengs of opbrings
maagd of maag (meisie)
agt of ag
stcrweling of sterfling
geweteloos of gewetenloos
sentra of sentrums
sommer of somaar

Doeblette
Doeblette is wisselvorme met verskil van betekenis. Leerlinge behoort die
spelling en betekenisse van die volgende te ken:
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end en ent
raad en raat
gereelde en gereelde
prakseer en praktiseer
stad en stat

dadelik en dalk
dokter en doktor
lid en lit
rand en rant
frank en vrank

Deeltekens
Maak seker dat julie die deeltekens in die volgende woorde altyd op die
regte letters plaas:
geeet
beinvloed
vlieer
koeel

beedig
spieel
diete (maar dieet)
offisiele (maar offisieel)

gelee
bedrieery

Let wei:
'n Ontvangs wat gereel word, is 'n gereelde ontvangs, maar:
'n Gereelde reenval is noodsaaklik.
Koppeltekens
Met een of meer koppeltekens word geskrywe:
(a) Sekere aardrykskundige name, bv.
Agter-Indie
Suidwes-Afrika
Groot-Brittanje

Watcrval-Boven
Pretoria-Oos
Noord-Holland

Suid-Amerika
Brits-Oos-Afrika

(b) Samestellinge en samekoppelinge soos:
kruidjie-roer-my-nie
wag-'n-bietjic ('n soort bos)
D. F. Malan-gebou
adjunk-miuister
superintendent-generaal
Standerd VIII-klas
.303-geweer
nie-blanke
pro-Russies
bona fide-boer
Rooms-Katoliek

piet-my-vrou
rand-vir-rand-stelsel
bek-en-klouseer
generaal-majoor
dertiende-eeus
3-tonwa
X-strale
pa-hulle, Piet-hulle
vise-voorsitter
B.A.-graad
Christelik-histories

(c) Reduplikasies soos:
staan-staan
nou-nou

fluit-fluit
eksie-perfeksie

woer-woertjie
dum-dumkoeel

Afkappingstekens word gebruik:
(a) By die meervouds- en verkleiningsvorme van die name van die letters
en van s.nwe. (met inbegrip van eiename) op -i, -o, -u en 'n beklemtoonde -a:
a's
Nigrini's
Nigrini'tjie
Hugo'tjie
rna's
ma'tjie

a'tjie
balju's
Hugo's
parvenu'tjie
foto's
foto'tjic
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karba's
karba'tjie
balju'tjie
parvenu's

(b) By die meervoudsvorme en verkleiningsvorme van persoonsname wat
op 'n -e, -s of -z uitgaan wat in die enkelvoud nie uitgespreek word nie:
Terblanche'e
De Villiers's
Du Plessis's
Du Preez's

Terblanche'ie
De Villiers'tjie
Du Plessis'tjie
Du Preez'tjie

Cilliers's
Cilliers'tjie
Marais's
Marais'tjie

Let wei:
Persoonsname op 'n beklemtoonde -e kry (net soos die ander wat nie bier
aangedui word nie) die gewone -sen -tjie:
Cronjes
Fouches

Cronjetjie
Fouchetjie

Naudes
Naudetjie

Kappies
In sommige woorde word 'n kappie gebruik, terwyl ander nie 'n kappie
kry nie. Kyk na die volgende:
bier, sker, erens, nerens, kerel, se, le, kwevoel, wereld, ens.
het alma! kappies, maar:
ster, ver, vers, stert, kers, perd, werd, pers, ens. het nie kappies nie.

Let op die spelling van die volgende woorde:
ru
slu
sku
snaaks
fluks

ruer (of ruwer)
sluer (of sluwer)
skuer (of skuwer)
snaakser
flukser

ruuste
sluuste
skuuste
snaaksste
fluksste

Nog spellingvorme om te leer:
alibi
masjien maar masjinerie
parasiet maar parasities

alkali
Israeliet maar Israelities
intiem maar intimiteit

okapi

Leer ook die volgende:
Met-te:
gesifte
gevlegte
verplaaste
beheerste
Met -de:
begaafde
geploegde
geveinsde
gekerfde

gestrafte
ingeligte
vereiste
vermorste

verdofte
verdigte
verroeste
gesplitste

vermufte
verwagte
vertrooste

gestyfde
gebuigde
gekroesde
gedroogde

verliefde
ingelegde
bedeesde
verheugde

bedroefde
besorgde
verwaarloosde

Ons se nooit: ingeligt; gestyfd; verheugd, ens. nie.
Ons skryf:
landskappe, eiendomme, bonusse, ens.,

maar:
middele (net een I)

monnike (net een k)
sproete (net een t)
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Ander meervoudsvorme:
sersant-majoors maar adjudante-generaal
luitenant-generaals maar posmeesters-generaal
speurder-sersante maar superintendente-generaal
luitenant-kolonels maar kommandante-generaal

Woorde van vreemde herkoms
Ons gee hier 'n klompie wat geleer moet word:
Griekwa
restaurant (of restourant)
eau-de-cologne
buro
kado
geoloog
sinchroniseer
genre
ingenieur

briljant
amusant
adolessent
amnestic
plato
paraffien
Basoeto
chirurg
camouflage

raps odie
attache
skriba
ekwivalent
zero (of sero)
kabarct
Bantoe
cliche
kamoefleer

Woorde wat soms los en soms vas geskrywe word
Dit is 'n probleem waarmee leerlinge maar moet worstel. Ons gee 'n paar
voorbeelde:
Los
agt uur (tydsduur)
'n ander man
by mekaar (kuier)
een verdiepinghuis
gans en gaar
in hegtenis neem
(sy) kaal voet
('n) maer merrie
(aan 'n) tou trek
van more (af)

Vas
agtuur (tydstip)
anderman (se goed)
(reken dit) bymekaar
eenverdiepinghuis
gansegaar
inhegtenisneming
kaalvoet (loop)
(sy) maermerrie
toutrek
vanmore

Opmerking
Elke st. 8-Ieerling behoort 'n eksemplaar van die Afrikaanse Woordelys en
Spelreels te besit en dit gereeld te raadpleeg.
OEFENING

Leerlinge moet ·oor die spellingvorme diktee skrywe.
2. Hoofletters
Met hoofietters word gcskrywe:
(a) Eerbiedsbenaminge en persoonsname soos:
Heiland, Verlosser, Jan, Anna, Calvinisme, Karel die Grote, ens.

(b) Ons skryf·
De la Rey maar Koos de la Rey
mnr. Du Preez maar Jan du Preez
Van Riebeeck maar Jan van Riebeeck

(c) Verder:
Fordmotor, Hansardverslag, Kruppkanon

(d) Personifikasies word met hoofletters geskrywe:
Jan Salie

Jan Rap

Klaas Vakie
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Klein Duimpie

(e) Soortname as eiename:
Nasionale Party,

(f)

Verenigde Party,

Arbeidersparty,

Progressiewe Party

Soortname as eiename in aanspreekvorme:
Geagte Generaal
Licfstc Moeder

Gcagte Dominee
Liewe Sns

Geagte Professor
Liewe Vader

maar:
Geagte dominee De Ia Rey
Geagte ds. De Ia Rey
Geagte prof. Van Rooyen
Liewe boet Jan
Beste oom Sarel

(g) Dierename wat eiename geword het:
Wagter Snorbaard

Wolf en Jakkals (in die sprokie)

(h) Aardrykskundige eiename:
Afrika
Eerste Laan

(i)

Grootfontein
Delareyville

Bosveld
Jan Kempdorp

Tydsbepalings:
Geloftedag
Januariemaand

Goeie Vrydag
Kersdag
Nuwcjaarsdag (maar die nuwe jaar)

(j) Georganiseerde bedrywighede:
Buro vir Sensns en Statistiek
Afrikaanse Hocr Seunskool
Departement van Onderwys
Universiteit van Suid-Mrika
Skooleindsertifikaat-eksamen
Noodhulpliga

(k) Publikasies
Die Burger
Die Ou Testament
Die Psalms en Gesange

Die Transvaler
Die Bybel
Huisgenootartikel

71

Die Huisgenoot
Exodns
Brandwagleser

HOOFSTUK 6

Leestekens (Interpunksie)
1. Hy se: ,Ek kan nie voetbal speel nie." 2. Hy seek kan nie voetbal speel
nie. 3. ,Hy," seek, ,lean nie voetbal speel nie."
In die drie bostaande sinne gebruik ons presies dieselfde woorde, maar
die betekenis verskil. Die verskil in betekenis word deur leestekens aangedui. Ons gebruik dus leestekens of interpunksie as 'n hulprniddel om presies
te se wat ons te se bet. As ons 'n paragraaf sonder enige leestekens neerskrywe, gaan dit vir die Ieser maar moeilik om die betekenis te snap.
Pro beer gerus !
Leestekens toon ook ruspunte aan en is 'n waardevolle hulpmiddel by
die aanvoel van die ritrne van 'n sin. Selfs al sou die betekenis duidelik wees,
sou die lees van stukke sonder Ieestekens op 'n rustelose gejaagdheid uitloop.

1. Die Punt
(Dit is nie nodig om op die gewone gebruik van hierdie bekende leesteken
in te gaan nie, maar die volgende dinge word dikwels veronagsaam:)
Ons gebruik die punt in afkortinge. Let op hoe dit gedoen word:
M.a.w. =met anderwoorde; L.W. =let wel; mev. = mevrou; mnr. =
meneer; mnre. = menere; s.nw. = selfstandige naamwoord.
·
Die punt toon ook aan dat 'n sin voltooi is, al is dit een enkele woord:
'n Geweldige slag. 'n Gil. Stilte.
2. Die Kornrna
Die eenvoudige gebruik van die komma is ook in die vorige boekies uiteengesit. Ons kan dus net 'n paar aspekte beklemtoon - veral waar dikwels
foute gemaak word:
(a) Diegene wat dit se, praat nie die waarheid nie. Waar jy gaan, gaan ek. Met dat
hy val, vang ek hom.

Twee verskillende gesegdes word altyd deur 'n kornrna geskei.
(b) Dit is beter om stil te bly, want 'n mens kan jou mond verbypraat. Ons praat mooi,
maar hoor is min. Ek sal daar kom, al moet ek stap.

(In die rneeste gevalle gebruik ons 'n kornrna voor 'n voegwoord. In die
volgende soort geval geld dit nie: Jy moet se of jy sal kom. Hy verneem
wanneer daar 'n geleentheid sal wees. Piet vra waar die goed weggesteek is.)
(c) Hy is, om dit reguit te se, 'n skurk. My pa is, al moet ek dit nou self se, die beste
vader.

Sinne of sinsdele wat as 't ware ingelas is en uitgehaal kan word sonder
om die verband te versteur, staan tussen kommas.
(d) Christiaan de Wet, die beroemde Boere-generaal, was 'n held. Ons heelagter,
Piet Neethling, hanteer die bal goed. Kaspaas Koekemoer, my oom, is 'n waaghals.
(Tog skryf ons: My oom Kaspaas is snaaks.)

Sulke bystellinge ofbyvoeglike bepalinge staan gewoonlik tussen kommas.
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(e) 'n Onverwagte, verwoestende haelstorm het oor ons Iande getrek. 'n Mens hou
van sulke beleefde, hulpvaardige kinders. Sy het 'n wit, gestreepte rok aan. ('n
Wit-gestreepte (of witgestreepte) rok is iets anders.)

By 'n opeenstapeling van byvoeglike naamwoorde of ander woordsoorte
gebruik ons kommas.

3. Die Kommapunt
Steek dan jou hande ook uit die mou; ek kan mos nie alles doen nie. Ek gaan hom
help; hy is immers my vriend.

Die kommapunt staan bier eintlik in die plek van 'n voegwoord.
Hy het die geld; tog gee hy niks. Ek het hom kwaad aangedoen; nogtans help hy my
Hulle is arm; nietemin is hulle baie eerlik. Hy is siek; dus doen hy nie sy werk nie.

Let daarop dat die kommapunt deur 'n voegwoord gevolg word en dat
die gesegde dan voor die onderwerp staan.
4. Die Dubbelpunt
Waar ons die direkte woorde van iemand weergee, gebruik ons die dubbelpunt (en aanhalingstekens), soos die volgende voorbeelde aandui:
Vader se toe: ,Kinders, julie moet nou kom." Anna bet gevra: ,Sal niemand my
dan kom help nie?" Klaas het uitgeroep: ,Lekker ou halfdagvakansie!"

5. Die Vraagteken en die Uitroepteken
Let op die volgende voorbeelde:
Ek vra weer: ,Het niemand van julle my boek geneem nie?" ,Waarom help jy
nie die arme seuntjie nie?" het oom Piet gevra. ,Watter man," het ek gevra, ,sal
dan nie sy eie ouers help nie?" Die kinders skree: ,Drie hoera's vir ons skool!"
,Hiert!" het outa Booi geskree, ,jy laat 'n mens mos skrik."

(Let tot in die fynste besonderhede op hoe bostaande sinne geskrywe
word.)
6. Aanbalingstekens
Toe ons die dubbelpunt behandel bet, het ons aangetoon dat die direkte
woorde van 'n persoon altyd tussen aanhalingstekens staan. Dit is 'n
belangrike gebruik, maar nie die enigste nie.
,Ek hou van 'n man wat sy man kan staan", is van Celliers se bekendste woorde.
,Salig is die wat rein van hart is", lees ons in die Bybel.

(Moet nooit vergeet om woorde van 'n ander wat ons direk aanhaal,
tussen aanhalingstekens te plaas nie. Let ook op waar die aanhalingstekens staan.)
,Die Stem van Suid-Afrika" is een van Langenhoven se bekendste gedigte. Van
Bruggen het ,Ampie" geskrywe. Bike kind behoort op ,,Die Jongspan" in te teken.

(Name van tydskrifte, koerante, boeke, gedigte, ens., staan gewoonlik
tussen aanhalingstekens.)
OEFENING

Skryf jy nou 7 sinne neer om die gebruik van leestekens te illustreer wat jy
gewoonlik vergeet of verkeerd gebruik.
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HOOFSTUK 7

Afkortinge
Die lysie afkortinge wat hier volg, is nie naastenby volledig nie. Net 'n
paar gevalle waarmee dikwels gefouteer word, word aangegee. By gevalle
met 'n * gemerk, kan die punt ook weggelaat word.

alg.
art.
a.s.
asb. (a.u.b.)
a.w.
•A.B.M.
•A.C.V.V.
A.D.
•A.G.
•A.T.K.V.
a.g.v.

bet.
bl.
bpk.
bv.
bg.
b.nw.
bw.
•B.B.B.G.
B.O.
b.o.
b.v.p.
B.A.

c
•c.N.O.
•C.S.V.
dw.
d.i.
di.
dr.
drr.
ds.
d.w.s.
D.V.
dnr.

=
=

=
=

=

=
=
=

=
=

=
=

=

=
=

=
=

=
=

=

=
s

=

=
=

=
=
=

=

=
=

=

A
algemeen of algebraies
artikel
aanstaande
asseb!ief (as u blief)
aangehaalde werk
Aktiewe Burgermag
Afrikaanse Christelike Vrouevereniging
Anno Domini (in die jaar van ons Here)
adjudant-generaal
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging
as gevolg van
B
betaal
bladsy(e)
beperk
byvoorbeeld
bogenoemde
byvoeglike naamwoord
bywoord
Britse en Buitelandse Bybelgenootskap
bevelvoerende offisier
blaai om
been voor paaltjie (krieket)
Baccalaureus Artium (eerste graad in lettere)

c
sent
Christelik-Nasionale Onderwys
Christenstudentevereniging; Christelike Strewersvereniging
D

deelwoord
dit is
dominees
dokter of doktor
dokters; doktore
dominee
dit wil se
Deo Valente (as God wil)
dienaar
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E

e.a.
Ed.
e.d.m.
eerw.
•e.k.
ekv.
ens.

en ander
Edele
en dies meer
eerwaarde
eerskomende
enkelvoud
ensovoorts

fakt.
fig.
•F.A.K.

faktuur
figuur
Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings

F

G
geb.
gebrs.
genl.
get.

gebore, gebou, geboul
gebroeders
generaal
geteken; getuie

H.d.L.
H.Ed.
hfst.
hh.
H.P.K.
hulpww.
h/v

Heil die Leser
Hoogedele
hoofstuk
here (menere)
Hoofposkantoor
hulpwerkwoord
hoek van

H

I

•I.K.
i.p.v.
•i.s.
-i.v.m.

= intelligensiekwosient
in plaas van
in sake of insake
in verband met

J
jg.
jl.
jr.

= jaargang
= jongslede
=junior
K

k.b.a.
•K.J.V.
k.m.b.
•K.P.
kmdt.

= kontant by aflewering
Kerkjeugvereniging
kontant met bestelling
Kaapprovinsie
kommandant

L
lg.

1.1.
l.n.r.
•L.U.K.
•L.P.R.
•L.V.
•L.W.V.
luit.
*lt.-kol.

= laasgenoemde

=

laa~lede

= links na regs
Lid van die Uitvoerende Komitee
Lid van die Provinsiale Raad
Lid van die Volksraad
Lid van die Wetgewende Vergadering
lui tenant
luitenant-kolonel
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M

m.a.w.
m.b.t.
mej.
mejj.
mev.
mevv.
m.i.
ms.
mss.
mv.
My.
M.A.
•M.S.B.

n.a.v
N.B.
n.C.
N.G.K.
nl.
nm.
no.

nr.
Ns.

met ander woorde
met betrekking tot
mejuffrou
mejuffroue
mevrou
mevroue
myns insiens
manuskrip
manuskripte
meervoud
Maatskappy
Magister Artium (meester in die lettere)
Manne-Sendingbond
N
na aanleiding van
Nota Bene (Let Wei)
na Christus
Nederduits(e) Gereformeerde Kerk
naamlik
namiddag
numero
nommer
naskrif

0
o.a.
o.i.
o.m.
opm.
o.p.m.

o.vs.

onder andere
onses insiens
onder meer
opmerking
omwentelinge per minuut
Oranje-Vrystaat

p.a.
p.k.
Pk.
prof.
proff.
p.s.
P.S.
Ps.
p.j.
p. jt.

per adres (per annum)
perdekrag
poskantoor
professor
professore
private (pos)sak; persent (%)
post scriptum (naskrif)
Psalm
perjaar
per jaart

p

R
•R.D.B.
red.
rek.
resp.
R.S.V.P.
•R.V.K.

R
=Rand
= Reddingsdaadbond
= redakteur; redaksie
rekening
= respektiewelik
= Repondez s'il vous plait (antwoord asseblief)
= Rugbyvoetbalklub
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s
SABRA
•S.A.L.M.
•S.A.L.U.
•S.A.O.U.
•S.A.P.
S.Ed.
sekr.
sekrr.
sen.
s.g.
sg.
•S.G.O.
s.nw.
S.O.S.
sr.
st.
•S.W.A.

Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede
Suid-Afrikaanse Lugmag
Suid-Afrikaanse Landbou-unie
Suid-Afrikaanse Onderwysersunie
Suid-Afrikaanse Polisie
Sy Edele
sekretaris
= sekretarisse
= senator
soortlike gewig
sogenaamde
Superintendent-generaal van Onderwys
selfstandige naamwoord
sien ommesyde
senior
standerd
Suidwes-Afrika

t.a.p.
•tel. ad.
t.o.v.
t.t.
Tv!.
tw.
t.w.

T
ter aangehaalde plaatse
te!egrafiese adres
ten opsigte van
= totus tuus (geheel die uwe)
Transvaal
tussenwerpsel
te wete

u
Uitvoerende Raad
Unie van Sosialistiese Sowjetrepublieke (Rusland)

•U.R.
•U.S.S.R.

v
voor Christus
Verbi Divini Minister (leraar van die goddelike Woord- predikant)
vergelyk
volgende
Vroue-Landbouvereniging
voormiddag
voet
Verenigde Volke-Oorganisasie

v.C.
V.D.M.
vgl.

vlg.
•V.L.V.
vm.
vt
•V.V.O.

wed.
w.g.
•W.P.
ww.

w

= weduwee
was geteken
Westelike Provinsie
werkwoord

OEFENING

Wat beteken:
V.S.A., B.A., M.A., luit., genl., lt.-kol., kmdt., F.A.K., Rdb., S.A.O.U., V.V.O.,
A.C.V.V., M.S.B., di, R.S.V:P., sekr., dnr., L.V., L.U.K., k.m.b.?
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HOOFSTUK 8

Klankleer
In die st. 6-boek het ons gese dat skriftekens of klanksimbole gebruik word
om spraakklanke aan te dui. Die skriftekens wat ons gebruik, noem ons
die alfabet of die ABC. Hierdie skrifstelsel is van die Grieke afkomstig.
'n Studie van klanke staan bekend as klankleer of fonetiek. Daar word
nie van julie verwag om in sts. 7 en 8 'n diepgaande studie van klankleer
te maak nie; nogtans wil ons 'n paar belangrike beginsels kortliks behandel.

A. HOE KLANKE VOORTGEBRING WORD
Spraakklanke word voortgebring wanneer lug van die borsholte deur die
lugpyp na buite stroom. In die boonste gedeelte van die lugpyp is die
strottehoof gelei:!. ('n Mens se adamsappel dui die Jigging van die strottehoof
aan.) In die strottehoof setel die stembande.
Die stembande is elasties en wanneer hulie styf gespan is en lug oor
hulie stroom, kan hulie tril of vibreer. Die trillinge bring klanke voort,
byna soos 'n ghitaarsnaar wat gepluk word.
Dit is egter nie net die stembande wat klanke voortbring nie. Die tong,
Iippe, tande, verhemelte, neusholte, mondholte en keelholte kan nou wel nie
klanke van dieselfde aard as die stembande voortbring nie, maar in die
proses van klankvorming speel hulie 'n belangrike rol, soos julie later sal
sien.
B. DIE ALFABET (ABC)
Die volmaakte skrifstelsel behoort net een simbool of skrifteken vir elke
spraakklank te he. Daar bestaan egter nie so 'n ideale stelsel van skriftekens
nie.
Die alfabet of ABC bestaan uit 26 letters of skriftekens, maar in die
algemene spreektaal word slegs 22 van hulle gebruik, want die letters
c, q, x en z kom eintlik slegs in vreemde woorde voor.
Die 22 letters moet in Afrikaans meer as 30 verskillende klanke vertolk.
Om dit te kan doen, moet sommige letters bymekaar gevoeg word om
bepaalde klanke aan te dui, bv.:
aa
ee
oo
uu
oe
eu
ie
dj
tj

gh
sj
ng

in woorde soos raas, baas, ens.
in woorde soos meer, seer, ens.
in woorde soos stroop, koop, ens.
in woorde soos muur, suur, ens.
in woorde soos stoep, voet, ens.
in woorde soos deur, beur, ens.
in woorde soos piep, siel, ens.
in woorde soos kindjie, windjie, ens.
in woorde soos suutjies, voetjies, ens.
in woorde soos ghitaar, gholf, ens.
in woorde soos sjaal, sjarme, ens.
in woorde soos bang, slang, ens.

Hierdie verbindings is eenhede, want elkeen stel slegs een klank voor.
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Aile klanke in ons taal kan in drie groepe verdeel word volgens hulle
aard. Ons bekyk die groepe afsonderlik.
C. KLINKERS OF VOKALE
Die letters a, e, i, o en u s1.aan bekend as die klinkers of vokale. Die belangrikste kenmerke van die klinkers is soos volg:
I. Hulle word altyd deur die trillinge van die stembande voortgebring.
Druk met die vinger op die adamsappel wanneer die vokale uitgespreek
word. Kan julie die trillinge van die stembande voel? Die klinkers is
dus stemhebbend.
2. Die pad wat die lug deur die keel en mond na buite volg, is oop wanneer
die klinkers voortgebring word.
3. Souder klinkers kan woorde nie uitgespreek word nie. Kan julie
Afrikaanse woorde wat geen klinkers bevat nie, opnoem? Daar is 'n
paar soos sjt! en pst! maar hulle is die uitsonderinge.
Dit is belangrik om te onthou dat klinkers kort of lank kan wees. In die
woord mat vind ons 'n kort a-klinker, maar in maat is die a-klinker lank.
Verdere voorbeelde is:
Kort kl'nkers
sat

Lang klinkers
saal

bed

keel
mier
poot
huur

rit
pot
hut

Wat van die letter y? Is hy nie ook 'n klinker nie? Die antwoord is ja en
nee. Die y word ook deur die stembande voortgebring, maar aangesien die
uitspraak van y en ei in woorde soos fyt en feit presies eenders is, beskou
ons y as 'n tweeklank. Ons kom later by tweeklanke en dan sal julie sien
wat ons bedoel.
D. MEDEKLINKERS OF KONSONANTE
Met die uitsondering van y, staan die klanke wat voorgestel word deur die
orige letters van die alfabet, bekend as die medeklinkers of konsonante.
Hulle word soos volg gevorm:
I. Wanneer die medeklinkers b, d, p, t, k, gh, ens. gevorm word, word die
lug erens in die spreekkanaal heeltemal afgesluit. By die medeklinker b
in bak sluit die Iippe die lug af, terwyl die tong wat teen die voorste
verhemelte druk, die lug afsluit wanneer ons die t in toon uitspreek.
(Toets nou self waar die afsluiting plaasvind by d, p, k en gh.)
Sodra die afsluiting verbreek word, ontstaan 'n klein ontploffinkie.
Hierdie soort medeklinkers word dan ook ploffers, plofklanke of
eksplosiewe genoem.
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2. Wanneer die medeklinkers f, v, g, s, ens. gevorm word, word die lug
nie heeltemal afgesluit nie, maar teegehou omdat die spreekkanaal
vernou is. In hierdie geval ontstaan 'n geruis soos in die woorde feit, vat,
geut, saad, ens. Hierdie klanke heet frikatiewe.
3. Dan is daar nog medeklinkers wat gevorm word met die mondkanaal
volkome afgesluit, maar met die neuskanaal oop. So 'n nasale klank is
die ng-k/ank in sing, slang, ens.
4. Wanneer die 1-klank gevorm word, is die tong in so 'n posisie dat die
lug aan weerskante verby ruis. Sulke syklanke tref ons aan in loop,
ruil, ens.
5. Die r-klank of triller ontstaan deur 'n vinnige opeenvolging van tikkies
deur 'n veerkragtige orgaan (bv. die tong) in woorde soos rooi, koer,
ens.
Die medeklinkers bevat min eie klank, soos julie teen die tyd reeds besef.
lndien hulle saam met klinkers uitgespreek word, kan hulle egter goed
gehoor word en word hulle stemhebbend genoem; anders is hulle stemloos.
Stemlo~e medeklinkers
p in woorde soos kop, ens.
t in woorde soos sot, ens.
g in woorde soos maag, ens.
f in woorde soos kaf, ens.
v in woorde soos vas, ens.
s in woorde soos las, ens.
k in woorde soos siek, ens.
sj in woorde soos sjt !, ens.
t in woorde soos bietjie, ens.

Stemhebbende medeklinkers
b in woorde soos been, ens.
d in woorde soos dans, ens.
w in woorde soos ween, ens.
g in woorde soos berge, ens.
I in woorde soos loop, ens.
m in woorde soos mens, ens.
n in woorde soos naam, ens.
r in woorde soos raam, ens.
ng in woorde soos sing, ens.

E. TWEEKLANKE
Wanneer twee verskil/ende klanke in dieselfde lettergreep so na aan mekaar
staan dat hulle byna saamgesmelt het, praat ons van tweeklanke.
J ulle moet egter nie gewoue lang klinkers met tweeklanke verwar nie. In
woorde soos sat, pot, hut, ens. het ons kort klinkers, maar in saad, poot,
huur, ens. het ons lang klinkers.
'n Tweeklank is iets ..anders, want twee verski/lende klinkers het saamgesmelt of byna saamgesmelt.
Ons verduidelik die verskil met die woorde saam en saai. Saam bevat 'n
lang klinker aa, maar saai bevat 'n lang klinker aa plus nog 'n klinker i om
die tweeklank aai te vorm. Let nou op na die volgende:
Lang klinkers
groot, boot
saad, raad
leer, meer

Tweeklanke
gooi, looi
saai, raai
leeu, meeu
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Die belangrikste Afrikaanse tweeklanke lyk so:
ai
aai
ei of y
ui

oi

ooi
oei
ou
eeu

: aikona, aia
: raai, fraai
: feit, leidak, fyn, gly
: ruis, kombuis
: noi, tOiings
: sooi, looi
: goeie, koei
: goud,oudhede
: Jeeu, skreeu

F. OPE EN GESLOTE LETTERGREPE
Woorde word geskei volgens hulle .klankdele en die geskeide klankdele
noem ons lettergrepe. Gewoonlik kan ons maklik hoor en sien waar een
lettergreep eindig en die volgende begin, bv. kom-bers, goe-wer-neur,
an-nek-seer, de-par-te-men-te-le, ens.
Wanneer 'n lettergreep op 'n klinker eindig, praat ons van 'n oop Iettergreep. En wanneer 'n lettergreep op 'n medek/inker eindig? Dan is hy
natuurlik geslote.
Die woord annekseer bestaan uit drie geslote Iettergrepe an-nek-seer,
want a1 drie eindig op medeklinkers. In departementele is daar twee geslote
lettergrepe (par/men) en vier oop lettergrepe (dejtejte/Ie).
Bestaan die woord aas uit 'n oop of 'n geslote lettergreep? Dit is 'n
geslote Iettergreep want hy eindig op 'n medeklinker.
In woorde soos rat - ratte, kol - kolle, pen - penne, bus - busse, ens.
bevat die meervoude twee lettergrepe, maar hier word die enkelvoude se
eindmedeklinkers verdubbel om die uitspraak kort te hou. Gewoonlik
!ewer die spelling van sulke woorde geen probleme vir Ieerlinge wat goed
oplet nie.
G. AKSENT (KLEMTOON) EN KORREKTE
UITSPRAAK
Na aanleiding van wat ons oor tweeklanke, ope en geslote lettergrepe gese
het, is dit van belang datjulle op die korrekte uitspraak van woorde sal let.
Saam met uitspraak gaan die beklemtoning en meer bepaald ook die
korrekte spelling van woorde. Let dus noukeurig op die volgende:
1. Die klinkers moet helder uitgespreek word, en beslis nie ontrond word
nie; daarom moet ons se neus (nie nees nie), muur (nie mier nie), tuin
(nie tyn nie), ens.
2. Die ee- en o-klanke (soos in pot) moet voor in die mond gevorm word,
nes vel, wei, net, ens. en nie agter in die keel soos Engelssprekendes
graag doen nie.
3. Die e-klank in die voorvoegsel ver- (soos in verstaan en verby) word
toonloos uitgespreek.
4. Sommige a-klanke word as toonlose e-klanke uitgespreek, bv. in
petrys, venaand, beklei, perty, ens. Ook die o- en u-klank word soms
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'n toonlose e-klank, bv. in remoer, pebliek, Detooi, moter, dokter,
professer. (Die korrekte spelling van hierdie woorde is: patrys
vanaand, baklei, party, rumoer, publiek, Du Toit, motor, doktor,
professor.)
(a) lusern (nie loesern nie), Lukas (nie Loekas nie), humor (nie
joemor nie).
(b) skellem, arrem, ontferrem, pesallem (d.w.s. 'n toonlose e-klank
tussen die rm en lm) in skelm, arm, ontferm en psalm.
6. By sommige woorde word dieselfde klank soms lank en soms kort
uitgespreek, bv.
kersie (vrug) is kort, maar kersie (lig) is lank
pers (drukkery) is kort, maar pers (kleur) is lank
bort (siekte) is kort, maar bord (eetgerei) is lank
vers (gedig) is kort, maar vers (bees) is lank

7.

8.
9.

10.

11.

12.

So word woorde soos nuus, ekskuus en akuut ook kort uitgespreek;
muur, suur, vuur en faktuur is egter aan die anderkant weer lang
klanke. (Die laaste deel van faktuur.)
Oor die uitspraak van die lidw. 'n bestaan heelwat meningsverskil,
veral omdat die uitspraak by bepaalde medeklinkers gewoonweg
ietwat gewysig word. Ons hoor soms em hoek, eng korrel, ens. Miskien
sou dit nie verkeerd wees om die 'n as 'n toonlose e-klank uit te spreek
nie. Dus: daar loope seun; ek siene stoel; disse goeie man.
Die i-klank (soos in wit en is) isfeitlik toonloos en word nie voor nie,
maar in die middel van die mond geplaas.
Medeklinkers behoort duidelik en natuurlik uitgespreek te word, en
veral die eindmedeklinkers moet nie verwaarloos word nie. Ons se dus:
soeteit (die b val weg en die eindmedeklinker word as 'n toonlose t
uitgespreek in soetheid), ens.
Tweeklanke verdien spesiale aandag. Ons se immers:
kra:i, le:u, mooi en buis, ens., maar daarteenoor waak ons ook teen
oorbeklemtoning.
Verder moet ons ook onthou dat ons in Afrikaans sekere woorde nasaleer ('n gewone klinker met 'n ,'n" deur die neus (stuur). Ons
behoort bv. te se:
da:s, ka:s, d::>:s, (vir dans, kans, dons).
In baie woorde dra sekere lettergrepe 'n swaarder klem as ander. Let
op die beklemtoning van bepaalde lettergrepe in die volgende woorde:
telegram
katalogus
distrik
minister
artikel
ekstrak
hospitaal
inderdaad
offisier
toenemende

telefoon
vrywaar
bioskoop
premier
aspek
poesie
monument
botanie
intellek
heelal
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voormatige
voornemende
standaard
standerd
ontbyt
ontwerp
karnaval
kontak
definitief
galery

HERSIENINGSOEFENINGE

1. (a) Hoeveel vokale is daar in Afrikaans?
(b) Skry.f hulle neer.
2. Skryf drie voorbeelde van elk van die volgende in woorde neer en onderstreep die betrokke lettergrepe:
(a) Tweeklanke.
(b) Oop lettergrepe.
(c) Geslote lettergrepe.
3. Verdeel die volgende woorde in lettergrepe en skryf fangs elke lettergreep neer of dit
geslote of oop is:
gedurende
vergaderplek
interessant
rotsvas
duidelik
seemeeu
eeue-oue
dodelik
ooievaar
langsamerhand
wonderwerk
herderstaf
4. Die klinkers (vokale) moet helder uitgespreek word en nie ontrond word nie. Wat is
die regte uitspraak van die volgende woorde?
Die kat vang die mys.
My nees is seer.
Die rees jaag die dwergie.
Hy kyer by ons.
Die mier is gebars.
My bierman is siek.
Die gras is ryg.
Yle woon op die solders van hyse.
Hoor jy die wind se gerys?
5. Onderstreep die lettergrepe waarop die aksent (klem) in die volgende woorde vai:
telefoon
impuls
ontbyt
duplikaat
katalogus
indertyd
grammofoon
bariton
minister
direk
negatief
foto
distrik
kontrak
insittendes
rinkink
6. Skryf drie voorbeelde neer van elk van die volgende en skryf langsaan woorde neer
waarin hulle voorkom:
(a) Kort klinkers.
(b) Lang klinkers.
(c) Tweeklanke.
7. Skryf twee voorbeelde, met woorde waarin hulle voorkom, van elk van die volgende
soorte konsonante (medeklinkers) neer.
(a) Plofklanke of eksplosiewe.
(b) Frikatiewe.
(c) Nasale.
(d) Syklanke.
(e) Trillers,

83

HOOFSTUK 9

W oordsoorte (Rededele)
W oorde word in tien groepe ingedeel:
1. Selfstandige naamwoorde (s.nwe.): Jan se liefde vir sy plaas is groot.
2. Voornaamwoorde (vnwe.): Jan en sy pa woon by ons.
3. Byvoeglike naamwoorde (b.nwe.): Die blinde man is oud.
4. Lidwoorde (I we.): Die dame het 'n mooi hondjie.
5. Telwoorde (tel we.): Hy is drie jaar oud op die tiende Mei.
6. Werkwoorde (wwe.): Ek spit in die tuin.
7. Bywoorde (bwe.): Ek spit diep in die tuin.
8. Voorsetsels (voors.): Hy staan in die ry tussen die kinders.
9. Voegwoorde (voegwe.): Jan en Piet stap saam, want bulle is maats.
10. Uitroepe of tussenwerpsels (twe.): Ag, hoe jammer tog!
Dieselfde woord beboort tot meer as een woordsoort, soos in die volgende:
1. Ek bou van blou. (s.nw.)
2. Hy dra 'n blou baadjie. (b.nw.)
3. Die heuwels blou in die verte. (ww.)
Woordsoorte mag dus nooit buite sinsverband bespreek word nie en die
funksie of werk van 'n woord moet altyd eers bepaal word voor dit as 'n
bepaalde rededeel benoem mag word.
Ons behandel nou die verskillende rededele in besonderhede:

A. SELFSTANDIGE NAAMWOORDE
Hulle is bieraan uit te ken dat bulle saam met lidwoorde ('n, die, de)
gebruik kan word: 'n deugniet, die Iiefde, wat de joos. 'n Ander eienskap
van s.nwe. is dat die meeste van bulle 'n meervoud het wat gewoonlik
gevorm word deur e of s byte voeg: mense, mans, begeertes.

1. Soorte, getal, verkleining, geslag
Soorte
Leerlinge weet reeds dat daar vyf soorte onderskei word:
(a) Soortname, bv. kind, dier, bord, gras.
(b) Abstrakte (of afgetrokke) s.nwe., bv. liefde, vriendskap, diepte, verganklikheid.
(c) Stofname, bv. goud, silwer, yster, koper.
(d) Eiename, bv. Paarl, Anita, Suidwes-Afrika, Spaans.
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Versamelname, bv. skool (visse), swenn, bagasie.
In hierdie stadium bekyk ons net die versamelname.
Versamelname is besondere woorde vir versamelings. Dis 'n saak van
woordeskat meer as van grammatika, maar ons gee 'n groepie wat belangrik is.

(e)

OEFENING
Se wat elkeen van die volgende is:

skottelgoed is 'n groep ............ gebergte is 'n groep ............
'n orkes is 'n groep ............
'n bosgasie is 'n groep ............
'n ensiklopedie is 'n ............
'n bloemlesing is 'n ............
'n regiment is 'n groep ............ 'n gemeente is ............
'n stoet is ............
'n boekery is 'n groep ............
'n kooksel is ............
(So ook: pluksel, baksel, treksel.)

'n optog is 'n groep ............
bagasie is ............
'n konvooi is ............
'n bemanning is ............
'n bevolking is ............

Getal (Meervoude)
Elke kind in st. 7 en 8 weet wat die meervoud van perske of sweep is.
Dergelike eenvoudige gevalle word dus nie hier gegee nie.
Ons beperk ons tot die minder gewones, waarby veral die wat spellingmoeilikhede inhou, opgeneem word.
Woorde op -fin die enkelvoud:
skof- skowwe (van 'n dier)
gif- giwwe (gifstowwe)

drif- driwwe (dcur rivicrc)
!of- lowwe (van plante)

Pasop vir:
drif = hartstog
skof (werk of ry)
gif = geskenk
bruilof
hof
kerkhof

meervoud: drifte (wat is dit ?)
meervoud: skofte
meervoud: giftc
meervoud: bruilofte
meervoud: howe (vgl. hoofde)
meervoud : kerkhowe

W oorde op -s in die enkelvoud:
bos- bosse
das- dasse
neus- neuse
tros - trosse
mus- musse

les -lesse
klos - klosse
las (voeg) - lasse
gros (144) - grosse
matras - matrasse

maar
kis- kiste
nes- neste
bars - barste
lees- leeste (wat is dit ?)
kwas - kwaste

knoes - knoeste of:
knoets - knoetse
bors - borste
las (gewig, beproewing) - laste

Enkelvoud op -g:
brug- brue (brugge)
sog - soc (soggc)
teug- teue
ploeg - plod!
vlag- viae
boog- boe
eg - ee (egge)

trog- troe (trogge)
rug - rue (rugge, ruens, ruggens)
kroeg - kroee
voeg- voee
boeg- boee
teoloog - teo foe (wat is dit ?)
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maar
drag - dragte
gerug - gerugte
klag- klagte of:
klagte - klagtes

bog- bogte
skag - skagte
tog- togte
vlug - vlugte

maar
deugde, voogde,rnaagde.

Enkelvoud op -ken -p {-b):
rnanuskripte (let op die uitspraak van die u, en op die klemtoon)
distrikte (let op die klemtoon)
produkte (let op die klemtoon en op die o = oo
resepte
instinkte (let op die klemtoon en op die i = in)
ampte

Enkelvoud op klinkers:
a- a's
rna- ma's
pa-pa's
hoera - hoera's
karba - karba's
b (bee)- b's
eggo - eggo's

ouma - ournas
oupa- oupas
rnalva - malvas
sofa- sofas
hiena - hienas
kafee - kafees

Meervoude op -s:
Meervoude soos patats, koks (of kokke), roers, tjeks, neefs, moet al
bekend wees, asook psalms, skelms (maar walme). Daarom volg hier net
van die minder bekendes:
barbiers, winkeliers (maar offisiere, skarniere); koetsiers, juweliers (maar giere);
admiraals (of adrnirale), korporaals, generaals, kondukteurs (maar direkteure);
rnajoors, kolonels, korporaals (maar luitenante); professie - professies, maar
profesie- profesiee; motors (rytuie), maar motore (rnasjiene).

Meervoude op -s sowel as -e:
Daar is heelwat woorde met twee meervoude, op -s en -e, en die Akademie erken ook albei, maar daar is 'n sterk neiging om in sekere gevalle aan
die e-vorm die voorkeur te gee:
rnartelare, verpligtinge, verrigtinge, samestellinge, beroeringe, vereniginge, verordeninge, bepalinge.

Let op
dokters (medics)
skepsels (arrne, treurige)
vorms (bv. koekvorms)
betrekkings (poste)

doktore (akademies)
skepsele (van God)
vorme (lewensvorrne)
betrekkinge (verhoudinge)

Meervoude op-ere en -ers:
Iammers en kalwers is bekend genoeg. Ander is onder meer:
geledere (enkelvoud: gelid)
gemoedere (ook in die betekenis: gevoelens)
volkere (naas volke)
klippers (naas klippe) (L.W.: groot klippe vir bou)
goedere (naas goeters, ook gebruik as meervoud van ,'n ding").
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Vreemde woorde op -us, -kus en -urn:
politikus - politici
musikus - musici
historikus - historici

kritikus - kritici
botanikus - botanici
medikus - medici

(Die vorme politikusse, kritikusse, ens., kan ook gebruik word.)
museum - museums of musea
stadium - stadiums of stadia

gimnasium - girnnasiums of gimnasia
akwarium - akwariums.

Aller/ei ander gevalle:
(a) Let op die verandering van klinker of medeklinker in die volgende:

smid - smede of smids
smit - smitte
lid -ledemate (van die liggaam)
lid -lede (bv. 'n organisasie)
meerkat (mierkat) - meerkatte
lidmaat -Iidmate (van die kerk)
bevel - bevele
gebod - gebooie
jong - jongens
dal - dale.
(b) Boesmans en mans (vrouens se mans)
manne (manlike persone) (ook helde)
voorman - voormanne
koopman - koopmanne of koopmans of kooplui
werk(s)man- werk(s)manne, werksmense, werkliede of werklui
seeman - seemanne of seelui
laksman - laksmanne of laksmans
buurman - bure
stuurman - stuurlui
Engelsman - Engelse
Fransman - Franse of Fransmanne.

Geleende Meervoude:
aanbod - aanbiedinge
eer - eerbewyse
genot - genietinge
bedrog - bedrieerye

ding - dinge of goed of goeters
slagding - slaggoed of slagvee
speelding - speelgoed
kleinding - kleingoed.

Geen enkelvoud nie:
fiemies (vol- wees)
koste en onkoste
notule, kwaaivri(e)nde

hurke, groete (laat weet of stuur)
pokkies en pokke (gevaarlike siekte)
noppies (in jou noppies wees).

Semels, winterhande, -voete, -ore, toiings (toiens) en ander word meestal
ook net in die meervoud gebruik, maar 'n mens kan tog praat van 'n stuk
semel en 'n toiing, en van 'n wintervoet (-hand, -oor) wat jou opkeil.
Geen Meervoud nie:
Stofname en abstrakte selfstandige naamwoorde het gewoonlik geen
meervoud nie:
koper, hawer, meel;
Iiefde, haat, verdriet.

Tog kan sulke woorde wel 'n meervoud kry as 'n hoeveelheid of verskillende soorte bedoel word. Dit gebeur vera! as die hoeveelheid gering is,
en die verkleinwoord word dan meestal gebruik:
Twee pond suikertjies op 'n keer.
'n Bietjie koffietjies.
Daar was twee groot liefdes in sy lewe.
4 M VII EN Vlll
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Samevoeginge:
Die meervoudsvorm van 'n samcstelling is meesal dieselfdc as die van
sy laaste deel: inkfiesse, bergpasse, woudreusc. Maar let op:
Goewerneurs-generaal, posmeesters-generaal
direkteure-generaal, skoute-by-nag
superintendente-generaal, prokureurs-generaal.

Die goewerneur-generaal is mos nie 'n generaal nie, maar 'n goewerneur
en daarom goewerneurs.
Twee meervoude met verskil in betekenis (soms verskillend van herkoms):
vader

vaders van die kinders
vadere in die sin van voorvadere
tafel
tafels om op te eet
tafele van God
kind
kinders van ouers
kindere Israels
rug
rugge (rue) van mensc
ruggens (ruens) waarop die vee wei
middel middels teen siekte
middele om jou doe! te bcreik
maat
maats (maters) om mec tc spcel
mate om te meet
hoop
hope grond
verwagtinge
doe!
doele (in voetbal)
doeleindes wat jy bereik
man
mans van vroue
manne (manlike persone)
bad
baaie wat daagliks geneem word of natuurlike bronne
badde of baddens in die badkamer
vorm
vorms (koek- of baksteenvorms)
vorme van 'n woord
gocd
goeters wat in die pad is
goedere wat per trein kom
teken
tekens aan jou gesig, tekens om te ry of stil tc hou
tekene van die tyd
raad
rade: bestuursliggame, bv. kerkrade
raadgewinge: advies
letter
letters van die alfabet
lettere: letterkunde
bal
balle: bv. voetballe
bals: danspartye

Let op
dric pond meel is drie pond bymekaar;
drie ponde meel is drie los ponde. Vergelyk ook:
twee mud koring en
twee mudde(ns) koring.

Opdrag
1. Skryf die mv. neer van: das, jas, bars, brug, sog, ploeg, eg, voeg.
2. Soos die vorige: lid, lidmaat, aanbod, slagding, aankoop, goewcrneur-generaal,
luitenant-generaal, Marais, Celliers, Cillie, ouma, hoera.
3. Wat is: skagte, akwariums, fiemies, attaches, botanici en teoloe?
4. Gebruik die twee meervoude van die volgende woorde in sinne: vader, middel, man,
bad, gif, goed, letter, teken.
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Verkleinwoordc
Daar is baie meer naamwoorde (en ander woordsoorte) waarby verkleinwoorde gevorm kan word as wat daar is waarby geslag aangedui kan
word: kanonnetjie, swermpie, woninkie.
Oor die betekenisse van verkleiningsvorme word elders geskrywe. Bier
word net gewys op enkele gevalle wat soms spellingmoeilikhede veroorsaak:
belletjie
kammctjie
kannetjie

maat - maatjie
rna - ma'tjie
pa- pa'tjie

Let op die volgende ongewone vorme:
blad- bladjie (van 'n lam bv.)
gat - gaatjie
en - enctjie
noi - noientjie of nooi - nooientjie.

blad - blaadjie (koerantjie)
vat - vaatjie
spel - speletjie of spelletjie

(Vergelyk dit met die lang vokale van hierdie woorde se meervoude:
glas- glase, pad- paaie.)
Opdrag
1. Gee vyf selfstandige naamwoorde wat gewoonlik net in die verkleinwoordsvorm
gebruik word, soos mandjie, en gee by elkeen ook die verkleiningsvorm (mandjietjie).
2. Wat is die verkleinwoorde van die volgende?
Marais, spel, rooie, karba, rekenings, vlag, vlaag, oog, roos, wa, ouma, kaart, sker,
glas, asem, gang, slang.
3. Wat is die betekenisverskil tussen die volgende pare?
boordjie en boortjie
latjie en laaitjie
mooitjies en mootjies en mooietjies
vygies en vytjies
bolletjie en bollatjie en balletjie
naaldjie en naeltjie
platjie en plaatjie.

Geslag (manlik, vroulik, gemeenslagtig)
(Soos by getal, word ook hier aangeneem dat die gewoonste gevalle bekend
is. Net ongewone gevalle, en die waarby daar spellingmoeilikhede voorkom, word dus bespreek.)
Daar word onderskei tussen lewende wesens en nie-lewende dinge. In
die taal word verder onderskei deurdat daar by die lewende dikwels aparte
vorme of woorde is vir
Manlik

Vroulik

Gemeenslagtig

beer
reun
wewenaar
bulkalf
beer
monnik
swaer

sog
teef
weduwee
vers(kalf)
dame
non
skoonsuster

vark
bond
kalf
persoon
(skoonfamilie)

Nie-lewcnde dinge word ook behandel asof bulle mense of diere is
Die boom mors te vee! blare, kap hom (of dit) maar af.
Die trein loop dat by kraak oor die reguit spoor.
Die skip bet nie sy vaart verminder nie.

(Om van 'n skip of 'n trein en dergelike as vroulik te praat, is goeie
Engels, maar nie Afrikaans nie.)
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Deurdat die verband meestal aantoon of 'n persoon (dier) manlik of
vroulik is (en waarskynlik omdat ons taal ook by tallose diere glad nooit
die geslag onderskei nie: kriek, akke(l)dis, tor, meerkat), word dikwels
een vorm, die manlike, vir manlik en vroulik gebruik (maar as daar
voornaamwoorde by is, verskil die wel): kampioen, kaptein. Vir leerlinge
is dit egter verstandig om (waar moontlik) ook met die naamwoorde self
te onderskei :
sondares
barones
profetes
digteres
dienares
gravin
Jodin
Christin
pianiste

eggenote
speelster
orreliste
assistente
aktrise
lektrise
eksaminatrise
redaktrise
eksekutrise

voorsitster
spreekster
kleremaakster
masseuse
regisseuse
burgeres
regentes
voogdes
begeleidster.

Daar is heelwat gevalle waarin by die beroepswoord nie die geslag aangegee
(kan) word nie, bv.: Sy is dokter in 'n algemene hospitaal, doktor in die
lettere, sy is 'n advokaat, dieetkundige, kinderspesialis; ook by leerstellinge:
'n vrou wat Kommunis of Nasionalis of pasifis is, 'n Arbeider (teenoor
arbeidster = werkster).
Waar geen aparte vorme bestaan nie, word mannetjie - wyfie, ens.,
gebruik:
koedoebul - koedoekoei

bokram - bokooi

leeumannetjie - leeuwyfie.

Vergelyk
hingsvul - merrievul

reunhond - teefhond.

Vraag
Wat is 'n lektor, 'n redakteur, 'n eksekuteur, 'n outeur, 'n regisseur,
'n masseuse, 'n burgemcesteres, 'n burgemeestersvrou?

2. Die s.nw. saam met die ww.
Selfstandige naamwoorde en werkwoorde vorm dikwels min of meer vaste
pare, d.w.s. ons kry dikwels dieselfde s.nw. en ww. bymekaar, of anders
net 'n paar wwe. by een s.nw. of omgekeerd. Vergelyk die volgende: 'n
mens kan diere koop, verkoop, aanhou, liefhe, haat, teel, slag, fotografeer,
ens., ens., maar jy kan dank betuig, ontvang, verwag ... en wat meer?
Daar kan dus by die s.nw. dank heelwat minder werkwoordc kom as by
bv. diere.
So is daar dikwels min of meer vaste pare vir sckere betekenisse, bv. nie
'n stuk of 'n dokument optrek nie, maar opstel.
Hier volg 'n lysie van passende pare (wat mondeling in sinne gebruik
kan word):
'n breuk heel of veroorsaak of (in die lyf) opdoen; die aftog blaas; die vlag stryk
of hys; beslag le op iets; druk uitoefen op iemand of druk verlig; die genadcslag
toedien (of afwend); genoee neem met; getuienis afle; gevare trotseer; 'n brand blus
of brand stig; ondersoek instel; 'n kans waarneem oflaat verbygaan; die !oefafsteek;
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ondcrhandelinge aanknoop of afbreek; aanstalte(s) maak om; agting afdwing; 'n
aanbod aanvaar of van die hand wys; afstand doen van; 'n begroting indien; besware
opper; byval vind; beloftes nakom of verbreek of gestand doen; boedel oorgee;
beginsels prysgee of handhaaf; 'n beweging op tou sit; klappe toedien of oploop;
beserings opdoen; stappe doen; die weg baan; 'n gebou oprig of sloop; dank betuig;
die diepte peil; die draak steek (met); dors lcs; 'need aflc; die orde handhaaf of
versteur; ingang vind; 'n kans afwag.

Opdrag
1. Watter van die volgende werkwoorde of werkwoordgroepe kan gebruik word om die
onvoltooide sinsnedes hieronder aan te vul?
snak, smee, slaak, aan die dag le, getroos, instel, inboesem, toeswaai, aanwend,
delf, betoon, ontse, veroorloof.
(b) 'n heildronk ............
(a) goeie smaak ............
(c) 'n komplot ...........
(d) lof ............
(e) liefdesbande ............
(f) hulde ............
(h) ontsag ............
(g) die moeite ............
(i) die onderspit ........... .
(j) liefde ............
2. Watter van die volgende s.nwe. of s.nw.-groepe kan gebruik word om die onvoltooide
woordgroepe hieronder aan te vul?
skade, onkunde, munt, protes, (van) dors, stel, veglus, veldtog, opstand, hanger,
opspraak, afstand, die kroon, geld, bystand, sorg, 'n sug.
(b) ... .... openbaar
(c) ............ (ver)wek
(a) ............ slaan uit
(d) .......... aftrap
(e) ............ op tou sit
(f) ...... .. span
(g) ............ stil
(h) ........ berokken
(i) ............ aanteken

Verdere voorbeelde, soos die volgende, sou ook soos in die oefeninge verwerk kan word:
in proklamasie uitvaardig;
reklame maak;
'n program of skema opstel;
'n standpunt inncem of verdedig;
sorg baar;
die toon aangee;
voldoening smaak;
'n vergelyk tref;
versoekinge weerstaan;
veranderinge aanbring of teweegbring;
ongerief (pyn) uitstaan of verduur;
jou gesondheid oppas of ondermyn;
geld verduister;
hinderpale uit die weg ruim;
invloed uitocfen;
kennis opdoen of meedeel;
die lendene omgord;
'n oordeel vel;
paal en perk stel aan iets;
pogings aanwend;
agterdog wek (koester);

jou plig versuim of nakom;
repliek lewer;
die stilswye oplc of bewaar;
'n standbeeld oprig of onthul;
'n taak aanvaar en volbring;
'n twis besleg;
verbeteringe aanbring;
vrees inboesem;
gevaar trotseer of die hoof bied;
'n wrok (hoop) koester;
toegang verleen of weier;
gemoedere kalmeer (opsweep, gaande maak);
geheime verklap;
'n houding inneem;
inligting inwin of verskaf;
leemtes aanvul;
moord begaan (pleeg, wreck);
'n opstand onderdruk (demp);
jou aansien (of prestige) handhaaf;
planne beraam;
opspraak (ver)wek.

(Is die betekenisse bekend? Leer te aile tye woorde en uitdrukkings in
sinne gebruik.)
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OEFENINGE
1. Hoe noem IY 'n versameling:
(a) gedigte van verskillende digters in een bundcl,
((b) ¥J_OJ!_\')nS Y?-P.d~!Sn·
~(c) v,2_e~~~e.ru;e..agter 'n lykwa,
\ ~d) (~lllll§Sll,plante V!!;n 'n land,
~e) Qnheemse) d1ere van .,i1Taiitl1
~·

Wat

·

hoera, ;.ass~ ~a~din~, Goewerneur-generaal, Le Roux,

IS

die lfieerVOitd van:
Marais,~ v!rkso~, d~?

3. Ge7Jriii m smne:

mans en manne, stuks en stukke, harte en hartens, busse en buste, letters en Jetterc.
4. (a) Gee die verkleinwoord,...Y.,BJ:l.;.
vOetpad, pa,
ii6'i en mandjie.

rem.

Geea{e inanlik·;an:

-

masseuse, bibliotekaresse, lektrise, pianistc en non.
Vul passende selfstandige naamwoorde in:

............ berokken, ............ verklap, ............ verwek, ........... omgord, ............ volbring.
Gebruik nou die vaste pare mondeling in sinne.

B. VOORNAAMWOORDE

Voornaamwoorde is woorde wat gewoonlik in plaas van s.nwe. gebruik
word.
Lees die volgende sin:
Piet het kom hulp vra met Piet se huiswerk, want Piet het nagelaat om Piet se
huiswerk te doen.

In plaas van op so 'n lomp manier te skryf, gebruik ons liewer plaasvervangers :
Piet het kom hulp vra met sy huiswerk, want by het nagelaat om dit te doen.

Hierdie plaasvervangers is voornaamwoorde, en ons onderskei die volgende soorte:

1. Die Persoonlike Voornaamwoord
Die eerste soort voornaamwoord wat van ander onderskei word, is die
persoonlike, d.w.s. die een wat vir mense gebruik word, bv. ek, jy, julie,
sy, ons, by, u, bulle. Maar hulle word nie net in verband met mense gebruik
nie: ('n) dier(e) word ook aangespreek as jy (julie), daar word ook na
dinge verwys met bulle (by enkelvoud), ens.
U is die beleefde vorm wat teenoor meerderes of minder bekendes of
onbekendes gebruik word: 'n leerling teenoor 'n onderwyser, 'n onderwyser teenoor 'n vreemdeling wat hom iets vra, en omgekeerd. Teenoor
minderes en gelykes word jy gebruik. As jy oor jou meerderheid twyfel,
of as jy jonk is en die aangesprokenes oud, wees Hewer oorbeleef as onbeleef:

se u.
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Let op:
In verband met skepc, treine, vliegtuie, kerke, gemeentes, Iande, ens.,
word die manlike (soms die onpersoonlike) vorm van die voornaamwoord
gebruik, nie die vroulike nie, dus:
Die motor loop dat hy (dit) kraak.
Die skip het sy skroef kwytgeraak.
Die vliegtuig is so ruim dat baie mense daarin (of in hom) kan reis.
Die kerk het nog 'n groot skuld wat hy moet delg.
Die gemeente verheug hom oor die koms van 'n nuwe leraar.
Suid-Afrika ken sy vriende.

2. Die onpersoonlike voornaamwoord
Daar is twee: dit en daar.
,Dit" word in verband met dinge gebruik, soms ook i.v.m. mense:
En dit dan wat soviets aangetrek is? Wie is dit?

Soms word ,dit" in verband met die meervoud gebruik, maar dan word
die (genoemde) dinge behandel soos (kollektiewe) goed:
As jy dit kry, kan jy dit vat (dit = die goed - vuurhoutjies of sente, ens.)

Pasop vir ,met dit" en dergelike gevalle van 'n voorsetsel plus 'n voornaamwoord. Ons se:
Jy skop daarmee.
Ek hou nie daarvan nie.

In verband met die weer, wind, reen en hael word dit baie gebruik:
Dit reen (hael, sneeu, kapok, waai, blits) kwaai.
Dit begin toetrek (uitsak, ooptrek; d.i. die weer, wolke).

In vertellinge of stories waar nie gese word wie eintlik vir die verhaal
verantwoordelik is nie, moet ,dit" liewer vermy word (dis Anglisisties)
en daar gebruik word, soos volg:
'
Daar word vcrtel dat .....
Daar word voorspel (beweer, verwag) dat .....

3. Die besitlike voornaamwoord
Kyk nou weer na die volgende:
my mense, jou boeke, sy geld, ons vakansics.

Net soos ,daardie" en ,hierdie" staan die vetgedrukte woorde hier nou
ook voor die s.nw. waarmee hulle saamgaan, en daar kan ook nie 'n
lidwoord v66r staan nie, bv. nie ,die my mense" nie. Hierdie woorde is
dus ook verdringers. Is hulle dus ook aanwysende voornaamwoorde?
Nee, want hulle wys nie aan nie, bulle se wie se besitting dinge is of waarby
dinge of mense gegroepeer is; ons span, sy beurt, haar geld. Hulle word
besitlike voornaamwoorde genoem.
Maar kyk nou na die volgende:
Die bock is myne, maar dit was eers syne.
Daardie bank is hare, maar dit was eers ons s'n.

Hierdie vetgedrukte vorme is omtrent dieselfde as die wat hierbo al
bespreek is, maar hulle word nie (elkeen) deur 'n s.nw. gevolg soos ,ons
span" nie. Dit is so, hulle word 'n bietjie meer op sigself gebruik, self93

standiger as 't ware; daarom word gese hulle is selfstandig gebruikte besitlike voornaamwoorde.
Ander vnwe. kan ook so selfstandig gebruik word, bv. die aanwysende
vnwe.:
Jy kan hierdic of daardie kry, nie alles nie.
Wil jy sulkes he of ander?

Moet tog nie 'n komma tussen die twee vnwe. plaas as 'n pers. vow. langs
'n besitlike staan nie. Skrywe dus:
Wanneer kom haal julle julie goed?
Gee maar vir bulle bulle geld.
Gee ODS ODS daaglikse brood.

Se en skrywe:
Dis moeder se hoed (en nie moeder haar hoed nie).

Daardie ,se" word vandag in omtrent elke soort verbinding gebruik,
selfs wanneer daar glad geen sprake van besitlikheid is nie. Kyk maar na
die volgende gevalle:
Die bottel se prop.
Gister se wedstryd.

Vyf sent se suiker.
Vandag se program.

,Se" is dus dikwels bloot 'n skakel tussen woorde, al noem ons dit in aile
gevalle 'n besitlike vnw.

4. Die betreklike voornaamwoord
Onthou jy die storie wat julie verlede week gelees het?
Daar loop die man wie se dogter verongeluk het.

Die vetgedrukte woorde hier verwys elkeen na 'n woord wat vroeer in
die sin staan, nl. na storie en man. Hulle is betreklike voornaamwoorde en
verbind dele van sinne met mekaar. Ander van dieselfde soort is in die
volgende sinne vet gedruk.
Dis 'n harde bank waarop ons sit, of: waar ons op sit.
Ek kom haal die boek waarvan jy gepraat het, of: waar jy van gepraat het.
Pasop, dis 'n vuil paal waarteen jy leun, of: waar jy teen leun.
Wie nie wil werk nie, mag ook nie eet nie.

Maar pasop, in die volgende soort geval kan ,wie" aileen gebruik word
met ,se" daarby of met 'n voorsetsel daarvoor, en natuurlik ook net as
dit op mense betrekking bet:
Ons ken die man wie se plaas verkoop is.
Daar woon die seun van wie ons boeke gekry het.

maar
Die man wat so iets doen, is edel van inbors.
Ons lees van Paulus wat so baie gereis het.

Praat ons van diere, se ons ook ,wat". Maar hoe se ons nou as daar 'n
,se" moet bykom?
Spreek- en skryftaal gebruik ,wie se" en ,waarvan", soos volg:
Is dit daardie hond wie se kleintjies hier le?
Dis nog dieselfde ou perd wie se spore hier le.

In al twee gevalle kan ook waarvan gebruik word, maar dis 'n bietjie
stywer, formeler.
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Maar
Die hood waarvan ek jou vertel het (of: waar ek jou van vertel het).
Die perd waarvan ons gesels het (of: waar ons van gesels het).

5. Die wederkerige voornaamwoord
Groet mekaar met die hand.
Die kinders was die een die ander se rug.

6. Die wederkerende voornaamwoord
Ken jullc al die vnwe. in die volgende sinne?
Jy moet jou skaam om sulke dinge te se.

Ek verbeel my ek het dit meermale a! gehoor.
Ons het ons misreken.
Hy het hom vererg.
Hy het hom gehaas.

Let op dat die onderwerp en die voorwerp dieselfde persone is: Piet
verbeel hom te veel. Vergelyk dit met: Piet slaan hom. Hierdie laaste hom
is nie dieselfde persoon as Piet nic, dis iemand anders. Maar in ,Piet
verbeel hom te veel" is hom en Piet dieselfde mens. In sulke gevalle word
die voorwerpsvorme wederkerende vnwe. genoem.
Die wederkerende le egter nie in die voornaamwoord nie, dis 'n saak
van die werkwoord.

7. Die onbepaalde voornaamwoord
Dit is die vnw. wat na enigeen en/of enigiets verwys, nie na een besondere
mens, ding of geval nie (soos bv. die aanwysende vnw. doen) bv. enigeen,
enigiets, 'n mens, (n)iemand, iedereen, ens.
Dit gee geen moeilikheid nie. AI om bier te on thou, is: 'n Mens weet ook
nie aldae duidelik wat jy moet doen en waar om jou aandag te bestee nie.
OEFENTNGE
1. Vul die voornaamwoorde in:
Die trein is al naby, want ek hoor ............ fluit.
Ek hoor ............ loop snags in sy slaap.
Ek hoor ........ snags in sy slaap loop.
Onse Vader ............ in die heme! is.
Die koei .. . . kalf weggevat is, gee baie melk.
2. Maak een sin van elkeen van die volgende pare:
Dis my stoel hierdie. Ek sit daarop.
Ek ken die kerel. Julie praat van hom.
Is dit jou broer? Hy loop daar.
Sien jy die man? Ek wys na hom.
Bring vir my die boek. Jy het daarvan gepraat.
3. Watter twee betekenisse kan elkeen van die volgende sinne he? Gee julie antwoorde in
volledige sinne.
Jan skeer hom.
Ek moet my eers gou gaan verskoon.
Hulle het hulle verbaas.
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4. Vul voornaamwoordelike verbindinge in die volgende in:
Doen goed aan ............ jou vervolg.
Is dit die man ........... huis te koop is?
Dis honde daardie ............ 'n mens nie moet raas nie.
Gaan haal die boeke ............ jy so baie vertel het.
Die bok ............ hy geskiet het, waste ver vir sy geweertjie.
5. Vul die juiste of passende vorm van die vlg. vnwe. in:
(u, jy, jon, haar, my, ek):
(a) Wat makeer ............ ? Waarom raas jy so?
(b) Ek het ............ waarlik vergeet om ........... te vertel dat ............ 'n betrekking aangebied
is.
(c) Nee, meneer, as ........... nie wil vasval nie, moet ............ Hewer ............ motor hier laat
staan.
(d) Hierjy, ............ karnallie, kyk hoe laat jy ............ skrik.
(e) Wag, laat ............ jou wys.
(f) Begryp ............ aan dat hy nou so iets kan vra!
6. Vul voomaamwoorde in (een woord per strepie):
(a) Is - - - - boeke hierdie, of julle - - ?
(b) - - nie wil werk nie, mag ook nie eet nie.
(c) Is die Iiniaal in die lessenaar --laai of in die kas - - ?
(d) Waar is die man - - - - koffers hier staan?
(e) As ons die trein - - ,sakke-pakke" kan hoor weet ons --trek vandag weer
swaar aan - - vrag.
(f) --word vertel dat, as 'n skip se mishoring vanself begin raas, die skip-maar daarop kan voorberei om drenkelinge te vind.

C. BYVOEGLIKE NAAMWOORDE (b.nwe.)
Selfstandige naamwoorde trek baie vriende of ,helpers" aan om allerhande
diensies te verrig.
Lees die volgende sinne:
1. Ek wens jou 'n voorspoedige reis toe.
2. Die reis hierheen was interessant.
3. Die reis word nou darem vervelend.

Wat merk julie van die vetgedrukte woorde? Die woord reis herken julie
as 'n s.nw., en die ander drie woorde: voorspoedige, interessant en vervelend.
gaan in elke sin saam met reis. Ons noem hulle byvoeglike naamwoorde.

1. Attributief en predikatief
As 'n b.nw. voor 'n s.nw. staan, se ons dit word attributief gebruik; as dit
na 'n s.nw. staan, word dit predikatief gebruik.
1.
2.
3.
4.

Die dom seun stap stadig (Attributief)
Die seun is dom. (Predikatief)
Die lang toespraak het ons verveel. (Attributief)
Die toespraak word te lank. (Predikatief)

Sommige b.nw. kan net predikatief gebruik word, terwyl ander net attributief voorkom:
1.
2.
3.
4.

Hulle is gaande oor die baba. (Net predikatief)
Is julie gereed om te vertrek? (Net Predikatief)
Sy vorige besoek was maar kort. (Net attributief)
Die besoekende span het pak gekry. (Net attributief)
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2. Verbuiging van b.nwe.
Ons kan praat van:
I. Jan is lomp, of:
2. Jan is 'n lompe lummel.

In die tweede sin het die b.nw. Iomp 'n e bygekry. Die woord Iomp is dus
verbuig.
Kyk nou weer na die volgende:
Die arm mense (besit weinig)
'n rein hart (sonder onreinheid)
die stom seun (kan nie praat nie)
os moere (kan vasgedraai word)
duur klere (kos baie geld)

die arme mense (besit weinig of vee!, maar is te
bejammer)
die reine waarheid (onvervals) ·
die stomme seun (se lot is hard, of hy kan praat
of nie)
op losse voet (sonder behoorlike kontrak of
akkoord)
dure Jesse (leer 'n mens met skade, skande en verdriet).

Wat merkjulle op? In die eerste lysie word die b.nwe. arm, rein, stom, los
en duur letterlik gebruik. In die tweede lysie word bulle figuurlik gcbruik,
d.w.s. daar kom beeldspraak by.
Maak nou seker dat julie die gebruik van die b.nwe. in die volgende lys
ken:
in stom seun (kan nie praat nie)
'n seker middel (wat met welslae
aangewend kan word)
een Marais was ook daar (net een,
moontlik uit vele; 'n telwoord)
trots ouers (is lelik hoogmoedig)
grys mense (met grys hare)
skoon klere en !iggame
mal mense
bitter medisyne
kort dae en lang nagte
ryp vrugte
teer hande
vol sakke
suiwer wyn
lang toue
'n flou !iggie
'n waar storie
•n fris kerel
•n elk geval (hoe dit ook a! sy)
'n gek vent (is mal)
'n ver ent pad
diep slote
diep water, riviere
'n duister kamer
bang mense

'n stomme seun (is bejammerenswaardig)
'n sekere middel (die een of ander waarvan die
naam nie genoem word nie)
ene Marais (wat jou nie nader bekend is nie of van
wie jy min dink)
trotse ouers (wat trots voel, bv. op 'n seun)
die gryse ouderdom (eerbiedwaardige)
dis van skone (pure) slegtigheid
in sy malle verstand (in)
bittere beproewinge
lange jare van vereensaming
rype ondervinding
tere gemoed
by sy volle verstand
die suiwere waarheid
op lange laas
'n floue begrip van iets he
die ware Jakob
'n frisse sty!
in elke geval ( = aile gevalle)
'n gekke vent (is snaaks of verspot)
in die verre toekoms
diepe minagting
Sy wee lei soms die mens deur diepe watere
die duistere toekoms
'n bange nag vol kommer,
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Daar is 'n paar b.nwe. wat baie dikwels sonder -e (-te) verskyn, hoewel
ons eintlik die verboe vorm verwag. D. F. Malherbe skryf van ,sy moeg
lyf" en ,moeg osse"; die Bybel praat van ,moeg diere", maar moee word
algemeen gese en geskryf.
Maar 'n sleg vent en 'n vas boordjie is nie algemeen genoeg vir beskaafde
gebruik nie. Hou dus maar liewer by:
slegte ding
vae antwoorde
'n sluwe vent
ruwe spel

vaste geloof
vroee ure
'n strawwe winter
growwe sout

Ou verboe vorme:
Soos by die s.nw. het daar ook by die b.nw. ou vorme oorgebly uit 'n
tyd toe woorde aparte vorme vir verskillende sinsverhoudinge gekry het.
Die vorme van die b.nw. het op -n of -r uitgegaan:
tegelykertyd (terselfdertyd) (vergelyk: gelyktydig)
te goeder trou handel, of te kwader trou
op heter daad betrap word
iemand van ganser harte gelukwens
te gelegener (of geleener) tyd iets aanpak
onverrigter sake erens vandaan terugkeer
velerlei kwaad op jou kerfstok he
in koelen bloede moord pleeg
in aller yl
deser dae
ouder gewoonte
saliger nagedagtenis
ons liewe(n) Heer

Die trappe van vergelyking
Die noukeurigste vergelyking word met syfers uitgedruk:
Die een kry drie pond, die ander drie en 'n kwart.

Maar ons het nie altyd sulke noukeurige gegewens nie. Ons praat soms
baie meer algemeen. Ons kan bv. bloot eienskappe, soos in die volgende
gevalle, teenoor mekaar stel of met mekaar vergelyk:
Stellende trap
moeg
breed
kwaad
maer
bros
skaars
fluks
vies
viets
juis

Vergrotende trap
moeer
breer
kwater
maerder
brosser
skaarser
flukser
vieser
vietser
juister

Oortreffendc trap
(die) moegste
, breedste
, kwaadste
, maerste
, brosste
, skaarsste
, fluksste
, viesste
, vietsste
juisste

Opdrag
1. Wanneer lzet die oortre.ffende trap dus twee s'e?
2. Toon in sinne duidelik die verskil in betekenis aan tussen:
vaste en vasste; woeste en woesste; juiste en juisste, ens.
3. Gebruik in sinne:
opperste, allerliefste, Allerhoogste, jou naaste, die naasbestaandes.
4. Wat is die predikatiewe vorm van:
nuwe, ruwe, sluwe, skewe, lang, ou?
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Meer en (die) mees(te)
Ons gebruik nie altyd -(t, -d)er of -ste nie. Ons kan bv. se: beskeidener of
meer beskeie, beskeidenste of mees beskeie; begaafder of meer begaaf,
begaafste of mees begaaf(de); afgeleener of meer afgelee, afgeleenste of
mees afgelee; afgesonderder of meer afgesonderde, afgesonderdste of mees
afgesonderde.
Watter woorde kry dus meer en (die) mees(te) by? Lang, ingewikkelde
reels is moontlik, maar ongewens; daarom word liewer soos volg aangeraai:
As leerlinge twyfel:
gebroke, gebrokener, (die) gebrokenste,

of
gebroke, meer gebroke, (die mees(te)) gebroke,

sedan die reekse hardop, sodat die oor 'n indruk kan kry, en hou dan soveel
moontlik vas aan -er en -ste.
Waar meer altyd reg is:
Wanneer twee eienskappe of kenmerke van iets teen mekaar opgeweeg
word, kan meer (maar nooit mees nie) by enige b.nw. gebruik word:
Die tafel is meer windskeef as swak.
Die blom is rooi-pers, maar meer rooi as pers.
Hy was meer ingedagte as onbeleef.

Soos en as
Die gewoonste vergelykingspartikels in Afrikaans is soos en as. Na werkwoorde word soos (soms as) gebruik:
lieg
soos 'n ketter
sing
soos 'n nagtegaal
praat
soos 'n advokaat ('n boek)
hardloop
soos die wind
van iets soveel weet as (soos) 'n kat van saffraan.

In plaas van soos word in gemoedeliker en gemeensamer taal ook nes
gebruik:
Hy's nes 'n volstruis, waar hy kom is hy tuis.
Hy's nes 'n hanskuiken in die kombuis.

Na s.nwe., bwe. en b.nwe. gebruik ons soos of as:
so plat soos 'n pannekoek
so kwaai soos 'n tier
'n tong soos 'n rasper ('n skeermes)
'n maag soos 'n volstruis

Let op
Dan word altoos gebruik wanneer daar twee asse is.
Hy is beter bekend as sanger dan as digter.

3. B.nwe. en s.nwe.
Rooi pas nie by jou nie. Ryk en arm sal daaruit voordeel trek.
Woorde wat as s.nwe. en as b.nwe. gebruik word, !ewer geen probleme nie.

4. B.nwe in vaste verbindinge
As ek 'n groot se of skrywe, kan daar talle en talle selfstandige naamwoorde
volg, soos bv. 'n groot huis, dier, mens, vrou ens., ens. Met inheemse gaan
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dit al moeiliker. Kan jy aan ander as plante en diere dink? Kom jy by
blakende en jy het gesondheid gese, dan is die storie uit. Blakende gesondheid
is so 'n vaste paar wat uit 'n byvoeglike naamwoord en 'n selfstandige
naamwoord bestaan.
Laat ons nog 'n paar tot ons woordeskat toevoeg. Ons gee die byvoeglike
naamwoord, dan voeg jy 'n selfstandige naamwoord daarby - om die paar
daarna mondeling in sinne te gebruik:
die prille ............
'n batige ............
skotige .... . ....

met rasse ............
met taaie ............
'n onbegonne ............ blakende
'n onbestrede ............

'n onomstootlike
'n verstokte .........

OEFENINGE
1. Gee die trappe van vergelyking van die vlg.; plaas selfstandige naamwoorde agter
hulle en gebruik hulle mondeling in sinne:
juis, rats, ru, nuut, gedwee.
2. Voltooi en gebruik mondeling in sinne:
'n seker ........ , 'n sekere ........... ; bitter ............ , bittere ............ ; taai ............ , taaie ............ ;
in elk ............ , in elke ............ ; diep ............, diepe ........... .
3. Gebruik mondeling in sinne:
te goeder trou, op heter daad, onverrigter sake, in aller yl, in koelen bloede.

D. LIDWOORDE (Lwe.)
Leerlinge ken reeds die lidwoorde die en 'n. Die word die bepaalde lidwoord
genoem, omdat dit dikwels met 'n bepaalde geval te make het, teenoor 'n,
die onbepaalde, wat sowat ,enige" of ,elke" beteken, dus nie een sekere
nie:
Die bok is siek. (So gestel, beteken dit dat die hoorder weet van watter
bok gepraat word. Dit is moontlik ook die enigste bok.)
'n Bok is siek. (Daar is een siek, maar daar is ook ander.)
Ek wil asb. die lamp he. (Spreker en hoorder weet watter een.)

1. Saam met selfstandige naamwoorde
Die lidw. staan voor 'n s.nw., wat dan deur die lidw. bepaal word en
waarvan die lidw. afhanklik is: die klas, die vakansie. Die woord wat s6
saam met 'n lidw. gebruik word, word in daardie verband dus 'n naamwoord genoem.
Daar is nog twee ander lidwoorde, naamlik de en 't:
de duiwel in wees.
Wat de drommel is dit nou weer?
Mag, maar de k~rel kan darem hardloop!

De word dus in gevoelstaal gebruik, meestal in 'n klompie vaste uitdrukkinge.
't kom ook maar min voor:
om 't ewe
aan 't huile
aan 't loop.

Aan't saam met 'n ww. beteken: besig om te, (reeds) besig
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m~t.

Die saam met oortreffende vorme:
Suiwer Afrikaans se:
Hy het die meeste punte behaal.
Die springbok hardloop die hardste.
Die meeste boere werk hard.
Wie die laaste lag, lag die lekkerste.

Met en sander die:

As perde in 'n stal gevoer word, se ons hulle staan op stal.
As kinders ho-op 'n stal klouter, staan hulle op die stal.
Leerlinge wat skoolgaan, is nog op skool, maar 'n werkman kan op die
skool wees om bv. herstelwerk te doen.
'n Mens sing nie aan tafel nie, maar jy kan wei per ongeluk aan die tafel
stamp.
'n Deur kan oop staan of op slot wees, of daar kan 'n sleutel op die slot Ie.
As die die daar is, is die betekenis dikwels letterlik; sonder die die
dikwels nie letterlik nie, soos hierbo.
Verdere voorbeelde:
Hy speel aan die kant, nie binne-in die skrum nie.
Hulle moet soggens self hulle kamers aan kant maak.
Die konsert het pragtig van stapel geloop (goed afgeloop).
Vat maar vir jou 'n lemoen van die stapel af.
Die beste stuurlui staan (sit) aan wal. Ek sal julie die wete gee sodra ek voet aan wal
sit in Kaapstad.
Dit lyk soos mos wat daar aan die wal sit.
Die regulasies le 'n mens darem te vee! aan bande.
Kyk asb. wat daar aan die bande skort dat hulle so gou pap word.
Jy kan hulle nie op grond van sulke karige getuienis vervolg nie.
Jy mag 'n dier nie op die grond van sy baas molesteer nie.

Hierdie afwesigheid van die lidwoord kom vera! in idiome baie voor:
iemand onder vier oe spreek
iemand voor stok kry
op stryk wees, van stryk wees.

'n Ander belangrike soort geval is die volgende:
perdry en die perd ry

Met die het dit 'n bepaalde betekenis - 'n sekere perd, sonder die 'n
algemene betekenis :
Ek kan die perd ry ('n sekere perd, ander moontlik nie).
Ek kan perdry (is in die algemeen vaardig daam1ee).
Hy se hy gaan nog die vis vang.
Hy se hy gaan nog visvang.

Vergelyk ook: bergklim en die berg klim
man (of vrou) soek en die man (vrou) soek, die tande (bv. van 'n skedel)
sit en tel, en sit en tande tel (in grootmense se geselskap wees).

2. Verouderde vorme in vaste verbindinge
Daar is 'n groepie uitdrukkinge wat uit 'n voorsetsel, 'n lidwoord en 'n
selfstandige naamwoord bestaan, met die lidw. (en die s.nw.) soms in 'n
besondere vorm:
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met dien verstande dat (beteken: op die voorwaarde)
te dien einde (met die doe! voor oe).

Vergelyk dit met
byderhand,inderdaad,indertyd,inderhaas.

Soms kan 'n gewone voorsetsel met 'n lidwoord en 'n naamwoord sonder
vormverandering gebruik word, met taamlik presies dieselfde waarde en
betekenis:
die koninkryk der hemele
'n dag (week) des gebeds
in die sweet des aanskyns
'u engel des ligs
ten huise van die sekretaris
ten hemel roep

of
of
of
of
of
of

die koninkryk van die hemele
'n dag (week) van gebed
in die sweet van jou (u) aanskyn
'n engel van (die) lig
by die huis van die sekretaris
na die hemel roep.

Deftige taal verkies meestal die ou vorme. Afgesien daarvan, bet ons
dikwels geen keuse nie, want die ou vorme is enigsins idiomaties en moet
soms gebruik word. Ons gee bier van die belangrikstes:
As daardie giftige slang jou byt, is jy 'n kind des doods (gewone taal: is jy dood).
Sy onplesierige geaardheid is oral 'n steen des aanstoots, want hy stoat mense oral
af (gewone taal: is aanstootlik).
Sedert die sondeval moet die mens sy brood in die sweet des (syns) aanskyns eet
(gewone taal: van sy aangesig).
Die hofsaak het vir hom geen gemoedsrus gebring nie; inteendeel, dit is maar net
'n kwelling des geestes (vir die gees of gemoed).
As straf vir sy goddelose handelwyse moes hy swaar boet en die brood der smarte eet.
Jesus het beveel dat die kindertjies nie moet verstoot word nie, want die koninkryk
der hemele (koninkryk van die heme!) behoort aan hulle.
Die hoek wat vanoggend ter perse (na die pers) gegaan het, sal eersdaags verskyn.
Deur sy bemiddeling is die saak in der minne geskik, en so is die vrede herstel.
Dit is maar laag om 'n grap ten koste van 'n ander te maak.
'n Man wat so wei ter tale is, praat baie lekker in die openbaar.
Hy het ter elfder ure daar opgedaag; dit was byna te laat.
Stuur my die boek net ter insage, sodat ek dit vlugtig kan deurkyk.
As ons onderwerp ter sprake kom, moet jy darem iets se.
Die mense dra so baie nuus aan, dat dit hom seker maar ter ore sal kom.
Die Departement van Volksgesondheid doen baie navorsing ten bate van ons
gesondheid.
Ek hou nie van die werk nie; ek doen dit maar om den brode, want 'n mens moet tog
leef (ter wille van die kos).

Ten slotte moet daarop gelet word dat hierdie vorme ,taalfossiele" is:
ons gebruik hulle nog, maar ons kan geen enkele nuwe geval so vorm
nie - inteendeel, die wat nog bestaan, word stadigaan minder.
OEFENINGE
1. Skrywe die volgende sinne oor en vervang die vetgedrukte gedeeltes deur ,deftige"
taal - in die gees van die voorafgaande:
(a) Asjy die koninkryk van die hemele wil beerf, moetjy soos 'n kindjie word.
(b) Ek hou nie van die werk nie, maar doen dit maar om die brood.

(c) Hy het op die elfde uur daar aangekom.
(d) Ons moet alles tot eer van God doen.
(e) Ons vergader in die huis van die voorsitter.
2. Vul die ontbrekende vorm van die lidw. in die volgende sinne in:
(a) Hy is 'n stem .
roepende in die woestyn.
(b) Ons het dit ............ seerste geniet.
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(c) Gee voorbeelde ............ verduideliking van wat jy bedoel.
(d) As jy hom ........ aanhore van ander mense beledig, sal hy jou vervolg.
(e) Die onreg teenoor ons eie mense skrei ........ hemel.
(f) Dit kan ........ ene male nie so voortgaan nie.
(g) Is die verslag al ............ tafel gele.
(h) Jy kan dit 'n dom mens nie ............ kwade dui as hy dom handel nie.
(i) Job was darem ook nie 'n engel .... ligs nie.
(j) Nou weet jy .......... minste wat om te verwag.
3. Vul die juiste vorm van die lidwoord in:
(a) Ek leen jou die perd, maar met ............ verstande dat hy vanaand weer hier besorg
word.
(b) Die baie verpligtinge is vir 'n mens net 'n kwelling .......... geestes.
(c) Die bewering is maar (te) ......... dele waar.
(d) Die moordenaar is (te) ............ dood veroordeel.
(e) Dis my om ............ ewe of hy kom of nie.
(f) Wat ........ ongeluk wildie vent nou weer he?
(g) Jy is 'n kind ............ doods as ekjou in die hande kry.
4. Gebruik in sinne sodat die verskil duidelik blyk:
opstal, op stal en op die stal; oor draad en oor die draad; aan wal en aan die wal;
die les opse en les opse.
5. Vertaal:
(a) Most people do not come in time.
(b) He studies medicine.
(c) He took a course in music.
(d) He was a politician and writer.
(e) You should be more interested in life than in death.

E. TELWOORDE (Telwe.)
Die telwoord tel, naamlik met presiese syfers: een, twee, drie, honderd
(bepaalde hooftelwoorde), of met algemene maat- of omvangswoorde: baie
min, weinig, al(le), verskeie, (onbepaalde hooftelwoorde). Andere deel dit
in in range, naamlik noukeurig: eerste, honderd-en-eerste, sewentigste,
(bepaalde rangtelwoorde), of algemeen (selfs vraend): laaste, soveelste,
middelste, hoeveelste (onbepaalde rangtelwoorde).

1. Saamgestelde getalle en breuke
Die enigste probleem bier is die van spelling: of ons vyf-en-twintig of
vyf en twintig skryf, drie-sewendes of drie sewendes. Ons aanvaar albei
skryfwyses in hierdie en soortgelyke gevalle.

2. Telwoorde en s.nwe. bymekaar
Daar is net een probleem in verband met die saam gebruik van telwoord
en s.nwe., naamlik om te weet wanneer die s.nw. m1 'n meervoudige telw.
'n mv. of 'n ekv. kry, bv. tien myl (ofmyle) van die plaas af. Hier gaan ons
alleen gesels oor gevalle wat Anglisisties of nie-algemeen is.
Suiwer Afrikaans is o.m. ,tien myl van die plaas (af)" (nie myle nie)
,drie voet van jou (af)" (nie voete nie), ,sewe duim lankfhoog" (nie duime
nie), twintig rand (nie rande nie).
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Ons gebruik dikwels 'n ekv. waar Engels 'n mv. gebruik, bv. 'n paar
bottel wyn, tien vrag lusern, ens. (hoewel ons ook van bottels wyn en vragte
lusern praat). Maar as die algemene maatwoord, bv. bottel, vrag, sak, in
'n samestel/ing voorkom, kry dit feitlik altyd 'n mv., bv. 'n paar halfbottels
wyn, tien bokwavragte lusern, twee mudsakke patats, twee dessertlepels
kasterolie, ens.
Pas tog op vir ,nog 'n sekond" i.p.v. sekonde. Seen skrywe dus ,dertig
sekondes, een sekonde".
HERHALINGSOEFENINGE
1. Julie weet mos wie Job, Gideon en Judas was. Wat is nou 'n Gideonsbende, 'n
Jobs/rooster, Judasstreke?
2. (a) Wat noem ek 'n versameling
koffers, trommels, ens., op 'n stasie;
motors, ens., agter 'n lykwa;
oorlogsvliegtuie van 'n land;
visse in die see;
skote wat afgevuur word?
(b) Wat noem ek ('n versamelnaam)
leeus, tiers, renosters, olifante;
hoenders, eende, makoue;
skape en bokke;
koppies, pierings, borde?
3. Wat is die meervoud van:
pa, rna, oupa, malva, karba, konsertina, kafee, Hugo, jas, das, les, mes, neus, t ros
bos, vat, dal, lied, monnik, mane!, gebod?
4. Se wat die volgende beteken of gebruik hulle in sinne:
'n hanetreetjie, 'n ietsie, 'n krieseltjie, 'n pruimpie (twee betekenisse), 'n koutjie
(twee betekenisse), 'n drankie, 'n dronk(ie), 'n teug, kalkoentjies en viooltjies en
gesiggies (elk in twee betekenisse).
5. Wat is die vroulike van:
'n sanger, 'n sekretaris, 'n monnik, 'n bibliotekaris, 'n penningmeester, 'n president?
(En die meervoud van die vroulike ?)
6. Skrywe die volgende oar en verander die vorm van die byvoeglike naamwoord waar
nodig:
(a) Hy is sommer 'n (sleg) vent.
(b) Hy is 'n (slu) jakkals.
(c) 'n (Moeg) os stoot gou.
(d) Hy is 'n (vroeg) besoeker.
(e) Na die (welkom) reens sal die graan mooi groei.
(f) Piet is die (snaaks) vent wat ek al teengekom het.
(g) Hierdie papier is (breed) as daardie.
(h) Daar Ie 'n (dood) perd langs die pad.
7. Gee die trappe van vergelyking van:
los, breed, lelik, nuut, ru, slu, presies.
8. Gebruik in sinne:
die duiwel, 'n derduiwel; hoenders, de hoenders in; de joos in; 'n ongeluk, die
ongeluk, wat de ongeluk; in omtrek, in die omtrek.

F. WERKWOORDE (Wwe.)
Die werkwoord is een van die belangrikste rededele en die fondament van
'n taal. Min sinne kan sonder 'n werkwoord bestaan, en 'n enkele werkwoord kan 'n sin vorm, bv. die bevel: ,Loop!"
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Werkwoorde kan handeling uitdruk (Piet stap), of 'n toestand (Piet
slaap), ens. Ons onderskei hulle egter gewoonlik aan die eienskap dat hulle
die enigste woordsoort is wat tyd, wyse en/of vorm aandui:
Hy lees, hy het gelees. (Tyd)
Hy mag of moet lees. (Wyse)
Dit word of is gelees. (Vorm)

1. Selfstandige werkwoorde
Selfstandige werkwoorde kan in die tecnwoordige tyd aileen as gesegde van 'n
sin staan:
Die kinders sing.
Die kosgangers eet.
Die mense slaap.

As iemand by jou kom en se: ,Die mense stuur," sal jy dink hy is van
Iotjie getik. Stuur kan nie sonder meer selfstandig gebruik word nie.
Opdrag
Kies 'n ww. wat 'n paar vorm met die volgende:
Die kar (vertrek, verwyder).
Die kinders (se, praat).
Die oom (vra, versoek, bid).
Die kinders (vermors, mors).
Jy het (beloer, geloer).

2. Oorganklike en onoorganklike werkwoorde
Gebruik nou die wwe. hierbo wat nie pare gevorm het nie, in eenvoudige
sinnetjies, bv.:
Die kar verwyder die vuilgoed (van die werf af).

Julle sal sien dat hierdie sinnetjies nie sulke pare vorm soos die van
Oefening 1 hierbo nie, want hierdie span moet aangevul word: 'n mens
verwyder of stuur nie sommerso in die lug nie, jy verwyder iets, of stuur
groete of presente of kinders of afgesante.
Die vetgedrukte woorde hierbo is s.nwe. en (een) vnw. Hulle vorm die
voorwerp by die wwe. Sulke wwe., d.w.s. wat deur 'n voorw. gevolg kan
word, word oorganklike (transitiewe) werkwoorde genoem:
eet kos
soek geselskap
plant aartappels.

Kan die wwe. geen voorw. kry nie, word hulle onoorganklik (intransitief)
genoem. Probeer om 'n s.nw. na die volgende wwe. te plaas:
(Die wind) waai.
Die hen kekkel.
Die knape baklei.

Daar kan geen voorwerp volg nie; hulle is onoorganklike werkwoorde.
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Verdere opdrag
Gebruik die vlg. in sinne, eers oorganklik en dan onoorganklik. Die
betekenis van elke sin moet duidelik wees:
glo, drink, groet, skiet, bedrieg.

NOG 'N PAAR WERKWOORDSOORTE

1. Wederkerende Werkwoorde
Kyk eers na die volgende:
Ekskaammy.
Sy verbeel haar (te veel).
Hy bekommer hom (nooit).
Hulle verwonder hulle.

Skaam, verbeel, verwonder en bekommer kry ook voorwerpe, maar die
voorwerp
(a) is in elke geval 'n vnw., en
(b) het betrekking op dieselfde persoon as die onderwerp.
Sulke werkwoorde word wederkerende werkwoorde genoem.
Sommige wwe. is noodsaaklik-wederkerend, d.w.s. bulle moet altyd met
'n vnw. aangevul word wat op dieselfde persoon as die onderwerp betrekking
bet, soos die groepie hierbo: jy kan nie se ,ek skaam" of ,hulle haas" nie,
en ook nie bv. ,ek skaamjou" of ,hulle haas die oubaas" nie. Let goed op
die volgende:
Ons is (ons) daarvan bewus dat .... .
Ek was (my) nie daarvan bewus dat .... .
Hy herinner hom dit nog goed dat .... .
Ons herinner ons nog die dae toe .... .
Jy sal jou verwonder oor sy fratse .... .
Verwonder jou maar nie oor sy stories nie.

'n Paar ander wwe. kan met enige voorw., dus ook toevallig-wederkerend,
verskyn:
Ek skeer my of ek skeer skape.
Hy verbaas hom(self} of hy verbaas sy vriende.
Hulle verwyt hulle(self) of hulle verwyt ander mense.

Opdrag
(a) Gebruik in sinne:

mors, bemors, vermors; antwoord, beantwoord; spaar, bespaar; takel, betake!;
klim, beklim; roep, beroep; plant, beplant.
(b) Gebruik oak in sinne:
ontferm, verstout, verknies, verlekker, verdiep, onthou (twee betekenisse), verstuit,
vertrap, ek weerhou my van, ek hou my daarvan oortuig, ek besin my.

2. Koppelwerkwoorde
Daar is ander wwe. wat nooit 'n voorwerp kan kry nie en wat sonder
aanvulling tog ook nie 'n groepie of ,'n paar" vorm nie:
,Piet is" en ,hy word" se niks, teenoor ,Piet slaap" of ,hy raas", wat
wel pare vorm.
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Nou vul ons dit aan:
Piet is onderwyser.
Piet is siek.
Hy word oud.
Hy word ingenieur.

Dit is nou nie aanvullinge by die ww. nie, maar by die onderwerp, sodat
,is" en ,word" nie selfstandig is nie, maar skakels, koppelinge; daarom
heet hulle ook koppelwerkwoorde.
Die vernaamste koppelwerkwoorde is:
is, lyk (skyn), blyk, bly, beet, word, voorkom.

3. Hulpwerkwoorde
Daar is nog 'n laaste soort geval ook, die naarnlik waar twee wwe.
saamgaan, sodat die een help om die tyd, die wyse, of die vorm by die
ander a an te gee:
Tyd
Hy bet gesien
Hy sal sien

Wysc
hy moet sien
hy mag sien

Vorm
hy is gesien.
hy word gesien.

Die vetgedruktes heet hulpwerkwoorde.
Opdrag
1. Wys in die volgende sinne die hulpwerkwoorde en die koppelwerkwoorde aan, en se
in elke geval waarom dit 'n hulpww. of'n koppelww. genoem word.
Voorbeeld:
In die sin: ,Piet is vandag nie in die skool nie, omdat hy gister sy arm gebreek
het", is is 'n koppelwerkwoord omdat dit Pict en in die skool skakel of verbind, en
is het 'n hulpww. omdat dit help om die tyd by (ge)breck aan te gee.
(a) Die knaap is geskors omdat hy oneerlik was, maar hy mag darem na 'n jaar
weer die !esse bywoon.
(b) Ek het hom gese hy gaan swaar kry in die sand, maar hy wou nie luister nie;
nou is dit ek wat die gelag moet betaal.
2. Gebruik in duidelike volsinne (as ww.):
sorg, bcsorg, versorg; bepraat, verpraat; sprcek, bespreek, verspreek; bewerk,
verwerk; verseg; ontkcn; weier; betwyfel.

3. Voltooide en onvoltooide deelwoorde
Daar is twee soorte deelwoorde, die verlede of voltooide deelwoord en die
teenwoordige of onvoltooide deelwoord.
1. Die verlede deelwoord
Dit word saam met ,het" en ,is" gebruik:
Die werk is afgehandel.
Die klok het gelui.

,Is" en ,het" saam met die voltooide deelwoord se dan dat iets in die
verlede gebeur het, dat dit nie nog aan die gang of aan die kom is nie,
maar verby. Kyk maar na die volgende sinne:
(a) Suid-Afrika het baie naturelle.
(b) Die Afrikaners het baie hard gewerk.
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(a) Die groente is in die spens.
(b) Die groente is in die somer gcplant.

(a) Wie het albasters?
(b) Wie het met albasters gespeel?

Die (a)-sinne, met ,het" en ,is", sander nog 'n ww. daarby, stel dinge
voor of vra daarna soos dit nou is: die (b)-sinne, ook met ,bet" en ,is"
as bulpwwe., dus met nog 'n ww. by, praat van wat was.
Vir die verlede tyd met ,bet" en ,is", kom daar dus meestal 'n ge- by
die ww.; maar nie altyd nie. Let maar op:
(a) Werkwoorde wat met be-, ge-, er-, her-, ont- of ver- begin, kry in
beskaafde gebruik gewoonlik nie 'n ge- by nie: dus bet bewaar, gesels,
ervaar, herinner, onthou en vergeet. (Tog se ons wel: geherkou.)
(b) Ons se:
Hy bet gaan stap.
Sy bet kom werk.
Hulle bet ons sien loop.
Wie bet jou laat roep?
Ek bet 'n vis voel byt.
H ulle bet probeer skrywe.

Opdrag
Gee 'n paar ander sinnetjies met het gesit, ge!e, geloop, gestaan saam met 'n ander
werkwoord, en verduidelik die verskil tussen:
gesit en praat
gesit en gepraat
gestaan en skel
gestaan en geskel

(c) Die ww. voor die ,en" verskyn ook dikwels sonder 'n ge- wanneer
die ww. na die ,en" geen ge- kry nie. In die werk van die Hobsons
is dit byna die reel, bv.:
Hy het staan en rook.
Hul!e het le en sing.

Die ,en" ontbreek ook dikwels: ,Moenie staan skel nie," maar die
gebruik van ge- by die eerste ww. en ,en" tussen die dele word aanbeveel
omdat dit verreweg die mees algemene is.
(d) As 'n ww. uit twee dele bestaan, met die klem op die Iaaste deel, kry dit
in die reel uie 'n ge- vir die verlede tyd nie:
Piet bet die saak rustig oorweeg.
Die saak is deeglik ondersoek.
Hulle bet baie pyn deurstaan.

Dit is die sg. onskeibare werkwoorde. HulJe vcrskil ook in bctekcnis van
die skeibares:
Jy oorweeg (het oorweeg) iets, maar jy wceg dit oor (bet oorgeweeg) as jy
twyfel omtrent die gewig.
As 'n mens wil deurstaan (deurgestaan) dagbreek toe, moet jy baie pyn
deurstaan.
'n Skelm is deurtrap, en sy skoene kan dcurgetrap wecs.

Begryp julle nou wat met skeibare en onskeibare wwe. bedoel word?
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Verder:
Onskeibaar
Skeibaar
oorle (beraadslaag, bedink)
oorgele (bv. op 'n stasie)
deurboor (kwets, deurdring)
deurgeboor (dwarsdeur geboor)
deurdring (drenk, 'n besefhC van .....) deurgedring (dwarsdeur gedring)
voorkom (verhoed, keer)
voorgekom (gebeur, ens.)
voorspel (profeteer, raai)
voorgespel ('n woord se spelling aangegee)

Maar daar is nie altyd sulke pare, die een met en die ander sonder genie. Die volgende groepie word bv. altyd met ge- gebruik:
Hulle bet hulle gedagtes netjies weergegee.
Die ou opstal is tot 'n gerieflike, moderne woning omgebou.
Die ou stomp is omgevorm (omgewerk) tot 'n blombak.

En die volgende altyd sonder ge-:
deurgrond
deurkruis
omhels
ommuur
voorsien

deurweek
omgrens
omring
ondermyn

deurklief
omarm
omhein
ondersteun
ondervra

Opdrag
1. Gebruik die volgende skeibaar en onskeibaar in sinne:
oorwerk, oorlaai, onderhou, oorval.
2. Vul die regie vorm van die werkwoord tussen hakies in:
(a) Jy het jou natuurlik weer (ooreet).
(b) Daar staan mos twee (uitvreet) perde in die stal.
(c) Nou moet die reeds (oorlaai) onderwyser nog meer werk kry.
(d) Ons het in die (deurweek) grond vasgeval.

(e) Werkwoorde wat op -eer eindig, verskyn soms sonder 'n gc- by die
volt. deelw.: Hy probeer of by bet geprobeer. Ons sien of hoor darem
nooit van
'n korrigeerde opstel of
'n goed formuleerde standpunt of

'n kopieerde stuk nie;

Maar altyd van
gekorrigeerde
geformuleerde
gekopieerde.

Bebou dus liewer die ge- by bierdie klas:
gebaseer
geproklameer
gedoseer
geprofiteer

geregeer
geredeneer
gestudeer
gekalmeer

geparafeer
gevisenteer
gewaardeer
genomineer

gesertifiseer
geloseer
geprofetcer

Opdrag
1. Skrywe die korrekte vorm van die werkwoord tussen lzakies neer:
(a) Hy moet (inspireer) gewees het om so te praat.
(b) Dit sal 'n (illustreer) blad wees.
(c) Ek het dit mos al vir jou (definieer).
(d) Het jy dit al (pro beer)?
(e) Het die regering dit (subsidieer)?
2. Skryf die volgende sinne oar in die verlede tyd:
(a) Die bekwame regeer oor die luie.
(b) Hy probeer glo ook hardloop.
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(c) Ek sien hom stap.
(d) Hulle word nie genoeg gewaardecr nic.

(e) Hy formuleer sy standpunt duidelik.
(f) Ons hoor jy dans so baie.
(g) Jy moet nie weer daar staan en slaap nie, Jan.
(h) Ons worstel dwarsdeur die nag.
(i) Outa Booi deurkruis die veld op sock na die verlore Jammers.
(j ) Hy wantrou aile mense.
3. Vul 'n passende vorm van die woord tussen hakies in:
(a) Is die saak dan nog nie (
) nie? (Afhandel.)
(b) Ons kan vanaand aileen (
) sake bespreek. (Notulecr.)
) Christen. (Oortuig.)
(c) Hy is bekend as 'n (
(d) Hy is 'n (
) man in baie Iande. (Bereis.)
(e) AI die (
) vrugte kom eenkant. (Sorteer.)
(f) Wie is die (
) man? (Blinddoek.)
(g) Die verkeer is maar swak (
). (Reguleer.)
(h) Hy is glo besonder goed (
). (Belees.)
(i) Nou is alles (
). (Ru!ncer.)
(j) Hulle het ordelik (
), maar dit het bra moeilik gegaan. (Retireer.)

Sterk en swak verlede deelwoorde
Soos daar sterk wwe. is (meestal die waarvan die vokaal vir die verlede tyd
verander: kan- kon, weet- wis) en swak wwe. (die waarvan die vokaal nie
verander nie), is daar sterk en swak verlede deelwoorde:
Swak
gespreek
uitverkies
afgetrek
aanbeveel

Sterk
gesproke
uitverkore
afgetrokke
aanbevole

Die swakkes kan saam met ,is", ,het", ens., as deelwoorde gebruik
word, die sterkes nooit as deelwoorde nie, maar wel as b.nwe.:
sy veelbesproke gedrag
'n geslepe kalant
gesnede beelde

maar hy het geen sitplekke besprcek nie
maar hy het die sker geslyp
maar hulle het beelde uit hout gesny.

Die sterk vorm word verder ook meestal figuurlik gebruik, teenoor die
letterlike gebruik van die swak vorm, bv. 'n gebroke hart naas 'n gebreekte
tak; maar daar is ook tal van gevalle waar hierdie onderskeiding nie opgaan nie. Ons sal hierdie gevalle bekyk, maar dit is noodsaaklik om
daarop te let dat ons taal in hierdie opsig in 'n oorgangstadium verkeer:
ons is geneig om die swak vorm die voorkeur te gee bo die sterkes. So se
ons al maklik ,verslyte klere" i.p.v. ,verslete klere". Hier volg nou 'n
lys van verlede deelwoorde met die sogenaamde figuurlike en letterlike
gebruik, wat jy tot j ou woordeskat kan toevoeg:
Sterk (Figuurlik)
onbesproke karakter
opgeskote seun
geslepe diewe
agter geslote deure
geskonde eer
'n onverskrokke held
'n gebonde !ewe
'n opgeblasc mens

Swak (Letterlik)
onbespreekte plekke
opgeskiete koeel
geslypte messe
'n gesluite hek
geskende aangesig
verskrikte wild
gebinde gerwe
'n opgeblaasde bal
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'n geswolle styl
bedorwe kinders
'n beklonke saak
'n deurgestoke kaart
'n opgewonde skare
berede polisie
besope mcnse
fynbesnede gelaatstrekke
afgetrokke houding
ontstoke wonde
veelbesproke gedrag
verborge kragte
bekrompe houding

gcswelde voete
bederfde vrugte
omgeklinkte spykers
'n deurgesteekte tou
opgewende horlosies
geryde perde
versuipte katte
gesnyde bout
afgetrekte bedrag
opgcsteekte pyp
onbespreekte plekkc
verbergde goedere
gekrimpte kouse.

Die volgende het ook die sterk vorm:
onbeholpe optrede
aangebode geskenke
agtergeblewe familie
'n onbegonne taak
onbesonne dade
gekose komitees
weloorwoe mening
gesplete ertjies
uitgestorwe boedel
verbode terrein
verkree regte
belese mense
hersiene uitgawe
verslane vyande
(Ken jy die betekenisse ?)

die aangewese wcg (wys)
veelbewoe dae
verbode terrein
onbeholpe skepsels
onbestrede mosies
noodgedwonge
gelede smaad (ly)
nooit volprese roem
ongeskrewe wette
die gesproke woord
verborge sonde
verdagte pcrsone
'n gesiene persoonlikheid
op 'n gegewc oomblik

Opdrag
1. Breek- gebreekte mielies (swak vorm)
gebroke harte (sterk vorm)
Doen nou dieselfde met:
sny, swel, verslaan, oortrek, betrek, deursteek.
2. Gebruik in sinne:
gegote, geslepe, ontslape, onbesproke, onomwonde, oorwoe.
3. Vul die regte vorm van die werkwoord tussen hakies in:
(a) Hy is 'n (uitslaap) kalant.
(b) Hetjulle (bespreek) plekke?
(c) Dit is (uitsoek) gedigte.
(d) Wie is nou weer die (uitverkies)?
(e) Wees jammer vir die (breek) van hart en die (verslaan) van gees.
(f) Alma! aanbid haar. Sy is die (aanbid).

Die swak voltooide deelwoord (sonder verandering van klinker: breek gebreekte) word gebruik
(a) saam met ,bet" en ander woorde om ander tye aan te gee:
Die tak breek (word gcbreek).
Die tak bet gebreek (is gebreek).

(b) as selfstandige naamwoorde:
gebreektes (bv., ou stoele)
geroepcnes (bv., in die godsdiens)
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beproefdes (agterblywende familie van 'n gestorwene)
bedruktes en verdruktes
bebroeides (eiers)
gekooktes en gebaktcs (eiers)
geslyptes en gepoleerdes (messe, bv.).

(c) as byvoeglike naamwoorde:
gebreekte stoele
'n verdrukte volk
beheerste gevoelens

beproefde ouers
geslypte messe
gesifte meel

Leerlinge weet dikwels nie of die byvoeglike gebruikte volt. deelw. 'n
-de of 'n -te voor die s.nw. kry nie. Hier volg 'n lys van gevalle wat dikwels
gebruik word:
afgetobde moeders
geskubde lywe
bekladde boeke
gestoofdc vrugte
gekloofde bout
gekerfde tabak
gevergde inspanning
hernieudc aanvalle
gestyfde boordjies
geploegde Iande
verpligte vakke
verknegte volk
gcmorste melk

gescendc jare
bcslaande esels
verslaande bier
geteisterde streke
bepoeierde gesig
beroerde werk
verbaasdc toeskouers
vergrnisde skedel
gehude pare
verswakte oe
opgekropte woedc
gepaste toesprake
(blink) gevryfde vloere.

Let nou op die volgende gevalle (deurmekaar aangegee):
goedgeklede dames
gebalde vuiste
verwende kinders
die gehate vyand
die vereiste Iengte
gedagvaarde getuie
geeerde besoekers
geente borne
ingelegde vrugte
vereiste lengte
gevraagde inligting
ongekamde hare
geslaagde kandidate
(Is die betekenisse bekend ?)

ongewaste hande
verlate huise
bedrewe werksmense
ingeskepte kos
ongewenste elemente
gestoofde patats
geradbraakte taal
hooggeplaaste amptenare
beantwoorde vrae
bcsproete gesigte
bebloede han de
vergrote portrette
geslagte varke.

Geen -den geen -t nie:
As 'n deelw. egter predikatief gebruik word, d.w.s. mi 'n s.nw. of vnw.,
moet gewaak word teen 'n onafrikaanse -d of -t: daar moet naamlik geen
-d of -t aan die end van 'n woord na f, g, k, p of s kom nie.
Se en skrywe dus:
Hy praat beskaaf.
Hulle is baie begaaf.
Die ou grappie is al afgesaag.
Hy voel net gebelg oor die voorval.
Die voorbeeld is 'n bietjie vergesog.
Behep wees met een idee.
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Na die ongcluk was sy vingcr lelik vergruis.
Sy klere lyk altyd so netjies versorg.
Sy geestigheid is vir my te gemaak, te aangeplak, ek geniet nie daarvan nie.
Hulle voel bcsorg oor die toekoms.
Eindig 'n woord nie op f, g, k, p of s nie, kan daarna wei 'n t of d geskrywe word indien dit ook werklik gese word:
ontsteld voel
hulle lyk my geseend

mense wat beroemd is (maar: berug)
dit gaan beroerd.

Let egter op:
Getrou wees en getroud wees.
Vertrou word en vertroud word (kundig word).

Opdrag
Vul die juiste vorm van die werkwoord tussen hakies in:
(a) Die hen is (broei).
(b) Sou die eiers nou (bebroci) wees?

(c) Praat julle (beskaaf)?
(d) Dit lyk my hy voel 'n bietjie (vererg).
(e) Waarom lyk jy so (vermoei)?
(f) Sy ou grappies raak darem nou (afsaag).
(g) Hy het (bedwelm) neergeslaan.
(h) Ons is werklik bo ons verdienste (seen).
(i) Sy het (ontroer) gelyk.
(j) Wil jy die huis (meubileer) huur?

2. Die teenwoordige of onvoltooide deelwoord
Dit is meestal die infinitief plus -end{e):
rasend, soekendc, afgaande, bespeurende.

Let egter op:
synde (by ,wees"): Predikant synde, ag hy dit noodsaaklik om 'n goeie voorbeeld
te stel.

Gebruik offunksie van die teenw. deelwoord
Let op die byvoeglike gebruik in die volgende:
'n uitdagende houding
standhoudende water
skreeuende menigtes
'n wagtende skare
die omliggende gebiede is nog droog
die seuns is nog steeds gaande oor hulle oorwinning
onderwyl 'n saak nog hangende is, mag daaroor nie in koerante geskrywe word nie
die gevangene erken skuld, maar voer versagtende omstandighede aan.

Die waarde van die teenw. deelwoordsvorm is: ,wat doen", bv. sittende:
wat sit, brekende: wat breek, sprekende: wat spreek, bedroewende: wat
bedroef (maak), verskeurende: wat verskeur. Daarenteen is die waarde van
die veri. deelwoordsvorm: ,wat gedoen is", bv. gebreekte: wat gebreek is,
bedroefde: wat bedroef (gemaak is), vergete: wat vergeet is,
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Opdrag
1. Voltooi die volgende sinne deur 'n vorm van die woord tltssen hakies in te vul:
(a) Dit is 'n (bedroef) feit dat ons bier te min werk.
(b) Waar sou bulle tog die (minag) houding vandaan kry?
(c) Onverstandige mense is (sien) blind en (boor) doof.
(d) Sy het hom (bewonder) agternagekyk.
(e) Reken jy die (bygaan) stuk is (voldoen)?
(f) Jonas is (verbaas) sterk.
(g) Hoekom praat hy dan so half (beskuldig) na ons kant toe?
(h) Probeer die (sink) red voordat bulle verdrink.
(i) Die (nomineer) moet asseblief die vergadering verlaat voordat daar oor bulle
gestem word.
(j) Hy is 'n (roep) in die woestyn.
2. Gebruik in goeie volsinne:
siende blind, verregaande, nieteenstaande, skreiend, sensasiewekkend, belanghebbendes, belangstellendes.
3. Gebruik die teenw. deelwoordvorm van die volgende in duidelike volsinne:
dartel, jubel, staan, ondergaan, verwoes, verpletter, verander, lawe.
4. Vul die regte vorm van die werkwoord in:
(a) Die (ploeg) Iande is almal gesaai.
(b) Waarom skrywe jy nie die (vereis) lengte nie?
(c) Hydra altyd 'n (stywe) boordjie.
(d) Sy met haar (verf) naels!
(e) Op die (verspoel) land wil niks groei nie.
(f) Hy lyk soos 'n (opblaas) padda.
(g) Aan die muur hang (vergroot) portrette.
(h) Wie is daardie seun met die (besproet) gesig?
(i) In die (beantwoord) vrae het hy goed gevaar, maar hy het te min beantwoord.
(j) Oor ons ver, (verlaat) vlaktes.

4. Die infinitief
Dit is die vorm

na ,om te" of ,te":

lief wees om te lees.
Om mens te wees.

Die wwe. ml. ,sal", ,kan" en ander hulpwwe., se ons, is in.finitiewe: sal
stap, willees, moet studeer. Waarom noem ons dit infinitiewe, hoewel daar
geen ,te" of ,om te" is nie?
Die antwoord voer ons te ver terug in die geskiedenis van die taal, maar
ons kan tog hierop wys: omskrywe die hulpww., dan volg daar wei 'n
vorm met ,te" of ,om te":
sal stap
= is van plan om te stap
willees
= het Ius om te lees
moet stu deer = is verplig om te stu deer.
Daarom het ons steeds ,wees" saam met 'n hulpwerkwoord:
Jy sal bly wees.
Hy wil die wolf wees.
Ons moet versigtig wees.
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Die gebruik van die infinitief, met en sonder ,(om) te"
Behalwe die hulpwwe. is daar net 'n paar wat deur 'n infinitief sonder
,(om) te" gevolg kan word:
Hy gaan nou slaap.
Dit begin al weer reen.

Hulle kom by ons speel.
Julie moet ophou raas.

Maar
Ons het hom gestuur om die perde te (gaan) haal.
Daar is besluit om 'n konsert tc reel.

Byvoeglike gebruik van die infinitief
Word die infin. byvoeglik gebruik, kry dit net ,te" voor, dikwels nog met
'n (geerfde) -e-uitgang:
Dis nie te danke nie, dis te betale.
Die ongeluk was aan onversigtigheid te wyte.
Sorg dat jou aantekeninge altyd te vind(c) is.
Ons was julie eers later tc wagte.
Dis tc hope dat dit nie weer gebeur nie.
Die ernstige gevolge van sulke roekelose optrede is nouliks tc oorskat.
Dit was nie te voorsien dat dit sou gebeur nie.
So iets is moeilik vooraf te bepaal ( = bepaalbaar).

Die attributiewe gebruik van 'n infinitief, d.w.s. voor 'n s.nw., is nie aan te
beveel nie:
Die te houe vergadering.
Die te betale skuld.
Die later te bepale vergadering.

Omskrywinge word verkies:
- wat (nog) gehou, gespeel, betaal, bepaal moet word.

Opdrag
Vul die juiste vorm van die ww. tussen hakies in:
(a) Daar is geen manier om voor 'n wedstryd (weet) te kom wie gaan wen nie.
(b) Dis vir my (weet) en vir jou (uitvind).
(c) Die beeste het daar (gaan) le en herkou.
(d) Ons gaan hom daar (uithaal).
(e) Ons gaan om hom daar (uithaal).
(f) Hulle is besig om al hulle goed (uitverkoop).
(g) Dit vereis inspanning (aanhou werk),

Ons kom nou by die gebruik van die werkwoordvorme.

5. Die drie basiese tye
Leerlinge ken uit die vorige standerds die begrippe teenwoordige, verlede
en toekomende tyd.
Teenwoordige ('n ondenverp plus die infinitiefvorm)
Ons sing.
Julie sit,
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Toekomende (sal plus infinitief)
Ons sal sing.
Julie sal sit.

Verlede
Ons het gesing.
Julie het gesit.

Elkeen van hierdie tye kan egter ook op ander maniere uitgedruk word.
Die Teenwoordige
Hulle is aan 't sing in die kamer.
Dis al klaar weer aan 't reen.
(aan + 't; of ook: aan + die.)

Die teenwoordige tydvorme kan ook gebruik word in verband met begrippe
van die toekomende en van die verlede tyd. Die begrip in die volgende pare
is bv. toekomend:
(a) Hulle span kom more.

Hy vertrek netnou.
(b) Dit gaan reen.

Daar kom moeilikheid as jy nie luister nie.

In die volgende sien ons weer die verlede:
(a) Toe ons by die dam kom, spring ons in.

Toe ons weer sien, is die motor op ons.
(Toe, wanneer 'n verhaal van wat verby is, vertel word.)
(b) Ons kom by die dam en ons spring in- maar was dit nie heerlik nie!

Dit is veral die bywoorde wat aangee watter tyd bedoel word.
,Ons speel" kan enige ,tyd" wees, maar kyk na:
Ons speel aldae in die tuin.
Ons speel more teen die dorpspan.
Ons speel gister in die tuin, toe kry ons daar 'n slang.

Ons spring baie rond met die tydvorme wanneer daar bywoorde van tyd
by is:
Toe die seuns verlede week in die veld rondstap, kom bulle op 'n ou geraamte af.
Die ding was baie verweer, maar bulle kon darem sien dis nie sommer 'n gewone
dier s'n nie. Hulle laai dit toe versigtig op 'n draagbaar van takke en bring dit in
dorp toe, waar die dokter die mening uitgespreek het dat dit die geraamte van 'n
oermens is.

Kyk hoe deurmekaar staan verlede en teenwoordige tye hier. Dis egter
maar 'n skynbare bontheid, want daardie teenw. vorm plus 'n bw. maak
dit gelyk aan 'n veri. tyd.
Hulpwerkwoord + Hulpwerkwoord
Sinne of sinsnedes waarin twee hulpwerkwoorde soos volg gebruik word:
,Wil gekom het," ,moet gekom het," ,kan gekom het" in plaas van
,wou kom", ,moes kom" en ,kon kom" moet liefs nie toegelaat word nie.
Op dieselfde manier word ,sal gekom het" ook verkeerd gebruik. Die
volgende voorbeelde verklaar die korrekte gebruik:
,More hierdie tyd sal hy seker al gekom het."
,Hy sou toe enige tyd kom."
,Hy sou voor 'n vasgestelde dag gekom het, maar hy bet nie,"
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6. Wense, bevele, veronderstellinge, voorwaardes, ens.
Ons ,se" dergelike waardes op twee maniere, nl. regstreeks en onregstreeks.
Die regstreekse manier is om die woord ,wens", ,beveel", ,veronderstel",
ens. self te gebruik en dan bv. te se: Ek wens jy val af; ek beveel jou om
te loop; ek veronderstel hulle weet hoe om te werk, ens. Dit is eenvoudig
en skep geen probleme nie.
Die onregstreekse manier gee soms 'n bietjie las. Daarvoor gebruik ons
bywoorde en verlede tydvorme van die ww.:
Was jy maar bier om ons te help. (Vergeefse begeerte.)
Da1k kom by nog. (Moontlikheid).
Sy pa kon jou moontlik help. (Moontlikheid.)
As ek jy was, sou ek nie nou gaan nie. (Onwerklikhcid.)
Ek wou dat jy op Bloksberg sit. (Wens.)
Wis ek dit maar! (Wens.)
Ek konjou (nou) tog miskien help. (Vae moontlikheid.)
Dis 'n man van toet: was by beter, dan was by goed. (Onwcrklikheid.)

Opdrag
1. Verduidelik die verskil in betekenis tussen die volgende pare sinne:
(a) Ek sal dit nie doen nie.
(b) Ek sou dit nie doen (as ek jy was) nie.
(c) Ons kan so 'n grap maak, ja.
(d) Ons kon (nou) so 'n grap maak, ja.
(e) Ek wil graag nou 'n bietjie gaan stap.
(f) Ek wou graag nou 'n bietjie gaan stap.
2. Kan jy se wat die verskil tussen die volgende pare sinne is?
(a) Ek was tog daar en was ek tog (maar) daar.
(b) Ek kon jou netnou help en ek kon jou (nou) help, maar .....
(c) Ek wou daar wees en ek wou dat ek daar was.
(d) Lank lewe ons onderwyser en ons onderwyser lewe lank.

7. Wwe. en s.nwe. in vaste verbindinge
'n Mens kan nie sommer enige ww. en enige s.nw. tot 'n paar voeg nie:
die paar moet sin gee, bv. nie ,die ink eet" nie, maar bv. wei ,die ink
vloei", ens. Soms is daar min of meer vaste ,pare" vir sekere betekenisse,
net soos ons al by die s.nw. gesien het.
Hier volg 'n lysie van sulke ,pare":
aandag bestee (skenk, gee)
met agterdog bejeen
aandag bestee (skenk, gee)
agterdog wek
bedrog pleeg
berou toon of voel
'n bevel uitvaardig

afstand doen (van)
bedrog pleeg
afstand doen (van)
met agterdog bejeen
beproewing deurstaan of oorleef
bestellinge plaas
die botoon voer (maar 'n oorwinning vier).

Opdrag
1. Wat kan 'n mens nog bestee behalwc aandag?
2. Wat kan 'n mens nog pleeg behalwe bedrog?
3. Antwoord nou op dieselfde wyse as in I en 2 op die volgende:

117

(a) opper (besware)
(b) begaan (foute)

(c) uitoefen (dissipline)
(d) steek (die draak)
(e) uithaal (fratse)

verklap (geheime)
verskaf (genoegdoening)
bewys (hulde)
verleen (hulp)
betuig (instemming).
4. 'n Mens kan ,kaf praat, skrywe, lees, verkondig, ens.", en jy kan ,klagte aanhoor,
indien, bespreek, verontagsaam". Watter ander wwe. kan 'n mens nog by elkeen van
die volgende s.nwe. aanwend? (Die betekenis hoef nie dieselfde te wees nie.)
(a) koers (kry)
(b) kommentaar (lewer)
(c) 'n komplot (smee)
(d) ontsteltenis (veroorsaak)
(e) die outeursreg (verkoop)
(f) kragte (meet)
(g) die kroon (span)
(h) leerstellinge (verkondig)
(i) maatreels (tref)
(j) onderhandelinge (aanknoop).
5. By watter van die s.nwe. in die volgende ,pare" kan 'n mens nie 'n ander ww. gebruik
nie?
ondersoek instel, navraag doen, die loef afsteek, onluste aanwakker, opspraak
(ver)wek, onreg pleeg, ontsag inboesem, lont ruik, die onderspit delf, plesier najaag.
6. Bou mondeling volledige sinne met 'n aantal van die bostaande pare soda! die betekenisse duidelik sal blyk.
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

OEFENINGE
1. Rout wat gekap is, is gekapte hout.
Wat is:
(a) boordjies wat gestywe is,

(b) die lengte wat vereis is,
(c) die lande wat omgeploeg is,
(d) die grond wat omgespit is,
(e) 'n moeder wat nie gehu het nie?
2. Soos die vorige:
(a) gevangenes wat bevry is,
(b) 'n druk wat hersien is,
(c) aanvalle wat hernieu is,
(d) groente wat ontwater is,
(e) goedere wat iemand verloor het?
3. Soos die vorige:
(a) 'n taak wat jy volbring het,
(b) 'n mosie wat niemand bestry nie,
(c) 'n komitee wat gekies is,
(d) vleis wat bevries is,
(e) yster wat hulle gegiet het.
4. Verander die vorm van die werkwoorde en vul met selfstandige naamwoorde aan:
(a) Ons kom toe voor 'n (sluit) ............ .
Hulle vergader agter (sluit) ........ .
(b) Gee asseblief die (skink) ............ vir die gaste.
Moenie vir (skink) ........... lag nie.
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5.

6.

7.
8.

(c) Sy bet 'n lyfie soos 'n styf (bind) ......... .
Ek bou nie van so 'n (bind) ............ nie.
(d) Dis jammer van die (bederf) ............ .
Sy sal nog baie verdriet M van daardie (bederf) ............ .
(e) Vat die punt van die (deursteek) ........... .
Natuurlik bet die medepligtiges daarvan geweet; dit was immers 'n (deursteek) ......... .
Gebruik skeibaar en onskeibaar in sinne:
oorlaai, oorle, onderskep, deurboor, voorspel.
Invloed wat veredel, is veredelende invloed.
Wat is:
(a) kinders wat jubel,
(b) vaart wat verbyster,
(c) ondersoek wat deurtas,
(d) onkunde wat ver gaan,
(e) spelers wat vee! beloof?
Verander in die indirekte rede:
,Komaan !" het die Ieier uitgeroep, ,daar's werk vir julie seuns. In bierdie tyc moet
elkeen sy dee! hydra. Begin vandag; moenie tot more wag nie."
Gebruik kon, sou, was en wou in sinne sodat bulle onwerklikhede in die teenwoordige
tyd voorstel.

G. BYWOORDE (bwe.)
Bywoorde gaan dikwels saam met werkwoorde, maar soms ook met
byvoeglike naamwoorde, telwoorde, ens.

1. Saam met werkwoorde en ander woordsoorte
(a) Saam met werkwoorde, bv.
1. Hulle beweeg haastig.
2. Hy skryf netjics.
3. Hulie lewe roekeloos.

(b) Saam met andcr bywoorde, bv.
1. Hulle beweeg besonder baastig.
2. Hy skryf danig netjies.
3. Hulle lewe alte roekeloos.

(c) Saam met byvoeglike naamwoorde, bv.
1. Ons beleef bitter koue dae.
2. Dit is 'n yslike groot stuk.

(d) Saam met telwoorde, bv.
1. AI twaalf mense was daar.
2. Dit bet ongcvcer twintig millimeter gercen.
3. Jy stel te veel vrae.

(e) Saam met 'n hele sin:
Daar is 'n groep bywoorde (die van modaliteit) waarvan dit alleen duidelik
is dat bulle 'n sin se hele betekenis bei:nvloed, sonder dat ons kan se dat
bulle met die of daardie bepaalde woord saamgaan:
Dis darem maar moeilik om die vrede te bewaar.
Hy wou my mos nie glo toe ek hom gewaarsku bet nie.
Julie kan maar kom kuier as julie Ius bet.
Sy ou bene wil hom nie mccr bra dra nie.
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Opdrag

Met watter woorde gaan die vetgedrukte woorde in die volgende sinne saam?
Die moee wandelaar sien reikhalscnd uit na rus.
Sy kan hoogstens een-en-twintig wees.
Ek gooi hom mooi volskoot met die waatlemoenskil.
Hy kan darem nie verbrands alles wil he nie.
Kom ons ruil onbesiens.
Daar gunter wei die bokke.
Ons bet herwaarts en derwaarts gesoek.
Jy moet soheentoe, boontoe, buitentoe gaan.
Hy is hoogs ingenome daarmec.
Dit sal ek jou geredelik toegee.
Ek kan nie met hom werk nie, want by is aljimmers siek.
'n Vakansie aan die strand is allesins die moeite werd.
Hy bet sy plaas verkoop en sal eersdaags vertrek.
Ek gaan weg, sodat jy my voortaan nie meer sal sien nic.
So 'n besondere verskynsel kom maar selde voor.
Vanmelewe bet mense meer gekuier as vandag.
Jy bet jou inderdaad goed van jou taak gekwyt.
Sulke onbeskoftheid sal ek geensins toelaat nie.
Hy sock tevergeefs ('n vergeefse soektog.)
Hy het nie opgedaag nie; vermoedelik het hy sick geword.
Hy het eertyds anders gehandel as vandag.
Loop solank; ek kom aanstons.
Wag, laat ek loop; aans kom ek in die moeilikhcid.
Hy het die werk sommer so spelenderwys gedoen.

V erdere opdragte
1. Gebruik in sinne:
desnoods, nietemin, immers, buitendien, boonop.
2. Gee antonieme of teenstellingswoorde vir die woorde wat in die volgende sinne vet
gedruk is:
(a) Hy werk snags en ........................ .
(b) Jy is net betyds vir die trein.
(c) So iets was vroeer volop.
(d) Hulle was kort gelede bier.
3. Gee ander bywoorde wat naastenby sinonieme is vir die volgende, en gebruik die gegewe
woorde in goeie volsinne:
gunter, meteens, nouliks, toentertyd, trapsgewys(e), bra, verrcwcg, naastenby, opsetlik, immers.
4. Voltooi die volgende vaste pare:
Tot tyd en ............ , altyd (te) sus of (te) .......... ,
............ of nooit, ............ en been kla,
herwaarts en ............ , kant en ............ (2),
hoog en ............ sweer, kort en ............ praat.
5. Gebruik aile voltooide sinsnedes van die vorige oefening in duidelike volsinne.

2. Die opstapeling van bywoorde
Dit is 'n besondere kenmerk van Afrikaans dat dit, meer as enige ander
Germaanse taal, verski/lende bywoorde en soorte bwe. (saam met voorsetsels) in een en dieselfde sin gebruik.
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1.

Se, by wyse van oefening, walter woorde in die volgende sinne bywoorde is:
(a) Is hulle dan nie darem reeds alte danig ver weg vorentoe nie?
(b) Julie kan miskien netnou net so skuins voor sononder een-een so stilletjies

teen die bult langs af begin stap.
2. Probeer nou self'n stuk ofvy[, ses sinne bou soos die wat hier gegee is, maar sonder
om dieselfde woorde as in die sinne te gebruik.

3. Bywoorde in vaste verbindinge
Net soos die ww. en die s.nw. en die b.nw. en die s.nw. dikwels min of
meer vaste ,pare" vorm, doen die bw. en veral die ww. dit dikwels ook,
bv. reikhalsend uitsien (of verlang) na iets, skoorvoetend nader kom (of vra),
ens. Hier volg 'n lysie van dergelikes:
iets agterwee laat (laat bly), botweg weier, eenparig besluit, kortsigtig handel (optree),
krampagtig vasklon (vasklem, vashon).

Verdere voorbeelde:
woorde kursief drnk
mildelik of milddadig hydra (gee)
onsamehangend praat (vertel, skrywe, antwoord)
naarstig(Iik) soek
ontwykend antwoord
ooglnikend toelaat
oorbands naai(werk)
oorhoops Ie
opgeskeep sit (met iets ongewens)
plegtig belowe (onderneem)
jon presentabel maak
rondborstig erken (se, ens.)
skril ftnit
smagtend uitsien na iets
sleepvoet(end) loop
tydsaam werk (handel, ens.)
veelbetekenend knik (lag, vra)
jon welvoeglik gedra
wesenloos staar (kyk)

4. Soorte bywoorde
Volgens hulle betekenis word bywoorde ingedeel in bywoorde van
1. Plek (waar, waarheen of waarnatoe):
Ons slaap binne(kant), hulle speel buite(kant).
Hulle woon ver of naby of hier of daar.
Soek maar erens, orals, bo, langsaan.
Gaan die motor soheentoe (soontoe) of kom dit hiernatoe (hierheen)?

2. Tyd (toe, netnou, wanneer):
Vandag is hy siek, more gesond.
Non is dit goed, vanmelewe was dit verkeerd.
Ons is hulle netnon te wagte, maar bulle moes lanka! hicr gewees het.

Ander voorbeelde:
altyd, steeds, intussen, nooit, selde, vroeg of laat, destyds, deesdae, ooit, meteens,
dadelik, straks, naaseergister.

3. Wyse, manier (hoedanigheid):
Stap stadiger; jy stap te vinnig.
Loop saggies, die kinders slaap Iig (los).
Hoe doen 'n mens dit?

Ander voorbeelde:
seknur skiet, ongereeld werk, smalend praat, dwars hardloop, regop loop, hoog sing,
finks vorder, onderhondend skrywe, spaarsaam !ewe.
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4. Graad:
Dis baie ver soheentoe (daarnatoe).
Daar was hoogstens twintig mense.
Sulke diere is deesdae uiters seldsaam.
So iets ag ek hoogs onwaarskynlik.

Ander voorbeelde:
taamlik goed, so moeilik, byna gesond, amper mis, byna raak, nouliks moontlik,
ontsettend gevaarlik, verbasend vinnig, gruwelik stout.

5. Modaliteit:
Aile ander soorte word gewoonlik bywoorde van modaliteit of modale
bywoorde genoem. (Leerlinge kan hulle maar noem soos in die vlg. onderafdelings aangedui word):
(a) Doe/:
Ons het nie eintlik op sigself staande bywoorde van doel nie,
behalwe miskien daarvoor in ,Jy sal moet werk daarvoor". (In die
reel gebruik ons woordgroepe: Hy lewe net vir sy werk, hulle
werk om te slaag.)
(b) Oorsaak of Rede:
Ook oorsaak of rede word meestal met woordgroepe aangegee:
Hy het dit uit vrees gese. Hy kon weens siekte nie saamgaan nie.
Om watter rede sou dit gebeur het? Voel jy sleg oor die voorval?
(Ons kan tog se: ,Daarom voel ek sleg.")
(c) Gevolg:
Die hoof is siek en daar is baie werk. Ek weet dus (derhalwe, gevolglik) nie so
mooi of ek jou vroeg kan laat weggaan nie.

(d) Bevestiging:
Julie moet beslis kom, hoor.
Dis seker waar, want hy jok voorwaar nooit.
Hy kan werklik nie meer kom nie.

So ook:
bepaald, gewis, eerlik, stellig, ongetwyfeld, inderdaad, regtig, (rerig).

(e) Ontkenning:
Hy kan nie speel nie.
Jy kan onmoontlik n6u weggaan.
Jy kan nooit so iets doen nie.
Dis geensins seker dat dit gaan reen nie.
Dit sal nimmer weer gebeur nie.
Daar is nerens mense nie.
HERHALINGSOEFENINGE
1. Verduidelik die verskil in betekenis tussen die volgende pare sinne:
(a) Ek sal dit nie doen nie.
(b) Ek sou dit nie doen (as ek in jou plek was) nie.
(c) Ons kan so 'n grap maak, ja.
(d) Ons kon so 'n grap maak, ja.
(e) Ek wil graag nou 'n bietjie gaan stap.
(f) Ek wou graag nou 'n bietjie gaan stap.
(g) Hy weet glo van ons vertrek.
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(h) Hy wis glo van ons vertrek.
(i) Ek dink nog jy weet daarvan.
( j) Ek dag nog jy wis daarvan.

2. Skryf die volgende oor in die verlede tyd:
(a) Daar kom vandeesweek twee kalwers aan.
(b) Om dit te doen, is nie maklik nie.

Jy behoort nie so iets te se nie.
Julie durf dit nie doen nie.
Hy kom sommer by die kombuis ingestorm.
Die hond word vasgemaak om te voorkom dat hy vir besoekers blaf.
Die trane loop oor sy wange as hy die storie sit en vertel.
(h) Jy hoef dit nie te doen as jy nie wil nie.
(I) Daar word vandag baie kinders gedoop.
( j) Klaas sien jou sy boeke vat.
Skryfin die lydende vorm oor:
(a) Dit skinder glo maar daar in die onderdorp.
(b) Moenie die aartappels skil nie.
(c) Maak die hond vas.
(d) Die klok het elke Sondag gelui.
(e) Doen nou jou werk.
Vervang net die bywoorde of die voegwoorde om die tye van die volgende sinne te
verander:
(a) Hy skeer nou.
(b) Toe ons gister in die tuin kom, kry ons heerlike ryp pcrskes aan die boom.
(c) Doen dit more, man.
(d) Dit reen al.
(e) Ons slaap van verlede week af aldae buite.
Skryf die volgende sinne oor in die teenwoordige tyd:
(a) Hy wis lankal dat hy dit moes doen.
(b) Om dit te doen, het nogal moed vereis.
(c) Jy behoort dit mos al te gedoen het.
(d) Sy sal my blomme ook natgooi.
(e) Daar was mense wat dit nie geglo het nie.
Gebruik in 'n bepaalde verband, sodat die betekenis duidelik blyk:
dit wil se, dis te se, dit se nie; jy het dit, daar het jy dit, ek het dit so.
Wanneer se jy:
ek aanbid jou, bid jou aan, ditsem, dis die, dit is?
Wie is:
die noodlydendes, ons naasbestaandes, die geteisterdes, die uitverkorenes, die uitgewekenes?
Gee die onvolt. deelwoord van:
sien, staan, ondergaan, dartel, jubel, belang stel, verpletter, bedroef, veredel, nader.
Gebruik die gevormde deelwoorde van die vorige in sinne:
Kan julie se walter funksie (werk) die deelwoorde in die gevormde sinne verrig?
Gebruik in sinne:
veranderde en veranderende, deurboorde en deurborende, verveelde en vervelende
verlangde en verlangende.
Wat is die stamwoord in:
berede, gesonge, genote, gedane, gegote, bedorwe, (on)besonne, geslepe, verkree,
(on)ontgonne.
Weet julie wat die vorige groep beteken?
Gebruik mondeling of skriftelik in sinne:
gebinde, gebonde; opgewende, opgewonde; verslaande, verslane, verslae; geslypte,
geslepe; versuipte, besope; opgeblaasde, opgeblase; gesnyde, besnede; gesiene;
gebalde.
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
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16. Vul indien nodig die juiste vorm van die werkwoord tussen hakies in:
(a) Ret jy dit (onthou)?
(b) Nee, ek het (vergeet).
(c) Maarhetjy(probeer)?
(d) Dit het my te Iaat (byval).
(e) Die koning het twintig jaar (regeer).
(f) Ret jy die versoeking (weerstaan)?
(g) Die inhoud is goed (weergee).
(h) Die tuin is in 'n Iushof (omskep).
(i) Moeder het baie smart (deurstaan).
(j) Iemand het seker my brief (onderskep).
17. Soos die vorige:
(a) Ry lyk my maar bra (onbeskaaf).
(b) Sy brein moet (benewel) wees.
(c) Daardie straf is (onverdien).
(d) AI die stede le (verwoes).
18. Gebruik in 'n bepaalde verband, sodat die betekenis duidelik blyk:
gele en geslaap, gele en slaap; dit wil gedoen wees; jy mag dit wei se; ek laat my dit
nie vertel nie; ek wou ook al se; ek wou dit gedoen het, ek wou dit gedoen he.
19. Gebruik in sinne:
sal gedoen het, sou gedoen het, sou doen; kon gedoen het, kon doen; was gedoen,
is gedoen, word gedoen.
20. Skrywe in die verlede tyd:
(a) Jy behoort dit te weet.
(b) Dit blyk die geval te wees.
(c) Ry mag dit nie doen nie.
(d) Ek sien hom gaan.
(e) Waarom wil jy dit doen?
21. Skrywe oor en vul ,te" of ,om te" in waar dit nodig is by die woorde tussen hakies:
(a) (Lewe) is 'n groter kuns as (sterwe).
(b) Dis vir my (weet) en vir jou (uitvind).
(c) Ek hou daarvan (Iuister).
(d) Ek weet nie hoe (skrywe) nie.
(e) Dit is nou net weer (skinder).
22. Gebruik mondeling in sinne om die verskil in betekenis te verduidelik tussen:
te weet en te wete; te ken en te kenne; te dank, te danke en te wyte; te doen en te
laat; jou doen en late.

H. VOORSETSELS
Voorsetsels is verbindingswoorde en verhoudingswoorde. In die sin:
Jan staan agter die bos in die tuin,

dien agter en in as verbindingswoorde (hulle verbind bos en tuin met die
res van die sin), en ook as verhoudingswoorde (hulle dui aan wat Jan se
verhouding is tot die boom en wat die boom se verhouding (of posisie)
is tot die tuin.)
Voorsetsels verbind o.a. selfstandige naamwoorde en voornaamwoorde
met die res van die sin en dui hulle verhouding aan.
Voorsetsels word op verskillende maniere in sinne of uitdrukkinge ingespan.
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1. S.nw. + ww. + voorsetsel
Ons praat van: lug gee aan jou gevoclens, trou sweer aan iemand, kennis
maak met iemand, beslag le op iets, ens. Sulke vaste groepe moet julie
maar leer.
OEFENINGE
(mondeling)
1. Kyk dan Jzou by watter van die dinge wat hier regs gedruk staan, jy die groepe wat
links staan, kan gebruik:

'n mededinger, 'n teenstander
ander se goedheid, !iggelowigheid
mense, menings
jou optrede, houding
vriende, kennisse, 'n hooggeplaaste
sekere feite, aspekte van 'n saak, spyt,
vreugde, teleurstelling, jou vriende, jou
vaderland, feite, omstandighede, 'n
besluit. voornemens.

misbruik maak van
(jou) opwagting maak by
rekening hou met
(die) stryd aanknoop teen
trou sweer aan
uitvoering gee aan

Die volgende is moeilik. Jy kan groots voel as jy dit kan doen:
2. Vul die ontbrekende s.nw. in die volgende sinne in:
(a) Die minister het daarin toegestem om aan die afvaardiging ............ te verleen.
(b) As jy jou ............ tot geweld neem, gaan jy jou teen meerdere geweld vasloop.
(c) Daar is geen ............ gemaak van ekstra werk wat gedoen moet word nie.
(d) Daar word planne beraam om betyds ......... en perk te stel aan die kwaad.
(e) Die moderne nywerheid is verplig om ............ te hou met die nuwe bevindinge
van die wetenskap.
(f) Met die soort praatjies saai julie net ............ tussen (onder) die mense.
3. Vul die ontbrekende woord in:
'n vonnis vel ........ 'n beskuldigde.
voorsien ............ middele.
voorsiening ....... vir baie gaste, uitbreiding.
weerstand bied ............ poginge, aanvalle.
woorde wissel .......... andersdenkendes, mekaar.
"""'"······ wissel oor onderwerpe, verskilpunte.

2. Voorsetsel + s.nw. + ww.
'n Ander soort, nl. voors. + s.nw. + ww. het dieselfde bestanddele as die
vorige, maar word anders ingespan: in hegtenis neem teenoor beslag le op.
Ook hier moet op die vaste groepe en op ongewone woorde gelet word.
Opdrag
1. Ken jy die volgende?
Keusewoorde
vir betrekkings, pryse
omstandighede, faktore
briewc, aantyginge
sekere faktore of feite
sake wat tyd of aandag
by jou ouers, bure, onderwysers
vir vriende, beskuldigdes, verdagtes
'n goeie oordeel, kalmte
belange, sake kan

Vaste Groep
in aanmerking kom
in aanmerking neem
aan my (iemand se) adres rig
buite beskouing laat
in beslag neem
in 'n goeie blaadjie staan
in die bres tree
aan die dag le
in die gedrang kom
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voorstelle, middele, metodes

aan die hand doen
aan die hand gee
onder hande neem
in die hand werk
van die hand wys
in hegtenis neem
aan die kaak stel

stout kinders, werknemers
kwaad, onenigheid
voorstelle, aanbiedinge, uitnodigings
oortreders, diewe, moordenaars,
skelms, onderkruipers, oneerlikes

2. Watter van die woorde of woordgroepe tussen hakies kan die volgende onvol!edige
sinne voltooi? (Beantwoord mondeling.)
(a) Hy het al dikwels in gebreke gebly (omdat hy dit nie kon regmaak nie, om sy
beloftes na te kom, wat gelek het, om sy huur te betaal).
(b) Jy kan nie die (man, perd, sloot, kind) om die bos lei nie.
(c) Hy het die (hoeksteen, predikant, verklaring, nuwelinge) onder eed bevestig.
(d) Sulke uitlatings bring net die (Jug, water, mense, atmosfeer, gemeenskap) in
beroering.
(e) Onthou tog om die (katte, lede, boeke, boekhouer) in kennis te stel as die reelings verander word.
(f) Jy verloor te veel (balle, feite, voels, gesigspunte, potlode) nit die oog.
3. Kyk of jy die volgende ken:
Keusewoorde
verenigings, komitees
met idee of 'n wa of 'n kar
opvattinge, stories
belangstellendes, vriende
'n saak, twis, onenigheid
onregplegers, onderkruipers
iemand, 'n goedgelowige
'n afgelope periode, !ewe, jaar
gebruike, gewoontes, artikels

Vaste Groep
in die !ewe roep
op loop sit
nit die lug gryp

aan die ('n) lyntjie hou
in der minne skik
in dieselfde munt betaal
aan die neus lei
in oenskou neem
raak in onbruik
val (soms) in ongenade
gunstelinge, hooggeplaastes
raak in onguns
minderjariges, oningewydes, onervarenes met raad en daad bystaan
sake, twispunte
in die reine bring
'n mededinger of sy poginge
in die skaduwee stel
planne, allerlei voornemens
in die skild voer
voorstelle, uitvoeringe
val in die smaak
'n huis, vereniging
in stand hou.

4. Bctcken appel aanteken teen en appelleer teen dieselfde? En van mening wees en
meen?
Probeer nou ook om die volgende korter te stel:
belangstelling toon in
iets in twyfel trek
geloof heg aan iets
vertroue stel in iemand

5. Gee een woord vir elkeen van die groepies woorde wat in die volgende sinne tussen
hakies staan: (mondeling).
(a) Jy moet die ou rommel (tot niet maak).
(b) Ons kan dit aan Piet (se adres rig).
(c) Wanneer sal die samesprekinge (tot 'n einde gebring) word?
(d) Die waarheid daarvan kan 'n mens (in twyfel trek).
(e) Jy sal hom net (in die war stuur) met so baie opdragte tegelyk.
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6. Se injou eie woorde wat die uitdrukkinge in die vaste groep hieronder beteken:
Keusewoorde
Vaste Groep
begaafdes, middelmatiges, ens., kan
met hulle talente woeker
gebeurtenisse, voorvalle, onverwagte nit die veld slaan
dinge kan 'n mens
jouself, ander mense
iu die verderf stort
in die verleentheid bring
ouers, vriende, helpers
met die openbare mening, met jou be- in voeling bly
amptes, owerhede
in die vooruitsig stel
optrede, verbeteringe, planne
in goeie voue le
'n slegte of swak saak
ouers, onderwysers, ens. kan tog ten agter die waarheid kom
slotte
tree in werking
organisasies, planne
in die wind slaan
iemand se raad of aanbeve!ings

3. S.nw. + Voorsetsel
Die volgende soort, s.nw. + voors., is eintlik maar dieselfde as een van
die voriges, s.nw. + ww. + voors., en die voors. is ook meestal dieselfde,
maar die groep word as 'n ander deel van 'n sin gebruik:
aansoek doen om 'n betrekking.
'n aansoek om 'n betrekking instuur.

Die s.nw. is hier dus net sonder sy gebruiklike werkwoordelike maat:
aanspraak maak op
beskerming verleen teen
afkeer he van

aanspraak op
beskerming teen
afkeer van.

Vul keusewoorde regs in:
Vaste Groep
aandag by
aandag aan
aanleiding tot
aanspraak op
afbreuk aan
beroep op
beskuldiging teen
beslag op
blootstelling aan
bydrae tot
gehoor aan
'n hekel aan

Keusewoorde
die ............ he of hou of bepaal
...... bestee, wy
............ gee
.......... maak
............ doen
......... doen

Lees die volgende rustig deur om vas te stel of jy alles ken:
hoop op
inbreuk op
uitspraak teen
uitspraak vir of ten gunste van
verset teen
verwysing na
voldoening aan
voorsiening in
voorkeur aan
wantroue in

verlossing, uitkoms
regte, vrye tyd, vryheid van ander
'n appellant, klaer, beklaagde
'n appellant, klaer, beklaagde
gevangeneming, voorstelle, planne
briewe, kantore
versoeke
behoeftes
sekere dinge of mense bo ander
sprekers, die toekoms
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4. B.nw.

+ Voorsetsel

Die volgende soort, b.nw. + voors., verskil eintlik net in woordsoort van
die vorige. Vergelyk die volgende:
afkeer he van
afkeer van
afkerig van

ingenomenheid betuig met
ingenomenheid met
ingenome met.

Vaste Groep
afkerig van
behep met
belus op
hestand teen
bewus van
geheg aan
gekant teen
gekonfyt in
geneig tot
gesteld op
ingenome met
onderhewig aan
onderworpe aan

Keusewoorde
modepoppery, lawaaiery, dansery
opvattinge, idee
drank, skinderstories
siekte, aanvalle, droogte, koue
sonde, gevare, moontlikhede
sy huis, ouers, die plaas
voorstelle, idee, mense
iets wat vaardigheid vereis
kwaad, goed
jou klere, voorkoms, huis
mense, voorstelle, 'n buurt
kwale, die suidooster, enige kwaad
goedkeuring, bepalinge.

OEFENING
(mondeling)
1. Watter van die woordgroepe (met voorsetsels) wat tussen hakies staan, kan die volgende onvolledige sinne voltooi?
(a) Die vader is (versorg deur, sorgend vir, besorg oor) sy kind wat niks verdien
nie.
(b) Hulle woon daar (versteek in, verstoke van, ontstoke van) die meeste geriewe
van die beskawing.
(c) Is jy dan ook (vermoeid deur, bemoei met, gemoeid met) die saak?
(d) Na soveel jare ervaring sal hy wei deeglik (getrou met, trou aan, vertroud met)
die saak wees.
(e) Ons voel 'n bietjie (besorg oor, onrustig vir, verontrus met) die bergklimmers
wat nog nie tuis is nie.
(f) Hy is lelik (teleurgestel met, geskok deur, teleurgestel in) sy hoe verwagtinge.
2. Vul die ontbrekende woord(e) in:
(a) Ontbloot ............ aile waarheid
(b) Ontleen aan ander ............
(c) Ontvanklik ............ indrukke, stemminge
(d) Oortuig van ............ se goeie bedoelinge, die waarheid
(e) Vatbaar ............ oortuiging, goeie indrukke
(f) Verantwoordelik vir ............
(g) Verbonde ............ 'n personeel, 'n huishouding
(h) Verheug oor ............
(i) Verknog aan ............
( j) Verslaaf aan .......... ..
(k) Verstoke van ............
(/) Vertroud ............ sake, toestande, tale
(m) Verwant .......... familie
(n) Voorsien ............ benodigdhede, kos en klere
(o) ............ jeens oud en jonk, mooi en lelik.

128

5. Voorsetsel

+ S.nw.
OEFENING

Se in jou eie woorde wat elkeen van die volgende beteken:
(mondeling)
Kensewoorde
toeneem, styg
wees na 'n plek
dinge doen of laat
beswaar maak
hi!, kry, kom, plaas
handel, gee
reg, aangee, bereken
bring (net die een ww.)
kom
dag, week, uur.

Vaste Groep
in aansien
in aantog
nit afguns
nit beginsel
onder beheer
na behore
by benadering
te berde
onder bespreking wees,
al om die ander, derde

(Wie se: ,elke tweede dag, week, uur", ens., vir bostaande, d.w.s. in 'n
groep of 'n reeks waar gereeld een of meer oorgeslaan word, praat Anglisisties. Maar ons kan se elke veertien dae, elke derde week, ens.)
in my (sy) enigheid
op my (sy) erewoord
nit ervaring
van (ge)aard(heid)
in gelid
in die haak

dink, twyfel, wonder
iets beloof, onderneem, se
weet of kan se hoe dit sal gaan
sag of hoogmoedig ........... wees
staan, marsjeer, stap
wees of bring

Ons kan se: vriendelik jeens iemand, of praat van: vriendelikheid jeens
iemand, maar as die sin nou s6 begin: ,Hy het dit gedoen ... " en jy wil
verder se dat vriendelikheid hom dit laat doen het, hoe moet die sin dan
voltooi word?
Hier is twee maniere:
(a) Met 'n bysin: Hy het dit gedoen omdat hy vriendelik Geens iemand) gesind is, Of
(b) met 'n voors. en 'n s.nw. van ,vriendelik", bv. so: Hy het dit nit vriendelikheid

Geens iemand) gedoen.

ALGEMENE OEFENINGE
(mondeling)
1. Kies uit die lys van wwe. tussen hakies, die wat die volgende sinne kan voltooi:
(a) 'n Dier word nie ter aarde (begrawe, bestel, gedra, versorg) nie.

(b) Die plantjies het denr die bank (gedood, verkoop, gegroei).
(c) Jy kan jou besware opper wanneer die konsepooreenkorns onder bespreking
(val, kom, verskyn, geplaas word).
(d) As die ouers weg is, kan die kinders na hartelus (knoei, kook, ravot, stook,
bak en brou).
(e) Jy moet hulle betyds tot kalmte (paai, saai, maan, aanse); anders loop dit verkeerd.
(f) Die hele skool is weens die uitbreek van witseerkeel onder kwarantyn (gestel,
geplaas, bedek, gesit).
(g) Ons moet na regte vanmiddag (bestudeer, verwyder, vertrek, studeer, se, spit)
maar ons het meer lus om te gaan stap.
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(h) Hy moet van sy sinne (geroof, geraak, aangetas, beroof, ontdaan) wees om so

iets aan te vang.
Dis nie reg dat jy die kwaad (doen, maak, verrig, uitrig, aanvang) en ek moet
aan die pen (staan, reis, werk, ry, sleep) nie.
( j) Ek sal jou die geld voorskiet, mits ek twee skilderye van jou in pand (gee, hou,
kry, toedraai, bere, bele).
2. Plaas een van die keusegroep regs by een van die vaste groep waarmee dit kan saamgaan:
Vaste Grocp
Keusewoorde
ter insage
beskou, betrag
op die keper
waar of onwaar wecs
klaar wees of maak, kom
op (dreef) koers
blyk dat, skyn dit asof
in sekere mate
in 'n ommesientjie
waar, goed, bruikbaar wecs
by nader ondersoek
optree, wcrk
in die openbaar
kom. wees
help, bystaan
om die rede
se, verklaar, optree, veroordeel
stel, kom (produkte, bv.)
stuur, ontvang
weier, iets doen.
(i)

L.W. Daar word al so lank teen die Anglisisme vir die rede opgetree
dat die gebruik daarvan met 'n boete behoort gestraf te word! Herhaal
wat dit moet wees ... die rede.
3. Soos die vorige:
buite rekening
in rep en roer
ter sake
onder vier oe
met siekteverlof
in sig
op sig
op skrif
agter slot en grendel
in swang

spreck, sien
wees, raak, bring
kom, kry, wees
laat, sit, hou
kom, wecs
stel, gee
koop, verkoop
weggaan, wees
wees, praat, rcdcneer

L.W. Wees tog baie versigtig met die laaste voorbeeld. ,Tn swang (wees,
kom)" beteken ,in die mode", nie ,aan die gang" nie. ,Die konsert is in
volle swang" is dus fout en is letterlik ,vertaal" uit Engels ,in swing"
en moet lui , in volle gang". Goed is bv. ,Lang rokke is nou weer in
swang", ,aandhuwelike was 'n tyd lank in swang".
4. In die volgende sinne is daar verskillende woordsoorte uitge/aat, soms wwe., soms
s.nwe., soms voors., ens. Vul hu/le mondeling in:
(a) Dis vir 'n appcl en 'n ............ verkoop.
(b) Hulle is voor dag en ............ a! weg.
(c) Dit leef maar van gunste en ............ .
(d) Daar is vrugte te kus en te ....... .
(e) 'n Kind ken gecn myn en ............ as hy dit nie van kleins af leer nie.
(f) So iets gebeur maar ............ of nooit.
{g) Die salaristrekker wat ............ prag en praal willewe, sal gou bankrot speel.
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5.

6.

7.

8.

(h) Hulle het ............ en stomp verkoop en weggetrek.
(i) Tot tyd en ............ dat 'n verbetering aangebring word, sal ons maar genoee
moet neem ............ die huidige toestand.
(j) Lees bladsy 70 tot en ............ 90 (d.w.s. bl. 70 en 90 moet albei ingesluit wees).
(k) Die konsert is .......... ( ~ bet al begin).
(1) Kort baadjies is nou ............ ( = in die mode).
Se wat elkeen van die volgende vaste groepe saam met sy keusewoorde beteken:
Vaste Groep
Keusewoorde
by of per toeval
gebeur, te wete kom
by uitsondering
gebeur, voorval
in vadersnaam
ophou, uitskei, stilbly
boor, verneem, sien
tot (iemand) se verbasing
in (die) verleentheid
bring, geraak, wees
op versoek
dinge laat staan of doen, insluit
by voorbaat
weet, bedank, versoek
bo (iemand se) vuurmaakplek
raak, wees
ua alle waarskynlikheid
gebeur dit wei of nie
ja of nee se, moet hardloop
teen wil en dank
Walter van die woordgroepe (met voorsetsel) wat tussen hakies staan, kan die sinne
hieronder voltooi?
(a) 'n Mens kan partykeer lelik bontstaan as jy sommerso (voor die vuis, voor die
voet, uit die vuis) iets moet se.
(b) Ek wis nie 'n mens kon so skoon (in die waan, deur die wind, van toet) raak
deur vas te slaap nie.
(c) Hy, meer as iemand anders, is digter (met verdrag, by uitnemendheid, aan die
woord).
(d) 'n Mens weet (by tye, op gesette tye, tot tyd en wyl) darem ook nie mooi wat
om te doen en wat om te laat staan nie.
(e) Metal sy buitelandse ervaring en sy kennis van die regte, sal by (bo verwagting,
by uitstek, na willekeur) geskik wees om ons land as gesant te verteenwoordig.
Wanneer se of gebruik 'n mens die volgende?
Vaste Groep
Keusewoorde
tussen die boom en die bas
verkeer, beland, gaan
van kwaad tot erger
gaan, word
met man en muis
vergaan, verswelg word
van Pontius na Pilatus
(rond)stuur, rondjaag
met raad en daad
mense help, bystaan, steun
in rep en roer
verkeer, wees, bring
in sak en as
sit, verkeer
(met) sak en pak, pak en sak
vertrek, gaan kuier
deur skade en skande
wysheid leer, verstandig word
teen wil en dank
optree, help, moet werk
Vul die ontbrekende woord(e) in elkeen van die volgende sinne in:
(a) Hulle sal jou van ............ na stuurboord laat loop en jy sal nog nie geholpe wees
nie.
(b) As jy regtig honger is, sal jy sulke vleis ook met ......... en haar opeet.
(c) As jy jou goedjies nie .... ... slot en ............ hou nie, steel bulle jou ........... en kaal.
(d) ............ jou handel en wandel sal jy geoordeel word.
(e) Hy is nes 'n volstruis; waar hy kom, is hy ............ .
(f) Die ou is deur en ............ skelm.

In plaas van twee vaste s.nwe., is daar soms twee vaste voorsetsels een
voor en een na, met 'n vaste s.nw. Die volgende s.nw. (ww., ens.) word dan
vryelik gekies volgens die bedoeling en die moontlikhede:
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mense, onderwerpe
ander of jouself
die Heer, 'n koning

met betrekking tot
ten behoewe van
in (die) naam van

In die meeste gevalle het hierdie vaste drie-groep die waarde van een
enkele voorsetsel. Vergelyk maar, bv.:

9.

10.

11.

12.

jou, my
met betrekking tot
betreffende
jou, my
ten behoewe van
vir
jou, my
in (die) naam van
namens
Vul die ontbrekende woord(e) in:
Keusewoorde
Vaste Groep
belangstellendes, bewonderaars
op aandrang ........... .
verraad, brandstigting, meineed
op aanklag ............
wat gese is, briewe, vrae
na aanleiding ............
in antwoord op ............
'n brief, vraag, skrywe
in antwoord ............
ten bate van ............
honderde ponde, ens.
ten bedrae ..........
ten behoewe van ........... .
in die belang van ...........
deur berniddeling van ............
Watter van die woorde of woordgroepe tussen hakies kan die volgende sinne voltooi?
(a) As jy lasterlike dinge se ten aanhore van (klavierspel, klagtes, getuies), stel
jy jou bloat (weens, aan, tot, vir) vervolging.
(b) Ek skrywe aan u ter bekragtiging van (die draad, die gesprek, die radio) wat
ons gevoer het.
(c) Ons kan jou weinig raad gee, jy sal maar moet (skrywe, handel, ageer) na
bevind van sake.
(d) Hy is vereer (op, met, by, uit) hoofde van sy lange jare van getroue diens.
(e) Jy mag jou nie verryk (op, met, ten) koste van die armes nie.
(f) Dis nie vandag se dinge nie, dis al van (toeka, verlede, gister, meet) af so.
Lees deur en kyk of jy die volgende ken:
in die bestek van
'n beperkte of ruim getal bladsye
met betrekking tot
die onderhawige saak, 'n onderwerp
ter ere van
'n staatsman, 'n held
by gebrek aan
brood (eet ons korsies van pastei), vleis
op gevaar af
van te verdrink, van te verongeluk
'n voorstel, 'n kandidaat, 'n plan
ten gunste van
op 'n haar na
raak of mis of dood of verongeluk
ter herinnering aan
geliefde dodes, geeerde ontslapenes
op hoop van
seen, beter, welslae
aile feite, omstandighede, die doel
met inagneming van
met inbegrip van
ander dinge, artikels, die vorige sake
op koste van
die staat, gemeenskap, skool
ten koste van
'n benadeelde
'n bekwame aanvoerder, 'n ervare voorsitter
onder leiding van
met medewerking van
aile liggame, die stadsraad
te rnidde van
benarde omstandighede, baie werk
by monde van
die voorsitter, 'n verteenwoordiger
jouself, ander mense, jou vriende.
ten nadele van
Walter van die woorde of woordgroepe tussen hakies kan die volgende sinne voltooi?
(a) Die vergadering word gehou (by, ten, aan, in) huise van die voorsitter, (onder
beskerming van, in bevel van, op grond van, in opdrag van) die dagbestuur.
(b) Die straf wissel na (bevind, ondersoek, gelang) van omstandighede.
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(c) Jy sal seker self die dief kan opspoor as jy dit doen (na, deur, in, by) oorleg

(van, met, tot) die polisie.
(d) Eers het die kos verbrand en toe, (tot oormaat van, op 'n nerf na, op gevaar af

van) ramp, het daar ekstra gaste opgedaag.
13. Vul die ontbrekende voorsetse/s (of ander woorde) in, en se wat e/ke vetgedrukte groep
woorde beteken:
(a) (1) Die stelsel gaan mank ............ baie gebrekc.
(2) Die hond is mank ............ 'n besering.
(3) Dis ............ ouderdom dat hy so lyk.
(4) Hy het 'n afkeer ............ vleiery en 'n hekel ............ grootdoenery.
(5) ............ die omstandighede bly ek dan maar tuis.
(6) As die nood ............ die man kom, is hy nooit naby nie.
(b) (1) Illustreer dit ............ behulp ............ syfers en grafieke.
(2) Ek wonder ............ grond ........... hy dit gese het.
(3) Die verhaal is net ............ dele waar.
(4) Handel dan maar ............ eie goeddunke.
(5) Ontferm julie julie nie ............ ander nie?
(6) Die klavierstuk het nie ............ die smaak geval nic.
(c) (I) Behoort Piet ook ............ julie groep?
(2) Julie sal moet wag ............ tyd en wyl sake gunstiger is.
(3) Hy behoort ............ regtc eintlik tuis te bly.
(4) Hoeveel ontvang hy ............ week?
(5) As dit ............ stuk ............ sake kom, sal ons seker maar weer aileen die spit
moet afbyt.
(6) Sy gedrag is nouliks ............ ooreenstemming ............ sy woorde.
(d) (1) Dit word darem nou ............ die dag erger.
(2) Sy beet ........... haar rna.
(3) Vra hom ............ nadere besondcrhede.
(4) As 'n paartjie .......... die huwclik tree, gebeur dit ............ die kerk of ............ 'n
magistraat.
(5) Die ou spul rommel is my ............ geen nut mcer nie.
(6) Hulle word ............ die noodregulasie vervolg.

I. VOEGWOORDE (voegwe.)

Voegwoorde is woorde soos en, maar, want, ens. wat woorde, sinsnedes of
sinne aanmekaar verbind of voeg:
Jan en Piet is broers.
Jan stap, maar Piet ry.
Ek moet ry, want dit word laat.
Hy is vis nog vlees.

Voltooi nou die volgende sodat dit ,sin" sal he, iets sal ,se", en wees soos
ons praat:
Pas op vir vuur ............ die wind waai.
Jy kan nie slaag ............ jy werk nie.
Ons speel nooit ............ ons werk klaar is nie.

Die woorde wat ingevoeg word, is voegwoorde.
Opdrag
Watter twee woorde of groepe woorde word in onderstaande sinne aan
mekaar gevoeg? Se in elke geval ook wat die voegwoord dan is.
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Weet jy wanneer die trein vertrek?
Die mens werk omdat hy moet.
Wees versigtig dat jy nie struikel nie.
Ek wis nie dat hy dit weggegooi het nie.
Nou sien jy self hoe hoog dit is.
Moenie speel wanneer jy moet werk nie.
Die ou is arm maar gesond.
Is die naald in of op die masjien?
Kom kuier sodra jou geweer heel is.
Kom kuier en bring jou vriend saam.

In sts. 7 tot 8 moct leerlinge al die volgende kan gebruik:
nogtans, derbalwe, nietemin, namate, gevolglik, desondanks, tensy, boewel, daarom,
omdat, aangesicn, of ..•.. Of.

Gebruik hulle sommer nou in volsinne.

Die volgende illustreer die regte gebruik van 'n paar voegwoorde wat
dikwels verkeerd voorkom:
Tensy jy werk, gaan jy sak.
Ek gaan nie, tensy jy saamgaan.

(Gebruik ,nie" Hewer nooit in sts. 7 tot 8 saam met ,tensy" nie.)
Jy kan nog slaag mits jy non begin werk.
Mits ek nie lank boef te wag nie, kan jy jou maar eers aantrek.

(,Mits" beteken ,indien", nie ,omdat" nie.)
Ons sal kom sodra (of wanneer) ons klaar is.

(Vermy ,soos" i.p.v. ,sodra".)
Is dit daarom dat (i.p.v. daaroor wat) by so lawaai?
Dis die eerste keer dat (nie wat nie) ek dit boor.
Sedert die dag toe (of dat, nie wat nie) sy moeder oorledc is, het ons hom nog nie
weer gesien nie.
Dis omdat (nie oor nie) by skuldig is dat hy kwaad word.

Voegwoorde en woordorde
Pasop vir egter: dit staan nooit aan die begin van 'n sin nie. Die volgende
is reg:
Ons hct geraas, ja; ons bet egter nie geweet dat daar siekte is nie.
Die hond het doodstil gele; toe die man egter 'n klip optcl, hct hy hom bevlic.

Woordorde na ,en"
Die woordorde na ,en" is dieselfde as daarv66r:
Die een speel en die ander raas.
Ons was moeg van hccldag stap en ons was nie Ius om nog te speel ook nie.

Maar let nou op wat gebeur as ,en" deur 'n bywoord gevolg word:
Die een speel en intussen werk die ander.
Ons was moeg van die stap en gevolglik was ons nie Ius vir speel nie.
Hy het baie gesukkel en dus is dit begryplik dat by ton opgegooi bet.

Sodra ,en" deur 'n bywoord gevolg word, kom die ww. van die ,en"-sin
dus na die bw.:
Ons was tuis en toe bet ons lekkcr gcrus.
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OEFENING
Bou sinne waarin ,en" twee sinne verbind en plaas agtereenvolgens die volgende woorde
na ,en": toe, daarna, nogtans, intussen, terselfdertyd, dus, gewoonlik, tog, vanaand, hier.

Woordorde na dubbele voegwoorde
Veral na ,dat, as", ,dat, sodra", ,dat, hoewel", ens., word daar dikwels
met die woordorde ,gesondig". Hoe moct dit wees? Vorm eers 'n sin
net met ,dat" en kyk self:
Hulle se dat dit gaan reen.

Ons het gesien dat hy val.

Na ,dat" staan die onderwerp dus eerste. Hou dit so, ook wanneer ,dat"
onmiddellik deur 'n ander voegwoord gevolg word:
Hulie het gese dat, as dit nie reen nie, bulle sal saamgaan.
Ons verwag dat, hoewel by nog sick is, by gou sal herstel.
Dis duidelik dat, sodra daar twee voegwoorde bymekaar staan, 'n mens versigtig
moet wees.
Ons reken dat, wanneer die nuwe skool klaar is, ons baie ruimte sal he.
Jy moet onthou dat, tensy jy werk, jy nie betaal word nie.
OEFENING
Voltooi die volgende sinne op sinvolle wyse (en let op die woordorde):
(a) Omdat die melkjong siek was en ons geen melk in die huis gehad het nie, .... .
(b) Ons sou jou kom help, maar nou is daar siekte in die huis; gevolglik .... .
(c) Die perd wat ons jou wou gee om te ry, het weggehardloop, en .... .
(d) Of julie nou al wil en of .....
(e) Nee, maar ore het hulle mos nie, en as .....
(f) Dis nou net verseg .....
(g) Julie moet my goed verstaan dat, tensy .....
(h) Ek stem saam met jou, hoewel, as ek volgens my gcvoelmoct gaan .....

J. DIE U IT R 0 E P (tussenwerpsel)
As 'n mens skielik of onverwags of na hoe spanning skrik of verras word
of baie bly is, ,skreeu" jy dikwels, bv.: 0! Hierjy! Soe! Aitsa! Lekker!
Ons noem dit uitroepe, omdat dit uitgeroep of (uit)geskreeu word. Dit is
meestal net spontane uitinge van gevoel, maar het self geen bepaalde
betekenis nie: 'n ryperd (s.nw.) is 'n bepaalde soort perd, maar 'n mens
kan in baie verskillende omstandighede skreeu ,Ryperd !" (met die nadruk
op perd).
Maar sulke uitroepe word soms deur kort sinne gevolg:
Ryperd! Kyk hoe maklik skop so 'n vleuel!
Aitsa! Ek het nie geweet die kole is nog so warm nie!
Hierjy! Maar kyk hoe laat so 'n brak my skrik!
OEFENING
Vul passende uitroepe by die volgende in:
(a) ............ jong, help ons nou maar so 'n bietjie, asseblief. {b) ........ ! maar dis nat. (c) ........ .
jou lelike brak. (d) ............ ! hoe duik hy die vleuel. (e) ............ ! hy's darem nog baie klein.
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HERSIENINGSOEFENINGE

Woordsoorte
1. Benoem die woordsoorte in die volgende sinne:
(a) Die twee swart perde trek die kar lekker teen die bult uit. Ai! Hulle is vurig.
(b) Die graantjies staan maar bra eina.

Die Naamwoordgroep
2. Gee die meervoud van:
das, jas, neus, kwas, bors, sog, voeg, manuskrip, resep, amp, ma, ouma, karba,
·
slagding, prokureur-generaal.
3. Gebruik in sinne:
vaders en vadere, middels en middele, tekens en tekcne, kindcrs en kindere, bals en
balle, vorms en vorme.
4. Gee die verkleinwoord van:
voetpad, voorskoot, slot, ketting, ma, gat, uitweg, vierperdewa, wynglas, vye,
boordjie.
5. Gee die vroulike van:
voog, gemaal, eksekuteur, masseur, regisseur, regent, begeleier.
6. Gebruik bostaande woorde mondeling in sinne.
7. Gebruik verder in sinne:
'n steen des aanstoots, 'n kwelling des geestes, tcr insage, by monde van, met dien
verstande.
8. Voltooi die volgende sinne:
(a) Daar is plekke om jou honger te ............ , en jou dors te ...........
(b) Voordat 'n nuwe gebou opgerig word, moet die oue eers ........... word.
(c) Die advokaat het hom onder kruisverhoor .............
(d) Dis hoog tyd dat jy stappe ............ .
(e) Moet tog nie so 'n baan ............ nie.
(f) Sy voorstel het algemene byval .............
(g) Met daardie onderwyser(es) kan niemand die draak ......... nie.
(h) Ek wil net gou ons dank .............
(i) Die fiets loop lekker teen die skotige ............ af.
(f) Nadat hy gepraat het, was daar 'n dawerende .............
9. Vul die ontbrekende voornaamwoorde in:
(a) 'n Man soos Paulus ............ so baie gereis het, het tog rus vir sy gemoed gevind.
(b) ............ nie wil werk nie, mag ook nie eet nie.
(c) 'n Mens weet ook nooit wat ............ voor die deur staan nie.
(d) Praat goed van ........................ jou beskinder.
(e) Ma het myne gemaak, maar Anna het ............ self gemaak.
10. Vul die ontbrekende woorde in die volgende sinne in:
(a) Is dit nou die reine ............ ?
(b) Hy bokspring van pure ............•
(c) 'n Mens kan nie so op losse ............ te werk gaan nie.
(d) Ek sal dit tot in my gryse ............ onthou.
(e) Sy invloed sal bepaald tot in die verre ............ strek.
(f) Jy is 'n man van rype ............•
(g) Oupa is nog by sy voile .............
(h) Vir hom het ek 'n diepe .............
(i) Hulle het onverrigter ............ teruggekom.
( j ) Hy het die moord in koelen ........... gepleeg.
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11. Soos die vorige:
(a) Ek sal jou help met dien ............ dat jy my later help.
(b) Dit het ter elfder ............ gebeur.
(c) Wanneer se 'n mens saliger ............ ?
(d) Hulle bet die saak in der ............ geskik.
(e) 'n Mens behoort altyd te goeder ........... te handel.

Die Werkwoordgroep
12. Vo/tooi die volgende sinne:
(a) Ons wil graag 'n bestelling ............ .
(b) Hy is nie in die wieg ............ om dit te doen nie.
(c) As jy fluks werk, kan jy die agterstand ............ .
(d) Die generaal bet die opstand gou ............ .
(e) Moet nie jou ewemens met agterdog ............ nie.
13. Skryf die sin oar met die regte vorm van die werkwoord tussen hakies:
(a) Hulle bet baie smart (deurstaan).
(b) Is die inhoud goed (weergee)?
(c) Pas op vir daardie (deurtrap) skelm.
(d) Wanneer het hy sy pligte (aanvaar)?
(e) Die duif het die lug (deurklief).
(f) Dit bet verlede week (kapok).
(g) Toe bet die kinders (begin) (rinkink).
(h) Jy bet darem maar snaaks (redeneer).
(i) Vir wie het bulle toe (nomineer)?
(j) Aldie personeellede bet die stuk (parafeer).
14. Voltooi die volgende sinne:
(a) Sy is van onbesproke ............ .
(b) Niemand weet wag gebeur bet nie; dit was 'n vergadering agter geslote ............•
(c) Ons bet bewondering vir die onverskrokke ............ .
(d) So 'n magdom van hoe woorde bet net een ding tot gevolg: 'n geswolle ........... ..
(e) Daar was niks aan te doen nie; dit was 'n deurgestoke ............ .
(f) Jy het 'n verwronge ............ van 'n skoolmeester se werk.
(g) In die afgelee dele is die mense verstoke van ............ .
(h) Hy kwel hom nou oor gedane ............ .
(i) Om al die kinders nou weer kennis te gee, is 'n onbegonne ............ .
(j) Ek meen dis 'n uitgestorwe .............
15. Gaan die voorafgaande oefeninge na en sorg dat die betekenis van elke sin bekend is.
(L.W.- Jy mag nooit taalwerk doen sonder dat die betekenis van elke woord volkome
duidelik is nie.)
16. Gebruik in sinne:
'n gesiene persoonlikheid, verborge sondes, onbestrede mosies, verbode terrein,
gesplete ertjies, onbesonne dade.
17. Gebruik die regte vorm van die werkwoord tussen hakies in die volgende sinne:
(a) (Beheers) gevoelens is altyd beter as (onbeheers).
(b) Aan die muur hang (vergroot) portrette.
(c) Wat van aldie (onbeantwoord) vrae?
(d) Ek hou van (stowe) patats?
(e) Skrywe asseblief die (vereis) lengte.
(f) Daar was 'n paar dosyn (hu) pare.
(g) Ons koop net (ent) borne.
(h) Jy sal maar die (hernieu) aanvalle moet verduur.
(i) Is daar nog (klowe) bout?
(j) Jy moet bedagsaam wees teenoor 'n (aftob) moeder.
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18. Soos die vorige:

(a) Dit was vir ons 'n (verpletter) berig.
(b) Ons kyk na die (ondergaan) son.
(c) Hy is 'n (ver sien) staatsman.
(d) Daar is tog (versag) omstandighede.
(e) Dit is 'n (verbly) teken.
(f) Die vleuel is (verbyster) vinnig.
(g) Sy antwoorde is (verbaas) korrek.
(h) Die (omle) lande is alma! droog.
(i) Ons is dit (roer) eens.
( j) Die (agterbly) is baie verdrietig.
19. Gebruik in sinne:
sy doen en late, te weet en te wete, tc ken en te kenne, te hoop en te hope, te dank en
te danke.
20. Gebruik in sinne:
reikhalsend, hoogstens, noodgedwonge, onbcsiens, derwaarts, aljimmers, allesins,
eersdaags, voortaan, vermoedelik.

Voorsetsels
21. Vul passende voorsetsels in:

(a) ............ gebrek aan tyd kon ek my net ............ die een saak bepaal.
(b) Berus tog maar .......... jou lot.

(c) Ons beskik nie ............ die nodige middele nie.
(d) Hy het ............ sy wonde beswyk.
(e) 'n Mens word moeg van die rna se gedweep ............ haar kind.

{f) Hy praat eienaardig; daar haper iets ............ sy kunstande.

Dis nie mooi om altyd ......... pryse te knibbel nie.
Daar sal jy krepeer ............ ellende.
Bk het my ............ sy grcep ontworstel.
Roem minder .......... jou eie prestasies en meer ............ jou Skepper.
22. Soos die vorige:
(a) Die onderwyser is ............ siekteverlof.
(b) ............ die rede is dit verkeerd.
(c) Doen aansoek ......... daardie betrekking.
(d) Vermenigvuldig drie ........... ses.
(e) Ek wil graag ....... . jou versoek voldoen.
(f) 'n Opregte mens het 'n afkeer ............ huigelary.
(g) Vanwee sy hekcl ........... een van die reisgesclskap het hy tuis gebly.
(h) Dit maak te veel inbreuk .......... 'n mens se tyd.
(i) Moenie 'n wrok ............ jou ewemens koester nie.
(j) Die arbeidsame sal veel ......... stand bring.
23. Voltooi die volgende:
(a) 'n Mens moet met jou talente .............
(b) Die dogter het haar moeder se raad in die wind .............
(c) Daardie knap leerling sal nog sy ouer brocr in die skaduwee .............
(d) Se my wat die geslepe ou kalant nou weer in die skild .............
(e) Sy is behep met die .......... dat ek nie van haar hou nie.
{f) Hierdie besluite is nog onderworpe .... .. die goedkeuring van die hoof.
(g) Restaurant is ontleen aan .......... .
(h) Hy is tog vatbaar vir .............
(i) Die arme man is verslaaf aan ......... .
(j) Die verwaandc vent meen hy het al die kennis in ...........
24. Voltooi die volgende:
(a) Die hele huis is in rep en .............
(b) Die mense kom van heinde en ............ .
(g)
(h)
(i)
( j)
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Dit gaan met die ongelukkige mens van kwaad tot ............ .
Na die misdaad sit hy in sak en ............ .
Deur skade en ............ word 'n mens wys.
Hulle stuur hom van Pontius na ............ .
Jy sal hom met swaarde en ......... nie daar wegkry nie.
(h) Miskien kry jy dit nie nodig nie, maar neem dit maar vir die wis en die ............ .
(i) Hy praat baie onsamehangend en spring van die hak op die ......... ..
( j) Hulle lewe ook maar van die hand in die ......... .
25. Gebruik mondeling of skriftelik in sinne:
met betrekking tot, ten behoewe van, deur bemiddeling van, by gebrek aan, op koste
van, ten koste van, te midde van, by monde van, in oorleg met, in stryd met, met
verwysing na, in weerwil van.
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Kern
Spits jou te alle tye toe op die korrekte vorm en die korrekte gebruik - in
'n sin.
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HOOFSTUK 10

Sinsleer
In hoofstuk 2 het ons die belangrikheid van die sin as 'n eenheid in opstelle,
briewe en ander skriftelike werk beklemtoon. Ons het gewaarsku teen
te lang sinne en teen sinne wat 'n dubbelsinnige betekenis kan he. Ons het
gese dat 'n sin die spreker of skrywer se bedoeling saaklik, presies en
korrek moet uitdruk.
Voordat ons die verskillende soorte sinne behandel, versoek ons julle
om die volgende opdragte mondeling te doen sodat julie kan besef hoe
belangrik korrekte sinsbou is:
1. Verwyder die hakies en voeg die sinsdele saam tot een sin. Sorg dat alles waarop hiervoor gewys is, in orde is:
(a) (Hy verstaan goed) (wat moet hy doen) (met die bout) (en jy kan daarop staatmaak) (dat as) (hy vcrstaan dit eenmaal) (hy sal dit decglik doen).
(b) (Die boom) (sy takke bet afgewaai), (is al weggesleep).
(c) (Die beste manier) ('n mens doen dit), (slegs aan enkelcs bckend).
2. Plaas, waar moontlik, voegwoorde ofwerkwoorde in die volgende sinne:
(a) Hoe boer die boom, hoc dieper die wortel.
(b) Ek lag jy val daar af.
(c) Dit gaan ook so: mag ek, durf ek nie, en durf ek, kan ck nie.
3. Voltooi die volgende mondeling op sinvolle manier (en let op die woordorde):
(a) Hy moet sick wees, want sodra as .... .
(b) Sy weier om jou te help omdat, toe .... .
(c) Ecn van die redes ..... hy dit gedoen bet, is .....
(d) Moet nou nie iets nuuts begin tensy .....
(e) Ek sal die geweer koop mits .....
(f) Hulle sou gaan vakansie hou, maar toe .... .
(g) Hulle sou gaan vakansie hou en dan .... .
4. Lees die volgende deur en beantwoord dan die vraag wat daarop volg:
Die landdros het eers al die getuicnis aangehoor en vasgestel dat die kroongetuies mekaar nie wecrspreek bet nie. Daarop bet by gcse: ,Dit blyk dat die beskuldigdc die klaer raakgery en toe weggery bet."
Maar in 'n tweede saak was daar nie bewyse dat die beskuldigde die klaer raakgery bet nie, hoewel 'n mens so 'n indruk kry. Daarop bet die landdros gese: ,Dit
lyk asof die beskuldigdc die klaer raakgery bet, maar ons moct hom die voordeel
van die twyfel gee."
Verduidelik nou presies wanneer gebruik ons blyk daten wanncer lyk asof.

A. DIE ENKELVOUDIGE SIN EN SY DELE
Die eenvoudigste soort sin waarna ons gaan kyk, is die waarin 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord saam met 'n werkwoord 'n
betekenisvolle paar vorm, bv.:
Piet slaap. (s.nw. + ww.)
Hulle raas. (v.nw. + ww.)
Wie roep? (vnw. + ww.)

Die dee! waarvan iets gese of gevra word, is die onderwerp. Die werkwoord
daarby is die gesegde.
Die onderwerpe hierbo is dus Piet, Holle en Wie.
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Nou kan ons die onderwerp aanvul sodat dit 'n woordgroep of reeks
vorm, maar solank dit die deel is waarvan iets gese of gevra word, bly dit
die onderwerp:
Ou Piet slaap.
Hulle twee raas.

Jan en Piet slaap.
Hulle en ons raas.

Ons kan die onderwerp nog verder aanvul sonder om nog 'n selfstandige
werkwoord te gebruik, bv.:
Ou Piet, moeg van die nag se dansery, slaap.

,Ou" is dan 'n b.nw. by Piet, en ,moeg van die nag se dansery" 'n
byvoeglike sinsnede (frase) by Piet, maar ,Piet", saam met sy enkele
b.nw. of byv. woordgroep, bly nog steeds die onderwerp.
OEFENING

Skryf uit die onderstaande sinne aile onderwerpe en hulle bepalinge oor
(Bv.: ,Die vars, rooi rose met die lang stele kom uit ons tuin.")
Bepalinge
Onderwerp
Die vars rooi
rose
met die lang stele
(a) Watter moedswillige kinders en honde het weer hier in die blombeddings gespeel?
(b) Ou potte en panne en stukkende kastrolle, alles le deurmekaar.
(c) Met die hand gebrei of met 'n masjien, maar daardie baadjie is vir my baie mooi.

Die gesegde kan meestal ook aangevul word, en op heelwat meer
maniere as die onderwerp.

Aanvullinge van die gesegdes
1. Bywoordelike aanvullinge
Net soos daar by die onderwerp 'n enkele b.nw. of 'n groep of 'n reeks
woorde sonder selfsi. ww. byvoeglik gebruik kan word, kan daar ook by
die ww. of gesegde 'n enkele woord of 'n groep of 'n reeks gebruik word.
Hierdie woord of woorde is dan bywoorde of bywoordelike woordgroepe of
sinsnedes (sonder ekstra selfst. ww.). Hulle kan die volgende aangee:
(a) Plek, waar, waarheen ofwaarvandaan:
Ons gaan na Johannesburg.
Die perd hardloop in die kraal rond.

(b) Tyd:
Hullc vertrek teen die aand.
Hy loop gou, voor sononder.

(c) Manier ofwyse:
Hy hardloop nes 'n reier. Wie sing (so) soos 'n kraai 'I
Sy slaap met haar hand onder haar kop.

(d) Graad:
Ek is tot sterwens toe sat.
Hy is in die hoogste mate ongelukkig.

(e) Doe/:
Hy draf buitentoe om die vliegtuig te sien.
Julle moet spaar met die oog op verdcre studie.

(f) Oorsaak ofrede:
Hy is vrygestel ingevolge 'n spesiale besluit van die regering.
Die jong is weens veediefstal veroordeel.
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OEFENING

Skryf die bywoordelike sinsnedes oor uit die volgende sinne en benoem hul!e,
bv. ,hy woon in die dal":
Byw. sinsnede
Soort
in die dal
plek
(a) Jy ry alte ver om net te gaan gesels.
(b) Die leeu le diep in die bos vir ons en wag.
(c) Dit gaan maar so al aan die een kant swaar dra.

Die bywoordelike sinsnede het dieselfde funksie as die bywoord, maar
dit (die sinsnede) bestaan uit 'n paar woorde (sonder 'n gesegde).
2. Naamwoordelike en voornaamwoordelike aanvullinge
Die ww. kan soms egter ook op 'n ander manier ,aangevul" word, nl. deur
'n s.nw. of 'n vnw. wat nie plek of tyd of wyse, ens., aangee nie, maar wat
se waarop die handeling van die ww. oorgaan Of ten behoewe van wie:
Jan soek vir hom 'n geweer.
,Jan" is hier die onderwerp, ,soek" die gesegde. Wat soek hy? 'n
Geweer. ,'n Geweer" is dan die voorwerp. Vergelyk ook die volgende
waarin die voorwerp vetgedruk is:
Hy slaan die perd.
Sy bak koek.

Piet vang vis.
Jan bou lugkastele.

Ons kan nou nog b.nwe. by ,geweer", ,perd", ,koek", ens., voeg, maar
die woorde bly voorwerpe:
Hy soek 'n goeie, swaar geweer.

Hy slaan die moedswillige ou perd.

Die persoon of saak ter wille van wie of waarvan daar opgetree word, heet die
indirekte of belanghebbende voorwerp: Vir wie soek Jan 'n geweer? Vir
homself. Ons sedan: ,vir hom" is die indirekte voorwerp.
Wat is die voorwerp, en wat is indirekte voorwerp in die volgende?
Ek gee jou 'n appel.

Hy leen my 'n rand.

Hou vir my die perd vas.

Wat gegee, geleen, ens., word, is die appel, 'n rand, die perd. Hulle is dus
die direkte voorwerpe.
Die ander ,aan" of vir wie dit gegee word of geskied, is die indirekte
voorwerpe, dus jou, my, vir my.
Opdrag
Skryf die direkte en die indirekte voonrerpe oor uit die volgende sinne:
1. Wie het jou verlof gegee om blomme te pluk?
2. Het julie al die perde water en die hocnders kos gegee?
3. Wys my 'n bietjie jou nuwe fiets, jong.

B. LYDENDE EN BEDRYWENDE VORM
Noudat onderwerp en voorwerp behandel is, moet gewys word op sekere
gevalle waar die persoon of saak waarop die handeling gerig is, nie die
voorwerp is nie. Dis naamlik wanneer die ww. soos volg is: ,is (was)" of
, word" saam met 'n voltooide deelwoord:
Die seun is deur 'n perd geskop.
Die perskebome is al gespuit.
Die wingerd was al gesnoei toe ons daar kom.
Die werk word nagesien.
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I
In sulke gevalle is die onderwerp die waardeur die werking ondergaan word
(soms letterlik die lydende party). Vergelyk ook die volgende sinne:
1. Hy is deur 'n slang gepik.
2. Sy word deur haar vyande vervolg.
3. Die man is deur 'n motor omgestamp.

In sinne 1 en 2 kan daar geen twyfel wees oor die onderwerp nie, want ,hy"
en ,sy" is onderwerpsvorme. Maar nr. 3 is net soos 1 en 2 gebou; daarom
noem ons ook ,die man" onderwerp.
Ons het ook 'n gewoonte om die dinge wat deur ons gebruik word of
waarmee ons werk, voor te stel asof dit bulle is wat werksaam is, bv.:
Die skoene stap lekker.
Die klei dra swaar.
So 'n motor stuur maklik.

Hier is dit tog nie die skoene wat stap of die klei wat dra, ens., nie. Nee,
maar die sinne is gebou net soos
Die seuns stap Iekker.
Diejong dra swaar.

waarin ,seuns" en ,jong" die onderwerpe is. Daarom word ,skoene",
,klei", ens., in die gegewe sinne ook onderwerpe genoem.
Opdrag
1. Gee 'n stuk of ses, sewe sinne soos ,Die skoene stap lekker" waarin die onderwerp
oak nie ,die werk doen" nie.
2. Skrywe die vlg. sinne op 'n natuurlike manier in die lydende vorm:
(a) Toe ons daar kom, het iemand reeds die net afgehaal. (Net die laaste dee!.)
(b) Iemand het die net vanoggend afgehaal.
(c) Iemand sal hom wei daarvan in kennis stel.
3. Skryf uit onderstaande sinne aile woordgroepe en woorde oar wat aparte sinsdele
vorm en benoem hulle, d. w.s. se walter is ondcrwerp of gesegde of byvoeglike sinsnede
of voorwerp, ens.
(a) Die twee oues bewoon a! baie jare dieselfde ou huisie met die stukkende dak.
(b) Aldie kinders het hulle eksamenpunte sit en bespreek.
(c) Ondanks sy kastige kennis weier hy darem 0111 gewone vragies te beantwoord.
(d) Ek sal jou geld gee 0111 blomme mee te koop.

C. DIE SAMEGESTELDE SIN EN SY DELE
Vergelyk die volgende sinne:
A. Ek ken die ou oom daar op die stoep.
B. Ek ken die ou oom wat daar op die stoep sit.
A. Hulle loop op enige p!ek.
B. Hulle loop waar hulle wil.
A. Hulle vertrek douvoordag.
B. Hulle vertrek voor die son opkom.

Soek nou die selfstandige ww. in elkeen uit. Die A-sinne het net een ww.
elk: ken, loop en vertrek; die B-sinne twee elk: ken en sit, loop en wil,
vertrek en opkom.
Die B-sinne, met meer as een selfstandige ww. elk, is dus nie enkelvoudige sinne nie. Ons noem hulle samegestelde sinne.
'n Samegestelde sin bet dus nooit minder as twee selfstandige werkwoorde
of gesegdes nie. I.p.v. byvoeglike en bywoordelike sinsnedes, direkte en
indirekte voorwerpbepalinge, elkeen sonder 'n selfstandige werkwoord,
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bet die samegestelde sin nou ten minste een bepaling met 'n eie werkwoord
of gesegde. So 'n bepaling met 'n eie gesegde beet 'n bysin. Die ander dee!
wat die woord(e) of gedagte bevat waarna die bysin verwys of wat deur
die bysin bepaal word, heet die boofsin:
Ek soek iemand (hoofsin) wat my kan help (byv. bysin).
,Waar is 'n lot (hoofsin) wat soos my lot so hard is" (byv. bysin).
Moenie goed vat (hoofsin) wat nie joue is nie (byv. bysin).

Die woorde waarop die byv. bysinne betrekking het, is vctgedruk.
Opdrag

Se watter van die volgende sinne samegesteld ell watter enkelvoudig is, en
waarom:
1.
2.
3.
4.
5.

As hy net 'n bietjie gerus het, sal hy beter voel.
Skaam jy jou nie om so iets te se nie?
Hulle staan en lawaai as ander mense probeer wcrk.
Jy hoef darem nie die hele storie te vertel nie.
Hy het verlof gevra om vroeg huis toe te gaan.

Die boofsin is dus die sin met 'n eie werkwoord wat die woord(e) of die
gedagte bevat waarna die ander sin - die bysin genoem - verwys, of waarby
dit 'n aanvulling is. Sulke bysinne wat van ander sinne afbanklik is, word
ondergeskikte bysinne genoem.
Vergelyk die volgende sinne:
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Die hond slaap.
Wanneer die baas tuis is.
Ek ken mos die passasiers.
Wat daar afgeklim het.
Hy eet.
Wat hy nie gekoop het nie.

Die A-sinne het betekenis, ons verstaan iets daaronder; die B-sinne se
vir ons niks, d.w.s. nie met bv. die ordc waarin die woorde mckaar opvolg
nie. Tog kan ons daardie B-sinne elkeen aan die A-sin daarbo heg, en
dan se dit wei iets, al verander ons nie die woordorde nie:
Die hond slaap wanneer die baas tuis is.
Ek ken mos die passasiers wat daar afgeklim bet.
Hy eet wat by nie gekoop bet nie.

Die vetgedrukte gedeelte(s) is dus van die ander gedeelte(s) van die sin(nc)
afhanklik of daaraan ondergeskik, dus ondergeskikte bysinne.

Soorte ondergeskikte bysinne in 'n samegestelde sin
1. Byvoeglike bysinne
Ons het reeds gesien dat 'n byvoeglike woordgroep of sinsnede dieselfde
werk doen as 'n enkele b.nw., dat dit naamlik 'n s.nw. of 'n v.nw. bepaal.
Die byvoeglike bysin doen ook presies dieselfde: ons noem dit net 'n
bysin omdat dit 'n eie gesegde bet; vergelyk:
Daar is lang-lang rye
(byvoeglike naamwoord)
Daar is rye van groot lengte (byvoeglike groep of sinsnede)
Daar is rye wat lank is
(byvoeglike bysin)
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Net soos die enkele b.nw., het die byvoeglike bysin betrekking op 'n s.nw.
of 'n v.nw. in 'n ander deel van die sin:
Ek het die boeke wat jy soek.
Hy wat nie sy werk doen nie, kry ook nie betaling nie.

Die byv. bysinne bepaal ,boeke" en ,hy".
Let op dat die skakel wat is, nie wie nie:
Onse Vader wat in die heme! is.

Dit is my ouers wat daar aankom.

Opdrag
1. Se watter dele van die volgende sinne byvoeglike bysinne is, en se ook watter woord(e
in die hoofsin daardeur bepaal word:
(a) Het jy nie vir my 'n mes wat tog kan sny nie?
(b) Hetjy a! 'n bees gesien wat 'n horing reg voor sy kop het?
(c) Dis glo my stocl waarop jy sit.
(d) Hulle wat die laaste lag, lag die lekkerste.
2. Verkort die volgende sinne deur die gedeeltes tussen hakies eers deur (i) woordgroepe
(sander ww. dus) en dan deur (ii) samestellinge te vervang, so:
Hy maak 'n (hankie waarop 'n mens kan sit)
word
(i) Hy maak 'n bankie om op te sit.
(ii) Hy maak 'n sitbankie.
Doen nou self die l'Olgende sinne:
(a) Gee vir my 'n (ding waarmee ek kan slaan).
(b) Julie moet aile (bokke wat gekwes is) gaan bymekaarmaak.
(c) Was die (man wat die groente verkoop) nog nie hier nie?
(d) Hy hou van die (mense wat in die stad woon).
(e) Koop vir jou 'n (brock wat van ferweel gemaak is).
(/) Dis 'n lekker (span waarmee hy kan werk).
(g) Gaan vra vir hom (olie wat jy aan jou hare kan smeer).
(h) Lyk dit vir jou soos (water wat 'n mens kan drink)?
(i) Vat sommer 'n (koppie waarvan die oor af is).
(j) Pas op vir daardie (vlooie wat in die sand boer).
3. Brei die volgende sinne uit, deur eers van die woorde tussen hakies (i) 'n woordgroep
(sander ww.) te maak en dan (ii) die woorde uit te brei tot 'n s.mv. en 'n byvoeglike
bysin, so:
(Spykerskoene) is net lekker om mee te hardloop
word
(i) Skoene met spykers onder is net lekker om, ens.
(ii) Skoene wat spykers onder bet, is net lekker, ens.
Doen nou self die volgende sinne:
(a) Ek is bang vir sy wilde (bees-oe).
(b) Skape hou hier van (bossieveld).
(c) Hou julie nie (melkbeeste) aan nie?
(d) Ons sal (slagvee) moet gaan koop.
(e) Hy wil nie iemand met so 'n (puisiegesig) huur nie.
(/) Die (langbeendonkie) trek f!uks.
(g) Gaan haal gou vir my 'n (melkemmer).
(h) Sulke bleek (was-oe) laat my altyd hartseer voel.
(i) (Lospitperskes) smaak tog alte lekker.
(j) Die boer het 'n hele paar (saailande).

2. Bywoordelike bysinne
Net soos daar in 'n sin enkele bywoorde kan wees, of byw. woordgroepe
of sinsnedes sonder 'n selfst. ww., kan daar ook byw. bysinne wees.
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'n Byw. bysin is eenvoudig 'n byw. woordgrocp met 'n eie, selfstandige werkwoord. Vergelyk die volgende sinne:
Hy loop orals
Hy loop op enige plek
Hy loop net waar hy wil
Hulle gaan douvoordag jag
Hulle gaan vroeg in die oggend jag
Hulle gaan jag voor die son opkom

(enkele bw. van plek)
(byw. woordgroep van plek)
(byw. bysin van plek)
(enkele bw. van tyd)
(byw. woordgroep van tyd)
(byw. bysin van tyd)

Soorte bywoordelike bysinne
Daar is ongeveer net soveel soorte byw. bysinne as wat daar, volgens hulle
betekenis ingedeel, soorte bywoorde en byw. sinsnedes of woordgroepe is.
Hier volg 'n paar voorbeelde van die gewoonste soorte. (Sien soorte
bywoorde en bywoordelike aanvullinge):
1. Plek of Rigting, waar, waarheen, waarvandaan:
Jy mag nie sommer stilhou waar iy wil nie.
Hulle maai waar bulle nie gesaai het nie.

2. Tyd, wanneer, toe, gedurende, ens.:
Die hond was alte bly toe sy baas weer tuis kom.
Die een span werk terwyl die ander rus.

3. Manier of Wyse:
Hy loop asof die duiwel agter hom is.
Nou tree jy mos nie op soos dit 'n leerling betaam uie.
Moet tog nie praat dat 'n mens nie kan boor nie.

4. Graad:
Ons moes stap so al wat ons kon om voor te bly.
Hulle het so baie gejok dat niemand bulle naderhand wou glo nie.

5. Doe!:
Lewe versigtig in tye van oorvloed, sodat jy nog gcnoeg bet in tye van teenspoed.

6. Oorsaak of Rede:
Hy werk omdat by Ius bet.
Aangesien die weer so betrokke is, bly ons liewer tuis.
Dcurdat die een nie die kos won dra nie en die ander nie die slaapgoed nie, is die
uitstappie laat vaar.

7. Gevo/g:
Daar was te veel mense, sodat ons moes omdraai.
Die seun het te min geslaap, waardeur by ook nie kon leer nie.

8. Voorwaarde:
Ek sal jou vandag help, as jy my more weer help.
Ek sal jou dit leen, mits jy sal onthou om dit terug te bcsorg.

9. Toegewing:
Hy het gekom, alhoewcl hy sick was.

Opdrag
1. Skrywe oar en benoem aile bywoordelike bysinne in die volgende sinne:
(a) Ek werk nou sodat ek vanaand vry kan wees.
(b) Hy loop net waar hy wil.
(c) Jy kan saamgaan as jy die goed sal help dra.
(d) As dit reen, bly ons tuis.
(e) Julie kan net ry tot waar die pad by die spruit kom.
(f) Jy kan gerus maar le en slaap, mits ek jou nie daarvoor hoef te betaal nie.
(g) Tensy julie julie roer, gaan julie laat wees.
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2. Verkort die volgende sinne deur van die gedeeltes tussen hakies bywoordelike groepe
(sander ww.) te maak, so:

'n Mens moenie werk net (omdat jy straf vrees nie)
word
'n Mens moenie net uit vrees vir straf werk nie.
Doen nou self die volgende sinne:
(a) Hulle woon daar (waar die pad sy draai maak).
(b) Ons slaap net buite (as die weer warm is).
(c) Hy sal nie werk (dat ander daarvan voordeel kan trek) nie.
(d) (Volgens wat die voorsitter self gese het) mag net belastingbetalers stem.
(e) (Omdat ons geen skaapvleis het nie) eet ons hoendervleis.
(f) Hy was nog nie weer siek (sedert hy hierheen gekom het nie).
3. Verkort die volgende woordgroepe tot samestellinge of afleidinge met (ongeveer)
dieselfde betekenis, so:
ter wille van die vrede word vredesonthalwe.
Doen nou self die volgende:
(a) een van die dae;
(b) in groepe van twee;
(c) stukkie vir stukkie;
(d) sonder om iets (sake) te verrig;
(e) op sagte wyse;
(f) na die sy (of kant);
(g) volgens gewoonte;
(h) op 'n skewe manier;
(z) net so dat die stof nat is;
(j) twee dae voor gister.

Voorheen is verduidelik dat geen sin meer as ses soorte dele het nie:
1. onderwerp,
2. byvoeglike sinsnede(s) of woordgroep(e),
3. gesegde,
4. bywoordelike sinsnede(s) of woordgroep(e),
5. direkte voorwerp,
6. indirekte voorwerp.
Daar is verder op gewys dat, in plaas van die byvoeglike woordgroep, 'n
byvoeglike bysin gebruik kan word (met 'n eie ww.) en in plaas van 'n
bywoordelike woordgroep 'n bywoordelike bysin (met 'n eie ww.). Dieselfde
geld vir ander sinsdele: i.p.v. 'n enkele woord of 'n woordgroep as onderwerp,
kan dit 'n eie ww. bykry en nog onderwerp bly- dis dan 'n onderwerpsin;
i.p. v. 'n enkele woord of woordgroep as voorwerp, kan dit 'n eie ww. bykry en
nog voorwerp bly - dis dan 'n voorwerpsin, ens.
3. Onderwerpsin
Vergelyk die volgende sinne:
A.
B.
A.
B.

Sy skilderwerk is goed.
Wat hy skilder, is goed.
Die motorjaery laat 'n mens skrik.
Dat die motors so jaag, laat 'n mens skrik.

Wat by skilder, is sy skilderwerk. Sy skilderwerk (sonder ww.) is die
onderwerp van die sin, dus is ,wat hy skilder" (nou met 'n eie ww.) ook
onderwerp. Maar dit word nou 'n onderwerpsin genoem, omdat dit 'n eie
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gesegde (ww.) bet. Dieselfde geld vir ,die motorjaery" teenoor ,dat die
motors so jaag".
Vergelyk ook die volgende:
A. Sy verblyf is onbekend.
B. Waar sy verblyf is, is onbekend.
C. Dit is (dis) onbekend waar sy verblyfis.

As ,sy verblyf" die onderwerp is, kan ,waar sy verblyf is" niks anders
wees nie. ,Dit" in sin C is dus net 'n voorlopige onderwerp.
Vergelyk ook:
A.
B.
C.
D.

Die berig is onwaar.
Die berig van sy dood is onwaar.
Die berig dat hy dood is, is onwaar.
Dat hy dood is, is onwaar.

As ,die berig" in sin A die onderwerp is, is ,die berig van sy dood" in sin B
ook onderwerp; en aangesien die berig se inhoud is dat hy dood is, kan
,dat hy dood is" in D en Cook net onderwerp wees. (In sinD is die woorde
,die berig" net weggelaat.)
Opdrag
Voltooi nou ook so die volgende tot sinne:
Die mening dat . . . . .
Die gerug . . . . .
Die verhaal . . . . .
Die wens . . . . .

Die hoop .... .
Die nuus .... .
Die beslissing . . . . .
Die verklaring . . . .

Let op dat in sulke gevalle steeds ,dat" gebruik word, en onthou wat by
die byvoeglike bysinne gese is, naamlik dat ,dat" nie byvoeglike bysinne
inlei nie.
Opdrag
Brei die vetgedrukte woorde in die volgende sinne eers uit tot (i) woordgroepe,
dan tot (ii) onderwerpsinne, so:
Jou toespraak het ons geboei
word
(i) Jou toespraak oor wereldsake het ons geboei.
(ii) Wat jy oor wereldsake vertel bet, het ons geboei.
Sinne:
(a) Die mededeling interesseer my.
(b) Die gerug is nog nie weerspreek nie.
(c) Die nuus klink oordrewe.
(d) 'n Mens se geloof is jou eie saak. (Verander net die eerste dee! tot 'n bysin.)
(e) 'n Man se voorbereiding bepaal dikwels sy sukses. (Verander net die eerste
dee! tot 'n bysin.)

4. Voorwerpsinne
Voorheen is reeds aangetoon dat die gesegde met 'n enkele woord of
woordgroep of 'n hele sin aangevul kan word. Vergelyk nou weer:
A. Hy doen enigiets.
B. Hy doen enigiets onder die son.
C. Hy doen wat voorkom.
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In sin A is ,enigiets" die voorwerp (een woord). In B gee ,enigiets onder
die son" (vier woorde sonder ww.) aan wat gedoen word, soos ,enigiets"
in A, sodat dit nou hier die voorwerp is. In C se ,wat voorkom" wat
gedoen word, dus is dit ook 'n voorwerp. In die Iaaste voorwerp kom
daar egter 'n eie ww. (gesegde) voor, nl. ,voorkom"; daarom noem ons dit
'n voorwerpSIN.
Maar daar staan dan 'n ,wat" by (Hy doen wat ...). Is dit dan nie 'n
byvoeglike bysin nie? Nee, omdat daar nie 'n ander woord is waarop , wat''
betrekking het nie.
Vergelyk nou weer die volgende:
A.
B.
C.
A.
B.
C.

Hy eet die kos (enkele voorwerp).
Hy eet die kok se kos (woordgroep as voorwerp).
Hy eet wat die kok hom voorsit (voorwerpsin met ww.).
Wie beweer dit? (enkele voorw.).
Wie beweer sulke vreemde dinge? (woordgroep as voorw.).
Wie beweer dat sulke dinge waar is? (voorwerpsin mef-ww.).

Maar daar is nog 'n soort. Kyk weer na die volgende:
A.
B.
C.
D.

Het jy die storie gehoor?
Het jy die storie van Piet se vertrek gehoor?
Het jy die storie dat Piet vertrek het, gehoor?
Het jy gehoor dat Piet vertrek bet?

In A is ,die storie" tog duidelik die voorwerp: wat hy gehoor het.
In B het ,van Piet se vertrek" (sonder ww.) bygekom, maar alles saam
bly dit die voorwerp.
InC word een deel nou tot sin deur dit 'n eie ww. (het vertrek) te gee;
so ook in D.
Die vier dinge beteken dieselfde:
die storie
die storie van Piet se vcrtrck
die storie dat Piet vertrek bet
dat Piet vertrek bet.

As die een dus voorwerp is, is die ander dit ook. Ons noem aileen die
voorwerpe van C en D wat met ,dat" begin, voorwerpsinne omdat elkeen
'n eie ww. bet.
Opdrag
Brei die volgende sinne uit sodat elkeen (i) 'n enkele voorwerp, (ii) 'n voorwerpsin en (iii) 'n enkele voorwerp en 'n byvoeglike bysin het, so:
,Hy soek" word
(i) Hy soek iets.
(ii) Hy soek wat hy nie verloor het nie.
(iii) Hy soek goed wat hy in sy winkel kan verwerk.
Doen nou self die volgende sinne:
(a) Piet verwag ........... .
(b) Ons hoor ........... .

(c) Hulle stuur ........... .
(d) Hoekom versamel julie
(e) Die beeste vreet ......... .
(f) 'n Mens eet ........... .

?

149

5. Gesegdesinne
Die onderskeiding van gesegdesinne hang saam met die onderskeiding van
koppelwerkwoorde. 'n Koppelwerkwoord is 'n werkwoord wat nie saam met
'n onderwerp 'n goeie paar vorm en iets beteken nie:
A. Piet raas
B. Piet is
A. Hy stap
B. Hy word

(raas: selfst. ww.)
(is: koppelww.)
(stap: selfst. ww.)
(word: koppelww.)

Die A-sinne se iets, die B-sinne niks; d.w.s. die B-sinne moet aangevul
word om iets te beteken, bv. so:
Piet is skrwnskakel.
Hy word ingenieur.

Omdat ,skrumskakel" en ,ingenieur" hier die voltooiinge is en ,word"
(die gesegde) aanvul, behandel ons hulle ook as deel van die gesegde.
Gebruik ons nou by ,is" en ,word" en ander koppelwerkwoorde twee of
meer aanvullende woorde, noem ons dit nog altyd deel van die gesegde:
Piet is ons skrwnskakel.
Piet is ons skool se skrumskakel.
Hy word ingenieur.
Hy word ingenieur in die myne.

Gebruik ons nou as aanvulling 'n groep woorde met 'n eie ww., dan noem ons
dit 'n gesegdesin, so:
Piet is wat by graag wil wees.
Hy word wat sy hart begeer.
Dit blyk dat by onverskillig gery bet.
Dit skyn dat by die storie nie ken nie.

(Snap julie die verskil tussen ,blyk" en ,skyn" ?)
Let op dat daar nie 'n s.nw. of 'n vnw. tussen die ww. en die ,wat''
of die ,dat" staan nie. As daar is, is die wat-gedeelte 'n byvoeglike bysin,
soos in die volgende:
Piet word die man wat hy graag wil wees.
Dit is iets wat sy hart begeer.

Opdrag
1. Voltooi die volgende sodat hulle sin sal he, (i) eers deur net een woord
of ,'n" of ,die" en nog 'n woord by te voeg, dan (ii) deur 'n groepie
woorde sonder 'n selfst. ww. byte voeg, dan (iii) deur 'n sin byte voeg, so:
,Moenie wees nie"
word
(a) Moenie 'n skynheilige wees nie.
(b) M oenie iets anders as j ouself wees nie.
(c) Moenie wees wat jy nie IS nie.
Vul nou ook aan:
Hy is, hy word, dit lyk, dit skyn.
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2. Se of die dele van die volgende sinne wat tussen hakies staan, voorwerpsinne of gesegdesinne of byvoeg/ike of ander bysinne is, en waarom:
(a) Hy glo (wat hy lees).
(b) 'n Mens is (wat jy glo) dat jy is.
(c) Ek wens (ek kon jou storie glo).
(d) Jy moet doen (wat jy beloof om te doen).
(e) Hy kom (anders) voor (as wat hy is).

D. DIE VEELVOUDIGE SIN
Voorheen is gese dat 'n enkelvoudige sin net een selfstandige werkwoord
bet (Jy slaap lekker in 'n goeie bed) en 'n samegestelde sin minstens twee
selfstandige werkwoorde. Verder is in die samegestelde sin die een deel
ondergeskik a an die ander.
In die veelvoudige sin is daar ook minstens twee selfstandige werkwoorde,
maar die een deel is nie van die ander afbanklik of daaraan ondergeskik nie;
die dele is newegeskik. Wat beteken newegeskik? Kyk na die volgende
sinne:
A.
B.
A.
B.

Piet slaap.
Jan raas.
Die ruit is stukkend.
Ek het dit nie gebreek nie.

Ons verstaan die betekenis van al die A- en al die B-sinne: bulle is dus ewe
onafbanklik.
Nou verbind ons die A- met die B-sin in elke geval:
Piet slaap en Jan raas.
Die ruit is stukkend, maar ek het dit nie gebreek nie.

Hierdie nuwe sinne, wat nou elkeen twee selfstandige wwe. het, noem
ons nou veelvoudige sinne: bier is nou twee volledige sinne tot een saamgevoeg, en ons se bulle is newegeskikte sinne.
Daar kan ander dele bykom, bv. byvoeglike en bywoordelike bysinne,
maar die hele sin word nog veelvoudig genoem as dit ten minste twee
onafbanklike sinne bevat bv.:
Piet, wat aan Iawaai gewoond is, slaap, en Jan raas soveel as hy Ius het.

Die sin is nog ,Piet slaap en Jan raas"; dis net uitgebrei.
In die meeste gevalle word selfstandige sinne newegeskik verbind deur
middel van voegwoorde, soos ,en" en ,maar". Kyk ook na die volgende:
Sy verstand is goed; tog gebruik hy dit nie.
Hy kritiseer ander; self probeer hy egter nie eens nie.
Julie moenie vanaand kom nie, want ons is nie tuis nie.
'n Mens werk, of jy werk nie.
6 M VII EN Vlll
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Opdrag
Se of die volgende sinne enkelvoudig, samegesteld of veelvoudig is, en

waarom:
1.
2.
3.
4.

Wat se lelike stories hoor ek dan van jou vertel?
Jy hoor wat nie vir jou ore bedoel is nie.
Piet verstaan nie mooi wat gese word nie.
Wag so 'n bietjie; dan kan ons loop.

E. SINSONTLEDING
'n Ander sy van sinsleer is die sogenaamde sinsontleding. Leerlinge moet
bv. kan se of sinne samegesteld of veelvoudig is, ens.; en as daar bysinne
is, van watter soort. Na die oefeninge van die vorige gedeeltes word hier
net die volgende wenke saamgevat:
(a) Tel die aantal wwe. wat as gesegdes diens kan doen; daar is dieselfde
getal hoof- en/of bysinne. (Stel eers weer goed vas wat 'n werkwoord
is.) Pasop: 'n Deehv. en 'n infinitief is nie gesegdes nie: ,Dit gaan
sukkelend" (net ,gaan" is 'n ww.), ,Dit help nie om te kla nie"
(net ,help" is 'n ww.). (,Sukkelend" is 'n deelw., bywoordelik gebruik; ,om te kla" is 'n infinitief, as onderwerp gebruik.) Pasop ook
vir: gaan slaap, staan en lol, le en slaap, sit en raas; bulle geld as
een ww. elk.
(b) Soek dan die hoofsin uit.
(c) Sit sinsdele wat saamgaan, bymekaar. As daar bv. 'n sin met twee
voegwoorde is, moet in die sinsverdeling elkeen by sy eie sinsdeel kom.
Die volgende skema kan gevolg word :
Ons weet dat, as 'n mens baie oefen met werk wat moeilik is, dit al hoe makliker
word nadat jy 'n paar maande daarmee volgehou het.
Sin

Soort Sin

Sinsdeel

A

Ons weet

Hoofsin.

B

dat dit al hoe makliker word

Voorwerpsin, bep. ,weet" in A.

c

as 'n mens baie oefen met werk

Byw. bysin van voorwaarde, bep.
,makliker word" in B.

D

wat moeilik is

Byv. bysin, bep. ,werk" in C.

E

nadat jy 'n paar maande daarmee
volgehou het

Byw. bysin van tyd, bep. ,makliker
word" in B.

Opdrag
1. Ontleed in hoof- en bysinne soos hiervoor geillustreer:
(a) Die eerste dag toe ons daar kom, wou almal weet waar ons vandaan kom en of
dit ons ouers is wat ons gebring het.
(b) Ons sal die eerste geleentheid wat ons kry, te baat neem om te kom kyk hoe
dit met die kuikens gaan wat ons vandag vir julie stuur.
(c) Jy kan dit doen as jy wil, maar ek sal nie doen wat ek nie verplig is om te doen
nie.
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Skryf aile sinsdele: onderwerp, byvoeglike bepaling (enkele b.nw. ofbyv. woordgroep),
gesegde, bywoordelike bepalinge (enkele bw. ofbyw. woordgroep), direkte en indirekte
voorwerpe, uit die volgende sinne oor en se watter soort elkeen is:

(a) Waar kry jy die mooi das?
(b) Op die bank in die skaduwee onder die boom sit die kinders stil en prentjies kyk.
(c) Die oubaas weier glo om sy seun toe te laat om voetbal te speel.
3. Voltooi die volgende sinne op sinvolle wyse (en let op die woordorde):
(a) Aangesien ek siek was en nie Ius vir stry gevoel het nie, ..•••
(b) Ek sou geloop het, maar toe vra sy my om haar te help; dus .....
(c) Die man wat my kamtig sou help, het my in die rug gesteek, en •...•
(d) Of jy nou Ius het of •....
(e) Nee, maar die kinders het mos nie ore aan hulle kop nie; maar, as ....•
(f) Hy verseg om ..•..

SAMEVATTING IN VERBAND MET SINSOORTE

1. Die Enkelvoudige Sin
(a) Een of meer onderwerpe, met of sonder byvoeglike naamwoorde
of byvoeglike bepalinge.
(b) Net een gesegde, enkel (soos ,slaap") of meerledig (soos ,gaan
slaap", of ,staan en slaap"), met of sonder bywoorde of bywoordelike bepalinge, met of sonder een of meer direkte of
indirekte voorwerpe.
2. Die Samegestelde Sin
(a) Meer as een gesegde, met of sander aanvullinge (soos in 1).
(b) Net een hoofsin, met minstens een bysin.
3. Die Veelvoudige Sin
(a) Meer as een gesegde, met of sander aanvullinge (soos in 1).
(b) Meer as een hoofsin, met of sonder bysinne.
HERHALINGSOEFENINGE
1. Benoem in die volgende sinne eers die woordsoorte en dan die dele (van elke sin):
(a) Die koejawels aan die hoogste takke is buite my bereik.
(b) In 'n skeur van die hoogste krans bou 'n bosduif haar nes.
2. Op watter vrae is die volgende die antwoorde (let op die vet druk):
(a) Ek kan nie met 'n vulpen skryf nie.
(b) Hy hang aan 'n tak.
(c) Hy hang aan 'n dun tak.
(d) Dit is die twintigste van die maand.
(e) Wie met trane saai, sal met gejuig maai.
3. Bou sinne met:
sedert, terwyl, ofskoon, mits, aangesien, deurdat.
4. Soos die vorige:
dog, tog, nogtans, nietemin, gevolglik, derhalwe, immers, daarteenoor, daarentee,
inteendeel.
5. Voltooi die volgende sinne:
(a) Hy help my nie; dog ...••
(b) Hy help my nie; tog .••.•
(c) Hy is nog jonk; derhalwe ...••
(d) Hy is nog jonk; nogtans •...•
(e) Piet is fluks; daarentee .•..•
(f) Hy help nie 'n mens nie; inteendeel ....
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6. Soos die vori'ge:
(a) Ek het huis toe gegaan, aangesien .•
(b) Ek saljou werk doen, mits .... .
(c) Ek gaan nie saam nie, tensy .... .
(d) Eer jou ouers, opdat ..•..
(e) Hy het nog niks gehoor sedert .•..•
7. Ontleed in hoof- en bysinne:
(a) Die man wat dit se, weet nie wat hy praat nie.
(b) Nadat hy terug gekom het, is hy nie meer die man wat hy was nie.
(c) Die arme kind, deur almal verstoot, het vir my broer kom vra of hy hom nie
sal help nie.
8. Kanjy se watter soort sinne of en waar in die volgende inlei:
(a) Ly of gly.
(b) Se of jy kom.
(c) Of hy sal kom, weet ek nie.
(d) Of hy sal kom, is die vraag.
(e) Hy was skaars bo ofhy is weer onder.
{f) Se my waar hy is.
(g) Waar hy is, weet niemand nie.
(h) Waar hy is, is 'n geheim.
(i) Ek loop waar ek wil.
(j) Jy staan op die plek waar die grafte was.
9. Ontleed in hoof- en bysinne:
(a) Hy is nie arm nie; inteendeel, hy is baie ryk.
(b) As jy my se waar jy daardie hoek opgetel het, sal ek jou die plek wys waar ek
jou vulpen weggesteek het.
(c) Die spreker het beweer dat sy party baie voorregte aan die armes sal verleen.
10. Brei die skuins gedrukte woorde en sinsnedes in die volgende sinne uit tot bysiune:
(a) Ondanks die koue het hulle gegaan.
(b) Op die steilste plekke sal jy die blom vind.
(c) Soos 'n koeel uit 'n roer vat hy koers doellyn toe.
(d) Noodgedwonge moes ek hom help.
(e) Gedurende die Tweede Wereldoorlog washy in Italitl.
(f) Hy het onverrigter sake teruggekeer.
(g) Hy is saans baie moeg.
(h) Hy het hom metterwoon in die dorp gevestig.
(i) Dit sal mettertyd beter met jou gaan.
(j) Jou mededeling is vir my baie interessant.

F. DIREKTE EN INDIREKTE REDE
As ek 'n spreker se direkte woorde, bv. ,ek werk hard", gee, dan praat ek
van die direkte rede. Kom daar egter 'n ander persoon wat die woorde as 't
ware aan 'n derde kom meedeel en se: ,hy se dat hy hard werk" of ,by se
hy werk hard", dan praat ons van die indirekte rede.
Let op die volgende paar gevalle:
Direkte rede: ,Ek sien hom nie."
lndirekte rede: Hy se hy sien hom nie.
Direkte rede: Die vader se: ,Jan, jy moet kom."
Indirekte rede: Die vader se aan Jan dat hy moet kom (of om te kom).

Piet se vir Jan: ,Jy moet bier wag."
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Piet het vir Jan gese dat hy daar moet wag, of Piet het vir Jan gese om
daar te wag (sou Klaas as derde persoon se woorde wees). (As Jan self
gepraat het, sou hy gese het: ;,Piet het vir my gese dat ek daar moet wag.")
Uit die voorafgaande moet leerlinge nou aftei dat ons oor die algemeen
die volgende veranderinge van die direkte na die indirekte rede kan waarneem:
hier word daar,
vandag word daardic dag,
more word die volgende dag,

non word toe,
gister word die vorige dag,
oormore word die dag daarna, ens.

Verander nou self sinnetjies waarin die eerste groep voorkom, van die direkte
in die indirekte rede.

Sodra ons uitroepe aantref, word die saak meteens lastig. ,0 !",Foeitog!" ,Hiert!" ,Vaderland!" ,Jou vabond!" laat 'n mens dadelik twyfel.
Dit is nogal belangrike woordjies, want ons begrip van 'n gegewe stuk
hang dikwels af van ons vertolking van hierdie soort woord.
Dit spreek vanself dat ons hier geen vaste reels kan opstel nie, maar ons
moet aantoon dat 'n inleidende woord, soos uit die volgende blyk, noodsaaklik is:
,Verduiwelde moer, ek sal jou van daardie kant af bydam," het Ampie gese.
Ampie het kwaad uitgeroep dat hy die moer van die ander kant af sou bydam.
Die moeder het aan die seuntjie gevra: ,My skat, kan ek jou nie help nie ?"
Die moeder het Iiefdevol aan die seuntjie gevra of sy hom nie kan (of kon) help nie.

As ons aanneem dat 'n derde pers·oon oorvertel, sal ons begryp dat die
voornaamwoord altyd derde persoon word.
Die beskuldigdes pleit toe by die regter: ,Vergewe ons ons misdaad."
Die beskuldigdes het toe by die regter gepleit om hulle hulle misdaad te vergewe.
Die voorbeeldige manse toe: ,Met hierdie mense werk ek nie verder saam nie."
Die voorbeeldige man se toe (het toe gese) dat hy met daardie mense nie verder
(sou) saamwerk nie.
1

Die allermoeilikste probleem is die tyd van die werkwoord in die indirekte
red e.
Ons leerlinge leer dat daar inl Engels so iets soos die opvolging van tye
(,sequence of tenses") is. Dink aan:
He said: ,I cannot do it."
He said (that) he could not do it.
The boy said: ,There is another marble."
The boy said (that) there was another marble.

As algemene leidraad kan ons vasstel dat daar in Afrikaans geen vaste
opvolging van die tye is nie. M.a.w. die inleidende werkwoord (die werkwoord in die hoofsin) regeer nie die werkwoorde wat volg nie. Hulle kan
in die teenwoordige of die verlede tyd wees. Dit hang van die betekenis
af. Kyk weer na die twee Engelse sinnetjies: ,Hy het gese dat hy dit nie
kon doen nie of nie kan doen nie" is albei goeie Afrikaans, maar beteken
nie dieselfde nie. So het ,die seun het gese dat daar nog 'n albaster was of
is" ook twee betekenisse.
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'n Tydsmoeilikheid word dikwels opgelos deur die bywoord te verskuiwe.
Kyk na: Klaas bet gese: ,Ek kan nou nie meer vir so 'n trapsuutjies wag nie."
As ons dit letterlik in die indirekte rede wil verander, veroorsaak ,kan"
en ,toe" bymekaar baie moeilikhede. Die saak word egter heel eenvoudig
as ek se : Klaas bet toe gese dat by nie meer vir so 'n trapsuutjies kan wag nie.
Leerlinge moet nou nie uit die voorafgaande aflei dat die verlede tyd
nooit in die indirekte rede gebruik mag word nie. Dit word natuurlik
gedoen, maar alleen wanneer die betekenis dit verg:
Oom Piet het ver!ede jaar al aan Pa gese: ,Ek kom jou in die loop van die jaar
besoek."
Oom Piet het verlede jaar al aan Pa gese dat hy hom in die loop van daardie jaar

sou kom besoek.
Koos het Donderdag aan my gese: ,Ek haal toe gister sulke mooi aartappels uit."
Koos het Donderdag aan hom (my) gcse dat hy die vorige dag sulke mooi aartappels uitgehaal bet.

Wanneer ons 'n hele stuk van die direkte in die indirekte rede verander,
moet ons veral op die inleidende woord let:
,Waarom slaan jy die kind, stouterd ?" het die moeder vir Jan gevra. Daarop het
sy kwaad uitgeroep: ,Loop dadelik onder my oe uit! Ek wil nie he my kinders
moet met so 'n geniepsige vent spec! nie."
Die moeder het verontwaardig vir Jan gevra waarom hy die kind slaan, waarop
sy hom vererg beveel het om dadclik onder haar oe uit te loop. Sy het verder gese
sy wil nie he dat haar kinders met so 'n geniepsige vent spec! nie.

Opdrag
1. Wat was die direkte woorde in die volgende gevalle (skrywe hulle mooi tussen aanhalingstekens neer):
Die dame het medelydend aan die seuntjie gevra of hy seer gekry bet.
Ou Moos het verskrik uitgeroep dat hy die stok vir 'n slang aangesien het.
Die vreemdeling het verneem ofhulle nie daardie aand vir hom herberg het nie.
Die generaal het sy manskappe beveel om hulle nog op daardie oomblik oor te
gee.
2. Verander van die direkte in die indirekte rede:
(a) Die generaal het gcse: ,Manskappc, veg Hewers tot die dood as om julie nou
hicr oor tc gee."
(b) Anna hct vir Rita gcse: ,Toe maar, jy hoef jou nie mecr te bekommer nie."
(a)
(b)
(c)
(d)

G. DIE REDUKSIE VAN SINNE EN SINSNEDES
In verband met Afleiding en Samestelling sal ons later opmerk dat 'n
mens dikwels baie kan bespaar deur 'n afleiding of 'n samestelling i.p.v.
'n woordgroep of 'n sin te gebruik. Hier gaan ons nou ruimer daarop in.
Sinne kan verkort word deur:
1. Sinsdele weg te Iaat of te vervang, bv. ,Hy hardloop soos een wat
deur die duiwel gejaag word" word ,hy hardloop asof hy deur die
duiwel gejaag word" of ,asof die duiwel hom jaag". ,Hy weet goed
dat dit nie waar is nie" kan word: ,by weet goed dis nie waar nie"
of,- dis onwaar".
,Dan" in die middel van 'n sin, en ,dat" voor 'n voorwerpsin kan
meestal weggelaat word sonder verlies. ,Want", ,daarom" en
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2.

3.

4.

5.

6.

,omdat" kan ook soms agterwee bly, bv. ,Ek is moeg; ek loop
nou", ,kom nou; ek kan nie heeldag wag nie". ,Die kind het seer
geval; hoor hoe huil hy". Maar ons wil dadelik waarsku! Dit kan nie
oral en altyd gebeur nie. Pasop dus vir 'n ,gedwonge kort styl".
'n Sin kan tot woordgroep verminder word deur 'n voors. i.p.v. 'n
voegwoord te gebruik en die ww. uit te skakel of tot s.nw. te maak,
bv.: , Terwyl hy gespeel het, was daar stilte" word ,gedurende sy
spel was daar stilte". ,As jy nie werk (het) nie, kan jy nie lewe nie"
word ,sonder werk kan jy nie lewe nie". ,As die lente hier is, is alles
anders" word ,in die lente is alles anders".
As die ww. nie belangrik is nie, kan ons dit soms saam met die
betreklike vnw. laat verval: ,Die fiets wat daar in die straat staan,
is sync" kan word ,die fiefs daar in die straat, ens."
'n Sin of 'n woordgroep kan soms in 'n samestelling ,saamgevat" word.
,Die doos waarin sy haar hoed(e) hou" is haar hoededoos, ,die
bedding waar(in) die blomme gekweek word" is die blombedding,
,die skoene waarmee ek ry (of stap)" is my ryskoene of stapskoene,
,planne wat jy vir die toekoms het" is jou toekomsplanne, en so meer.
'n Sin of 'n woordgroep kan soms tot 'n afleiding gereduseer word:
,Ek twyfel daaraan of hy opreg is" word ,ek twyfel aan sy opregtheid". ,Hy vertel van alles wat hy ondervind het" word ,hy vertel
van al sy ondervindinge". ,Of Gawie sal kom, is onseker" word
,Gawie se koms is onseker".
Soms kan die reduksie met sinonieme gedoen word, bv. ,'n Skurk bly
wat hy is" word ,'n skurk bly 'n skurk". ,Ek het gehoor dat jy
geslaag het" word ,ek het gehoor van jou sukses". ,Mense wat
Christus volg, kan nie Mammon ook dien nie" word ,Christene kan
nie ..... ".
Waarskuwing: Nie alle reduksievorme is sander meer gelykwaardig
aan die langer vorme nie. Vergelyk bv.: ,klavier speel" en ,op die
klavier speel", ,in die winkel speel" en ,winkel speel" (soos kinders
doen), ens. Kyk maar weer na die lidwoord.
Baie sinne kan net omgespan word om bulle korter te kry.
(a) Gebruik waar dit kan, bv. die s.nw. as ww.: i.p.v. ,Haal die
lemoen se skil af", ,skil die lemoen", i.p.v. ,Jy moet die stempel
daarop druk", ,jy moet dit stempel".
So kan ook bv. die b.nw. as s.nw. gebruik word: Dom is
swaarder as groat droogte (dom wees). Eerlik het 'n os geslag
(en fatsoenlik ... ?). Jy moenie sweer nie, nog by boog, nog by
Iaag. 'n Mens moet kan onderskei tussen goed en kwaad, As
ryk so se, wat moet arm dan se?
(b) Die maniere gaan ons nie verduidelik nie. Kyk self wat gebeur:
,'n Mens dra swaar aan die emmer" of ,die emmer is swaar om
te dra" word ,die emmer dra swaar". ,'n Mens sit sag op die
stoel" of ,dis sag om op die stoel te sit" word ,die stoel sit sag".
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Let Wei
In hoofstuk 13 (BETEKENISLEER) verskyn 'n lys benaminge wat in plaas van
'n omskrywing gebruik kan word, bv.:
Sannie is 'n slodderlmus, i.p.v.
Sannie is 'n baie slordige meisie.

Leerlinge word aangeraai om die lys te bestudeer en op te let hoe 'n enkele
gepaste woord dikwels 'n hele aantal woorde kan vervang.

1.

2.

3.

4.

OEFENINGE
Verkort die volgende sinne deur gebruik te maak van die maniere wat op die voorafgaande bladsye toegelig is:
(a) Wie dit geskrywe het, is onbekend.
(b) Ons het heelwat belang by wat die Parlement besluit.
(c) Ons lag maar oor die dwase dinge wat hy praat.
(d) Dis nodig om partykeer te rus.
(e) 'n Mens kan seer slaan (geslaan word) met 'n kweperlat.
(f) Hy beoefen skaapboerdery in die Karoo.
(g) As jy een vir een man teen mekaar opweeg, is hulle beter as ons.
(h) Dit bring jou niks in die sak om rond te loop nie.
(i) Die arme mense het niks om op te slaap nie.
(j ) Jy kan ondersoek instel of dit moontlik is.
Soos 1.:
(a) Aileen wie 'n dief is, sal so iets doen.
(b) Hy is gekies omdat hy so bekwaam is om leiding te gee.
(c) Dit lyk asof dit gaan reen.
(d) Dis nie maklik om sulke dik leer te sny nie.
(e) Pas op, jy raak daar gebrand.
(f) Die koring vorm vanjaar pragtige stoele.
(g) Die bokant van haar voet is te hoog vir skoene met sulke smal punte.
(h) Die rose se knoppe begin oopgaan.
(i) Dis geen skande om arm te wees nie.
(j ) Dit is die rede waarom ek nie wou nie.
Soos 1 en 2:
(a) Dis onbeleef om vir 'n mens se meerderes jy en jou te se.
(b) Aan wie behoort die boeke wat daar staan?
(c) Vertel dit aan alma!, of bulle oud is of jonk.
(d) Wat ek vra, is in aile erns bedoel.
(e) Waar hy hom skull hou, is nie bekend nie.
(f) Donker en ligte kleure kan soms baie mooi kontraste vorm.
(g) My raad is dat hy moet probeer.
(h) Julie moet die wingerd met swawel behandel en die beeste met dip.
(i) Onderwyl die wedstryd aan die gang was, het die spelers se klere weggeraak
uit die kamer waarin hulle hulle aan- en uittrek.
Soos 1 tot 3:
(a) Sal die prys van die koring nog vasgestel word voordat die winter hier is?
(b) Die seun het gevlug uit vrees dat hy gestraf sou word.
(c) Dit het hier op 'n plek en daar op 'n plek nogal goed gereen.
(d) Hy het verlof omdat hy siek is.
(e) Jy moet laer sak, man!
(f) Hy loop met sy kaal kop in die son.
(g) Die hoenders soek 'n plek om te le.
(h) Dis goed om te werk en om verspot te wees, maar alles op sy tyd.
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(i) As jy die lusern in so 'n stapel oppak, sal dit aftuimel.
(j) Deurdat iemand wat hulle goedgesind was, tussenbei gekom het, is die bedrei-

ging van hulle vriendskap afgewend.
(k) Wie is die dogter met die wit kop?

(l) Nadat hulle klaar is met die ete in die aand, bestee hulle (die nodige) sorg aan
die hoenders en eende en duiwe en kalkoene.

H. ONTKENNING
In die st. 6-boek is gese dat ontkenning die Afrikaanssprekende leerling
weinig las gee. Die Engelssprekende leerling vind dit egter moeilik om te
onthou dat die dubbele nie 'n tipiese verskynsel in Afrikaans is.
Ons se op Engels:
,You may not go,"
maar op Mrikaans se ons:
,Jy mag nie gaan nie."
So se ons ook:
1. Ek het dit nooit gesien nie.
2. Hy is nerens nie.
3. Is hy nie erens nie?
4. Julie moenie ry nie.
5. Dit sal nie deug nie.
OEFENING
1. Maak die volgende sinne ontkennend:
(a) Jan sal werk.
(b) Hy het geweet dat ek siek was.
(c) Of Jan Of Koos moet bly.
(d) Ek het die boek erens gesien.
(e) Ek het dit a! dikwels teegekom.
2. Beantwoord die volgende vrae ontkennend:
(a) Weet jy waar Piet gister was?
(b) Kan jy my help?
(c) Kon jy die boek erens vind?
(d) Moet julie nou al ry?
(e) Het jy al ooit so iets beleef?
HERSIENINGSOEFENINGE
1. Hy loop orals.
Hy loop op enige plek.
Hy loop waar hy wil.
In bostaande gevalle is ,hy loop" eers deur 'n bywoord uitgebrei, toe deur 'n
bywoordelike sinsnede en toe deur 'n bywoordelike bysin, en alma! druk plek uit.
Brei nou onderstaande ,naakte" sinnetjies ook so uit. Tussen hakies word aangegee
wat die uitbreidinge moet aandui:
(a) Hy werk (tyd).
(b) Jan sing (plek).
(c) Piet hardloop (manier).
(d) Lewe suinig (doe!). (Net 'n sinsnede en 'n bysin.)
(e) Hy het besWYk (oorsaak). (Net 'n sinsnede en 'n bysin.)
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2. Voltooi die volgende sinne:
(a) Wie nie getrou werk nie, ....•
(b) Mense wat baie praat, •••.•
(c) Hy beweer dat ..•..
(d) Hy se dat .•.••
(e) Hy se dat, wanneer .•...
(f) Ek sal gaan, mits ...••
(g) Ek sal gaan, tensy •...•
(h) Alhoewel hy siek was, •...
(i) AI was hy siek, ....•
3. Soos die vorige:
(a) Ek hou nie van hom nie, dog .... .
(b) Ek hou nie van hom nie; tog .... .
(c) Hy help 'n mens nie; inteendeel .••..
(d) Sy is spandabelrig; dus ..•••
(e) Sy is spandabelrig; derhalwe .•.••
(f) Sy is spandabelrig, met die gevolg ..•..
(g) Met wie jy verkeer, .....
(h) Woorde wek, voorbeelde ..•••
(i) Son in die Weste, ••.••
(j) Gou by die bak, .....
4. Gebruik mondeling of skriftelik in sinne.
terwyl, soos, sedert, aangesien, ofskoon, al, hoewel, alhoewel, mits, tensy, dus,
derhalwe, nogtans.
5. Soos die vorige:
gevolglik, egter, immers, bra, mos, waarna, waaromtrent, in verband waarmee.
6. Verkort die volgende sinne deur die skuinsgedrukte delete verander:
(a) Dit is tog wat ons bely om te glo.
(b) Ek het dit maar gedoen sodat ek die vrede kan bewaar.
(c) Dit is 'n deel van wat hy g!o.
(d) Wat hy geerf het, is vir hom dierbaar.
(e) Sy geleerdheid bring hom in 'n toestand waarin hy raas.
(/) Die man wat ons verteenwoordig, voer niks uit nie.
(g) Hulle wat gebroke van hart is, sal vertroos word.
(h) Die streke wat deur droogte geteister is, kry baie swaar.
(i) Die Ieier wat eens beroemd was, is nou 'n eensame figuur.
(j) Dit is nou die persoon wat aanbid word.
7. Soos die vorige:
(a) AI was hy baie siek, het hy volhard.
(b) As 'n mens die waarheid verdraai, is dit op die duur nie lonend nie.
(c) Diegene wat swaar hoor, moet gehelp word.
(d) Dit is 'n inrigting waar mense wat doof en stom is, versorg word.
(e) Hulle het 'n fonds gestig waaruit die wat behoeftig en skrander is, gehelp kan
word.
8. Voltooi:
(a) Wie jonk is, speel graag; .••••
(b) Mooiheid vergaan, maar ....•
(c) Plesier is nes 'n jong komkommer; ....•
(d) Die mens wik; ....•
(e) Die vrou dra meer uit met 'n lepel .....
(f) Hoe meer siele, hoe ...•.

Kern: Skrywe netjiese, goedgeboude, duidelike sinne.
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HOOFSTUK 11

Erfgoed, Leengoed en Taalsuiwerheid
A. ERFGOED
In die st. 6-boek is gese dat die oorgrote meerderheid van die woorde in die
Afrikaanse woordeskat erfgoed uit Nederlands is omdat Afrikaans na die
koms van Jan van Riebeeck in 1652 spontaan uit die Nederlands van die
sewentiende eeu ontwikkel het.
Bewyse hiervoor is die groot getal Afrikaanse woorde met 'n Nederlandse
spelling wat in Nederlandse boeke of die Nederlandse woordeboek aangetref
word, asook die feit dat Nederlanders en Suid-Afrikaners mekaar vandag
nog, mi meer as drie eeue van skeiding, betreklik goed kan verstaan.
Die ander tale waarmee Afrikaans in aanraking gekom het, vera!
Engels, het natuurlik ook die Afrikaanse woordeskat be!nvloed; dog van
al die duisende woorde wat in Afrikaans bestaan, is slegs 'n geringe getal
nie erfgoed nie. Nederlands is die hoofbron van die Afrikaansc woordeskat.
In verband met erfgoed moet julie die volgende onthou:
I. Vreemde woorde wat in Nederlands van die sewentiende eeu bestaan het, is
vir ons erfgoed, want hulle hct uit Nederlands na Afrikaans gekom. Die
volgende woorde bet bv. uit tale soos Pools, Duits, Frans, Italiaans,
Spaans en uit die Ooste in Nederlands gekom en vandaar in Afrikaans:
agurkie (Pools)
amok (Malcis)
asgaai (Spaans of Portugees)
baadjie (Maleis)
baljaar (Portugees)
bandiet (Italiaans)

basaar (Portugees)
foeter (Frans)
laksman (Maleis)
patat (Spaans)
serp (Duits)

Hierdie woorde is (soos gese) vir Afrikaans erfgoed, want ons het hulle uit
Nederlands geerf. Die feit dat hulle uit ander tale in 17de-eeuse Nederlands

gekom bet, verander bieraan niks nie.
2. Sommige woorde wat ons van Nederlands geerf het, het in hedendaagse
Nederlands in onbruik geraak, maar word in Afrikaans nog algemeen
gebruik, bv.:
kats
sens

skans
vergange

sneller
verfoes

3. Ander woorde wat in die Nederlands van die sewentiende eeu selde
gebruik is en ook reeds in onbruik geraak bet, is in Afrikaans nog springIewendig, bv.:
boeglam
puts
volstruis
loesing

kombers
werskaf
versmaai

niksnuts
vrek
spanspek
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B. LEENGOED
Nie aile Afrikaanse woorde is erfgoed nie. Nadat sewentiende-eeuse
Nederlands aan die Kaap 'n eie koers begin inslaan en spontaan in 'n
nuwe taal ontwikkel het, is woorde aan ander tale ontleen.
In die vroegste jare was dit die tale van die matrose en seelui wat die
Kaap besoek het, later die van Franse en Duitse koloniste en van die inheemse Hottentotte, en nog later die van die Bantoevolkere met wie die
koloniste in aanraking gekom het. Die Maleis-Portugese slawctaal het
natuurlik ook woorde in Afrikaans nagelaat.
Die meeste vreemde woorde is egter aan Engels ontleen, vera! nadat die
Kaap 'n Britse kolonie geword het.
Ons verstrek eers 'n paar voorbeelde van ontleninge aan ander tale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Duits: sweis, dan en wan, derduiwel, ens.
Frans: restaurant of restaurant, sermeinpeer, ens.
Portugees: aia, bredie, (di)spens, laai, ens.
Maleis-Portugees: tjalie, sambreel, tamaai, ens.
Maleis: baie, paljas, nonna, sosatie, ens.
Hottentots: eina, geitjie, boegoe, kwagga, ens.
Bantoetale: donga, impala, impi, tsetse, ens.

Die invloed van hierdie tale op die Afrikaanse woordeskat was baie gering,
oneindig minder as die Engelse invloed op Afrikaans. Ofskoon aile leengoed 'n baie klein persentasie van die Afrikaanse woordeskat uitmaak,
kan 'n mens byna nie aan 'n enkele groep woorde dink waarin daar nie
Engelse leenwoorde voorkom nie. Ons tref hulle aan in bv.:
Die poswese: posmeester, posmeester-generaal, ens.
Die spoorwee: stasiemeester, platform, ens.
Die onderwys: standerd, prinsipaal, ens.
Die verdedigingsmag: blokhuis, kadet, ens.
Die gereg: jurie, bloedhond, ens.
Die regering: koukus, ens.
Die boerdery: trekker, jakkalsproef, ens.
Sport: tennis, krieket, gholf, ens.

Hierdie leengoed staan bekend as indirekte of vertaalde lcenwoorde.
Daar is ook 'n paar direkte ontlenings soos speaker, whisky, ens. in ons
woordeskat, dog hulle getal is uiters gering.
Die sg. basterwoorde, dit is Engelse woorde wat in Afrikaans vertaal is
en waarvan die vorme sodanig verander het dat hulle byna nie meer as
leenwoorde herken kan word nie, is ook nie volop nie. Ons gee 'n paar
voorbeelde:
aspaai (Eng.: ,I spy.")
hensop (Eng.: ,Hands up.")
brick (Eng.: ,Brake."), ens.
piekniek (Eng.: ,Picnic")

horsswecp (Eng.: ,Horse whip.")
blockom (Eng.: ,Blue-gum.")

Vir die meeste van die leenwoorde hierbo genoem (en vir baie ander wat
in Afrikaans aangetref word), het daar 'n behocfte bestaan. Hulle het ons
woordeskat aangevul en verryk; Afrikaans het hulle nodig gehad.
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Daar is egter leenwoorde wat onnodig gebruik word omdat daar goeie
Afrikaanse woorde bestaan. Teen die gebruik van sulke leenwoorde moet
ernstig gewaarsku word. In die volgende lys is die vorm wat eerste genoem
word, goeie Afrikaans:
bestemming, destinasie
verbeelding, fantasie
liggaamlik, fisies
afnemer,fotograaf
teenstander, opponent
ontvangs, resepsie
sitting, sessie
owerheid, outoriteite
uitvoer, eksporteer
verskoning, ekskuus
(toneel)speler, akteur
weerklank, eggo (in die klowe)
briefwisseling, korrespondensie
gesondheidsleer, higiene
skuldeiser, krediteur
simpatie, deelneming of meegevoel
skrywer, outeur
omloop, sirkulasie
bevrediging, satisfaksie
benoem, nomineer

invoer, importeer
deskundige, ekspert
uitdrukking (op die gesig), ekspressie
beswaar, objeksie
verbinding, konneksie
ledegeld, subskripsie
onsin, nonsens
inligting, informasie
wins, profyt
indrnk, impressie
tussenwerpscl, interjeksie
verkiesing, eleksie
waardeer, appresieer
verbeter (foute), korrigeer
verklaring, deklarasie
toejuiging, applous
verskoning, apologie
dwing, forseer
klem of nadruk, aksent
kim of gesigseinder, horison
ewewig, balans

Die meeste Engelse woorde kan in goeie Afrikaans vertaal word. In die
volgende gevalle mag ons nooit die Engelse woord gebruik nie:
A

The aerial
An air-gun
I bought it on appro(val)
The average mark of the class

= die lugdraad, lugpaal.

=

'n windbuks.
ek het dit op sig gekoop.
die gemiddelde punte van die klas.

=

=
B

That is the badge of our school
Our school has a pretty blazer
To play on the bagpipes
Then the band started
A bangle round the wrist
I got a bargain
Beautiful bed-spreads
Biscuits and coffee
The boarders have left
Put on the brake(s)
The captain invited us to his cabin
She is busy canning peaches
Lift your cap
My bicycle must have a carrier
Put your cases in the lobby

=

dis ons skool se wapen (of kenteken).
ons skool het 'n mooi kleurbaadjie.
= die doedelsak bespeel.
= toe het die (blaas)orkes begin.
= 'n armband om die pols.
= ek het 'n slag geslaan, 'n kopie gedoen.
= pragtige bedspreie, dekens.
= beskuitjies en koffie.
= die loseerders of kosgangers (in die geval
van leerlinge) is weg.
= slaan die rem(me) aan.
=

c

=

die kaptein het ons na sy kajuit genooi.

= sy is besig om pcrskcs in te le (of in te
=

=

=

maak),
haal jou pet af.
my fiets moet 'n rooster (of karet) he.
sit julie (boek)tasse in die portaal.
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Cellotape
=
Cash the cheque
=
Our battery must be charged
=
He commanded us to charge
=
Put the parcel in the cloak-room
=
=
This is the ladies' cloak-room
Cod-liver oil and malt
=
=
Crayons will do
Mind the crossing
=
A Christmas-tree was given on Christmas=
Eve
The detective in the detective story
Throw the dice
The dimple in her cheek
Five per cent discount
Use a disinfectant
Double-breasted coat or jacket
A box of drawing-pins
Put on your dressing-gown
To go for a drive
He drove my car
You must dye the suit dark
The dye is finished
We gave a dance on my birthday

kleeftint.
wissel hierdie tjek.
ons battery moet gelaai word.
hy het ons beveel om te storm.
sit die pakkie in die bcwaarkamer.
dit is die dames se kleedkamer.
lewertraan en mout.
tekenkryt sal goed wees.
pasop vir die oorweg (of kruispunt).
'n Kcrsboom is op Kersaand gegee.

D
= die spcurder in die speurvcrhaal.
= gooi die dobbclstenc.
= die kuiltjie in haar wang.
= vyf persent afslag (of korting).
= gebruik 'n ontsmettingsmiddel.
= oorknoopjas of -baadjie.
= 'n doos drukspykertjies.
= trekjou kamerjas (of kamerjapon) aan.
= 'n plesierrit doen.
= hy het my motor bcstuur.
= jy moet die pak donker kleur.
= die kleursel is op.
= ons het op my verjaardag 'n dansparty
gehou.

E
One of these days it will be Easter
=
I am going away for the Easter week-end =
We played an encore
=
=
We must encore them
Something went wrong with the engine of =
the car
=
The engine-driver was hurt
The (telephone) exchange
=
The express is in
=

een van die dae sal dit Pase wees.
ek gaan met die Paasnaweek weg.
ons het 'n toegif gespeel.
ons moet hulle toejuig.
iets het met die masjien van die motor
verkeerd geloop.
die masjinis is beseer.
die (telefoon)sentrale.
die sneltrein het aangekom.

F
It looks like fairy-land
Switch on the fan
I like the filling best
The fire-brigade turned up quickly
Flour is very scarce nowadays
She wears a fur-coat
The lights fused
Put in a piece of fuse-wire

=

=
=

=
=
=

=

=

dit lyk na die feeryk.
skakel die waaier aan.
ek hou die meeste van die vulsel.
die brandweer het gou opgedaag.
meelblom is teenswoordig baie skaars.
sy dra 'n pelsjas (of bontjas).
die ligte bet uitgeblaas.
sit 'n stukkie smeltdraad in.

G

That is not the game
Put the car into gear
Low, second and top gear
The globe is cracked
Your dress looks grand
I buy my groceries there
You cannot guarantee the work

=
=

=
=

=
=

=

dis nie die manier (van doen) nie.
sit die motor in die rat.
laagste, tweede en hoogste versnelling.
die lampkap is gebars.
jou rok lyk swierig (of pragtig).
ek koop my krnideniersware daar.
jy kan die werk nie waarborg nie.

164

lcmg-sugar
Strawberries and ice-cream
An indelible pencil
What are your initials?
Initial this please
Paint it with iodine

I
=
=
=
=
=
=

versiersuiker.
aarbeie met roomys.
'n inkpotlood.
wat is jou voorletters?
parafeer dit asseblief.
verf dit met jood Godium).

J
my domkrag is stukkend.
dus kan ek nie my motor opdomkrag nie.
brood met konfyt.
ek soek werk (of 'n betrekking).
baantjies vir boeties.

My jack is broken
So I cannot jack up my car
Bread and jam
I am looking for a job
Jobs for pals

=
=
=
=

A keepsake from me
There is a knock
The wing knocked the ball

= 'n aandenking van my.
= daar klop iemand.
= die vleuel het die bal aangeslaan.

=

K

L
Fasten this label to the suitcase
= maak die etiket aan die koffer vas.
You must cut (mow) the lawn
= jy moet die grasperk knip.
You must have a licence before you drive= jy moet 'n rybewys he voordat jy mag
bestuur.
Use the lift
= gebruik die hyser.
Give me a lift, please
= laai my assel>lief op.
A lighthouse
= 'n vuurtoring.
He is a loafer
= hy is 'n leegloper.
We came by lorry
= ons het per vragmotor gekom.

We read magazines and newspapers
Go and see the manager
This is our mascot
We went to the matinee
Monkey-nuts and chocolate(s)
To grow a moustache

M
= ons lees tydskrifte en koerante.
= gaan spreek die bestuurder.
= dis ons gelukbringer.
= ons het na die middagvertoning (oggendvertoning) gegaan.
= grondboontjies (grondbone) en sjokola(de),
sjokolaadjies.
= 'n snor kweek (laat groei).

He reads novels

N
= sy dra 'n halssnoer.
= ek kan nie met bierdie pen (of penpunt)
skryfnie.
= by lees romans.

An oasis in the desert
He does odd jobs
That was a nice outing
Put on your overall(s)

0
=
=
=
=

To use a parachute for landing
We are partners in the business
She is my tennis-partner
Plaster of Paris

p
= 'n valskerm gebruik om te land.
= ons is vennote in die saak.
= sy is my tcnnismaat.
= gips.

She wears a necklace
I cannot write with this nib

'n oasc in die woestyn.
by doen los werkies.
dit was 'n lekker uitstappie.
trek jou oorpak aan.
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Give me polish for my boots and for fur- = gee vir my skoensmeer en politoer.
niture.
Give your luggage to the porter
= gee jou bagasie aan die kruier.
The propeller of the aeroplane
= die skroef van die vlicgtuig.
R

Put down the receiver
Are you the referee?
A refrigerator
A rockery in the yard
Like a rocket into the air

=

I don't like salmon
He belongs to the Salvation Army

=
=

ek hou nie van salm nie.
hy behoort tot die Heilsleer.

=

bring my 'n monster.

sit die gchoorbuis neer.

= is u die skeidsregter?

= 'n yskas (of koelkas).

=

=

'n rotstuiu in die agterplaas.
soos 'n vuurpyl die lug in.

s
Bring me a sample
The self-starter
Show-windows
Show-rooms
Close the shutters
Gown and slippers
The speedometer does not work
Use (methylated) spirits
A good sportsman

= die aansitter.

uitstalvensters (of toonvensters).
(ver)toonkamers.
maak die luike toe.
= kamerjas (of -japon) en pantoffels.
= die mylmeter staan stil.
= gebruik (brand)spiritus.
= 'n goeie sportman.
=
=
=

T

A tail-coat and top hat
I am waiting for a telephone call
Our school time-table
The new railway time-table
Bring your togs along
Tooth-paste
He organised a tournament
The farmers use tractors and combi~s

= 'n swaelstert en keil.
ek wag op 'n telefoonoproep.
ons lesrooster.
die nuwe spoorboek (spoorwegrooster).
= bring jou sportklere (voetbalklere) saam.
= tand(e)pasta.
= hy het 'n toemooi gerei!l.
= die boere gebruik trekkers en stropers.

=
=
=

v
A vacuum cleaner
To grind valves
Lift the veil
Put on your vest

In the wardrobe
Waste-paper basket
Wireless or radio
Don't worry

'n stofsuier.
kleppe slyp.
= lig die sluier.
= trek jou onderhemp frok(kie) aan.

=

=

w
in die klerekas.
'n snippermandjie.
= draadloos of radio.
= bekommer jou uie.
=

=

Hier volg nou 'n klompie woorde en uitdrukkinge i.v.m. dinge waarmee
julie dikwels in aanraking kom :
accelerator
automatic gears
balloon tyres
bonnet

Motors en Verkeer
= versneller
= outomatiese versnellings (of ratte)
= kussingbande
= enjinkap (masjienkap)
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brake fluid
brake-lining
breakdown lorry
bumper
choke
clutch
cubby hole
cul-de-sac
dashboard
differential
dim (lights)
driving licence
exhaust pipe
fan-belt
insulating tape
jet
kerbing
license-holder
luggage carrier
misfire
oil filter
oilguage
oil level
oil sump
overdrive
piston
plugs
point duty
porter
radiator
radiator cap
retread (tyres)
reverse gear
screen-wiper
shock-absorber
side-car
silencer
spare parts
spare wheel
speed limit
speed trap
spotlight
tail-light
upholstery
vulcanise
windscreen

= remvloeistof
= remvoering
noodwa
=buffer
= smoorklep
= koppelaar
= paneelkassie
= doodloopstraat
= paneelbord (instrumentebord)
= ewenaar
= ligte verdof
= rybewys
= uitlaatpyp
= waaierband
= isoleerband
= sproeier
= randsteen
= lisensieraampie
= bagasierak
= kets
= oliefiltreerder
= oliemeter
= oliepeil
= oliepan
= snelrat (spoedrat)
= suier
= vonkproppe
= verkeersdiens
= kruier
= verkoeler
= verkoelerkop
= versool
= tru-versnelling
= skermveer
= skokdemper
= spanwaentjie
= knaldemper
= onderdele
= noodwiel
= snelheidsbeperking
= snelstrik
= soeklig
= agterlig
= bekleding
= vulkaniseer
= windskerm
=
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Huise eu Geboue

air-conditioning
annexe
arch window
emergency stair
escalator
fire screen
latch
picture rail
quadrangle
roller blinds
scullery
stepladder
Venetian blinds
wall-paper
bathing cap
coach
goal-keeper
log
rough play
score-board
timekeeper
umpire

lugreeling
bygebou
boogvenster
= noodtrap
= roltrap
= kaggelskerm
= knipslot (klinkslot)
= prentelys
= binneplaas
= rolblindings
= opwasplek
= trapleer
= hortjiesblindings
= plakpapier
=

=
=

Sport
= baaimus, baaipet
= breier
= doelwagter
= puntelys
= ruwe spel
= telbord
= tydopnemer
= skeidsregter
Voedsel

beer shandy
chips
cocktail
crystallized fruit
grape-fruit
kippers
lime juice
mangos
mashed potatoes
menu
milk shake
paw-paws
scrambled eggs
sundowncr
toast
waiter

= limonade-bier

=

=

=
=

=
=
=
=
=

=

=
=

=
=
=

aartappelskyfies
mengeldrankie
versuikerde vrugtc
pomelo's
gerookte harings
lemmetjiesap
veselperskcs
fyngemaakte aartappels, kapokaartappels
spyskaart
bruismelk
papajas
roereiers
skemerkelkie
roosterbrood
kclner

Algemeen

baby sitter
best seller
birth mark
bonfire
budgie
bulldozer
camp stretcher
carbon paper
cartoon
carving knife
cello tape

=

babawagter
suksesboek
moedervlek
= vreugdevuur
= parkiet
= stootskraper
= kampbed
= deurslagpapier
= spotprent (tekenprent)
= voorsnymes ('n groot vleismes)
= kleeflint
=
=
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charwoman
daredevil
eyebrow-pencil
false teeth
fibre glass
gipsy
handicap
hot-house
!ifebelt
life-saver
liquid paraffin
locket
measuring tape
musical chairs
news-flash
permanent wave
poster
prescription
quarry
radio-drama
raw materials
red tape
rummage sale
sandpaper
see-saw
serial
side-show
slums
stencil
studio
tissue-paper
toaster

=

werkvrou (skropvrou

= waaghals

=

winkbroustiffie
kunstande
glasvesel
sigeuner
voorgee of belemmering
kweekhuis
reddingsgordel
= lewensredder
= aptekersparaffien
= hangertjie
= maatband
= stoeldans
= fiitsberig
= vaste haargolf
o~ aanplakbiljet
= voorskrif
= steengroef
= hoorspel
= grondstowwe
= rompslomp
= rommelverkoping
= skuurpapier
= wipplank
= vervolgverhaal
= byvermaak
= agterbuurte
= patroonplaat
= ateljee
= sypapier
= broodbraaier

=
=
=
=
=
=

C. ANGLISISMES EN TAALSUIWERHEID
Dit is natuurlik dat Afrikaans en Engels mekaar tot groot hoogte beYnvloed. As twee volksgroepe gedurig met mekaar in aanraking kom, sal die
een se taal gou spore van die ander se taal begin vertoon.
Wanileer die Eilgclse idioom letterlik in Afrikaans nagevolg word, praat
OilS van 'n Anglisisme.
Voorbeeld:
Hy groei blomme ('n Anglisisme).
Hy kweek blomme (suiwer Afrikaans).

Die Engelse iilvloed is nie net in die vorm van Engelse woorde of letterlike
vertalinge waarneembaar nie: ons kan dit op baie gebiede bespeur, soos
ons verder sal aantoon. Ons gee oral die juiste vorm aan, sodat leerlinge se
oog en oor daaraan gewoond kan word:

Klemtoon
Klemtooil is eiiltlik 'n aspek van uitspraak (wat OilS al behandel het)
maar dit word onder Engelse invloed so dikwels verkeerd geplaas dat ons
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dit bier ook weer eens behandel. Dit sal baie help om te onthou dat ons
in Mrikaans die klemtoon dikwels op die end van die woord het, terwyl
die klem in Engels baie dikwels op die eerste lettergreep val. Kom ons
vergelyk:
Afrikaans
telegram
telefoon
bioskoop
paragraaf
kontak
kontrak
mel odie
advokaat
dialoog
mikroskoop
politiek
radiogram

Engels
telegram
telephone
bioscope
paragraph
contact
contract
melody
advocate
dialogue
microscope
politics
radiogram

Leerlinge moet gewaarsku word teen die neiging om aile moontlike woorde
op hierdie manier te probeer uitspreek. Die uitspraak van 'n woord hang
deels van sy herkoms af, en ons kry so 'n bonte verskeidenheid dat reels
onmoontlik is. Die voorafgaande is dan ook hoogstens 'n leidraad. In die
volgende gevalle bv. is die klemtoon in die twee tale dieselfde:
Afrikaans
historikus
direk
dramaties
konsertina
televisie
helaas
definisie

Engels
historian
direct
dramatic
concertina
television
alas
definition

Baie dikwels verskil die Afrikaanse uitdrukking heeltemal van die Engelse.
Ons moet die Engelse manier van dink en praat laat vaar as ons ons in
Afrikaans wil uitdruk, en andersom. Hier volg byvoorbeeld 'n aantal
Mrikaanse idiome wat in Engels beeltemal anders uitgedruk word:
Jy dra sand na die see as jy aan hom vrugte gee: hy is 'n vrugteboer.
Dit maak vir my geen saak watter van die twee perde ek koop nie; dis vinkel (peper)
en koljander.
Honger is die beste kok.
Van die hand tot die mond val die pap op die grond.
Dit was 'n doodskoot; hy is so dood soos 'n mossie.
Jakkals prys sy eie stert.
Ek sit hier op hete kole, en jy daag nie op nie.
Waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit.
Besin eer jy begin.
Toe hy dit se, het hy meteens die aap uit die mou gelaat.
Boontjie kry sy loontjie.
Daardie mooi vertoning van die atlete het die kroon gespan.
'n Mens behoort jou skool se naam hoog te hou.
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Vervolgens bekyk ons die korrekte vorme van gewone uitdrukkinge wat
verkeerd aangetref word (ons gee bulle alfabeties volgens die Engelse
ekwivalente aan):
Jy moet my briewe voortaan eerder beantwoord.
Sommige ouers wil nie vir hul kinders sorg nie (,look after").
My moeder is begerig (gretig) dat ek op skoal moet vorder.
Buite en behalwe (,apart from") sy tweetaligheid, is hy ook om ander redes 'n goeie
onderwyser.
Per slot van rekening (of op stuk van sake) moet elkeen na sy eie belange omsien.
Jy kan my mi (die) skool oor daardie saak kom spreck.
As jy 'n aanstelling wil M, moet jy vroegtydig om daardie betrekking aansoek doen.
Jare gelede bet hier 'n ou man gewoon.
Sy vader is 'n sakeman - vennoot in die firma Pylmaker en Karremaker.
Hierdie hings is deur die broers (of gebroeders) Van Zyl geteel.
Die agterstallige skuld is alles dooie skuld; jy sal geen bloue duit daarvan kry nie.
Wat bedoel jy nou eintlik daarmee?
Vermenigvuldig vyf met twee.
Jy moet betyds julie sitplekke bespreek.
Jan sal nie slae kry nie, want hy staan in die guns by die onderwyser (,,in the teacher's
good books").
Die dapper (,brave") man het in die oorlog gesneuwel.
Die atleet het die rekord verbeter toe hy die honderd tree so vinnig afgele het.
Die heenreis mag jy nie onderbreek nie, maar wei die terugreis.
Teen agtuur het baie van die gaste nog nie opgedaag nie.
Dit is verreweg die beste om jou inkope self te docn (,to do shopping").
Sommige soorte werk kan 'n mens bedags beter doen.
Die onderwyser het my betrap (,caught") toe ek 'n Iawaai gemaak het.
Die koue wat hy gevat (opgedoen) het, het so erg geword dat hulle 'n dokter (geneesheer) moes ontbied.
As die weer ooptrek, kan ons gaan bergklim.
Dit is nogal 'n kuns om 'n motor goed te bestuur.
Nadat die onderwyser die opstel nagesien het, bet die leerlinge die verbeteringe aangebring.
My ouers wil my nie na die piekniek laat gaan nie; nou sal julle my moet uitskakel.
Ek is te dom om die betekenis van alles wat hy se te verstaan (of begryp, snap)
(,,catch").
Ek is te dom om die betekenis van alles wat hy se, te verstaan (of begryp, snap)
As jy die trein wil haal, sal jy gou moet maak.
Dit is (nou) genoeg (,that will do").
Hy le sestig myl per uur af; hy ry sestig my! per uur (,does sixty miles an hour").
Ek gaan bank toe om 'n tjek te wissel.
Dit is allaat; daarom (dus) sal ek maar die brief afsluit.
Verskoon my 'n oomblik; ek sal gou maak (,I won't be long").
Die vraestel was te moeilik- ek kon niks uitrig nie (ek kon geen hond haar-af maak
nie).
Jou skoolgeld (,school fees") is agterstallig. Jy moet dit liewer(s) nou gaan betaal.
(Ek het die kelner wat my bedien het, 'n fooi(tjie) in die hand gestop.)
Om die rede moet ons alma! betyds of op tyd wees. (,,For this reason we must all
be in time.")
Ek bet die werk al so dikwels nagegaan dat ek dit teen hierdie tyd op my duimpic ken.
Gaan met jou werk voort.
Ons gaan 'n partytjie hou, reel (,get up a party").
Daarna het die dinge heeltemal verkeerd geloop.
Die klok het nou net gelui.

171

Daannee kan jy geen font maak of begaan nie (,you cannot go wrong with that").
Sy das pas mooi by sy hemp.
Moenie vir Jan se nie: by sal die geheim verklap. (,He will give us away, give the
show away.")
Jy moet die vleuel vat. (,You must go for the wing.")
As jy die vaas breek, sal my tante jou inklim. (,If you break the vase, my aunt will
go for you.")
Die boere van ons land kweek groente, vrugte, ens. (Ons se ook: Hulle verbou
koring, tabak, ens.
Hulle teel klein- en grootvee.)
Hierdie roes sal my later goed van pas, te pas kom (,wil come in handy").
Dit is besonder ongclukkig (,hard lines").
Dit is nou tyd dat julle julie antwoorde inlewer. (,It is time for handing in your
papers.")
My seun is in die hoerskool vir seuns (boer seunskool) in die Paarl. (,Boys' high
school".)
Die perdc-yster, hoefyster het die smid se hand lelik gesny (,horse-shoe").
Met andcr woorde, jy hou nie van die man nie. (,In other words.")
Jy moet jou daarop toele om betyds te kom. (,In time.")
Is jou vader tuis? (,Is your father in?")
Ek wil net kortliks die storie vertel (,in short").
Teenswoordig (,nowadays", ,in these days") gebeur daar baie ongelukke.
Na aile waarskynlikheid sal hy binnekort opdaag.
In hierdie opsig sal ek nie kop gee nie (,give in").
Eindelik moes ek daardie plan laat vaar, uit my kop sit (,had to give up the idea").
Hy is vandag gelukkig. (,His luck is in.")
As jy met die wins wegloop, waar bly ck? (,If you take all the profit, where do I
come in?")
As iemand aan die deur klop, se ODS gewoonlik: ,Kom binne!"
Sommige mense gee die maat met hul voete aan as iemand klavier speel (,,keep
time").
'n Mens moet jon beloftes nakom, woord bon.
As jy 'n lawaai maak, sal ons jon nitgooi, nitsmyt (,kick out").
Ek het my verslaap en gevolglik nie die trein gehaal nie.
Met so 'n karige salaris kan 'n ordentlike mens geen bestaan maak nie.
Sedert sy vrou se dood voer by maar 'n eensame bcstaan, lewe.
Verlede week het ons na die vuurtoring (,lighthouse") gaan kyk.
Neem die hele boel vir 'n sikspens (,take the lot").
Ek wil net 'n paar reels aan jou skrywe.
Staan agter mekaar, sodat die ry reguit is.
Om iets te verkoop, is so in sy kraal, hy het daarvoor 'n besondere aanleg (,in his
line").
Die persoon met die vlag is die grensregter (,linesman").
As jy nie weet wat die woord beteken nie, moet jy dit in 'n woordeboek naslaan of
opsoek (,look up")
As die onderwyser sy leerlinge vertrou, hoefhy geen vaste wette en reels op te stel nie.
As jy laat by die skool kom, moet jy verskoning vra.
Sy optrede verander niks aan die saak nie (,makes no difference").
Bied my 'n rand aan. (,Make me an offer of a rand.")
(Vanmelewe het mense diere op die altaar geoffer en gebid dat die Here die offer
moet aanneem.)
Die storie is nie waar nie, ek het dit sommer nitgedink, nit my dnim gesnig, versin
(,make up a story").
As mense kwaaivriende geword het, behoort bulle weer tot versoening te kom
(,make it up").
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Uit so 'n gekrap kan ek niks wys word nie. (,I cannot make head or tail of such
scrawl.")
As jy nie werk nie, sal jy in die eksamen ook geen ponte behaal nie.
Wat bedoel jy presies, as jy dit se?
As hy se dat hy een koekie geeet het, beteken dit dat hy twee geeet het.
Dit is min of meer die waarheid.
Ek dien allank in die bestuur van ons debatsvereniging.
Gaan voort met julie wcrk solank ek uit is.
Baie voels lewe grotendeels van insekte.
Hy was nou net met vakansie en nou moet hy al weer met siekteverlof gaan.
Hy praat nie natuurlik nie; hy stel hom baie aan (is vol aanstellings). (,He puts
on a lot.")
Hy het maar net twee middae vry (,off").
Wanneer vind die konsert plaas? Wanneer word die konsert gehou? Wanneer is die
konsert? (,When is the concert coming off.")
Hy is in die distrik Kroonstad (die Kroonstadse distrik), gebore (,district of Kroonstad").
Piet is nou die soort man (,type of man") van wie ek hou.
Asjy 'n lawaai maak, bring ditmy heeltemal van stryk. (,If you kick up a row, it puts
me off completely.")
Ek het hom non die dag (,the other day") in die straat ontmoet.
Eers was hy arm, maar nou is hy heeltemal welgestcld.
Jy dink dis 'n verbetering, maar jy is nou slegter daaraan toe as eers.
Vamnelewe (vroeer dae) was daar 'n koning en 'n koningin (,,once upon a time").
Dit is mooi om na so 'n uitstekende speler te sit en kyk.
Dit is nie werklik s6 nie; hy korswel (speel, terg) sommer (,pulling your leg").
Jy moet jon remme aanslaan as jy naby 'n skielike draai kom.
Moenie moeite doen as ek by jou kom kuier nie (,put yourself out").
Iemand het kom verneem of my moeder van die spelers kan huisves (,.put up").
Wat jy nou daar se, is nie ter sake nie (,not to the point").
Ek wed al my geld op daardie perd.
Dit is net soos jy se: jy bet heeltemal gelyk. (,You are quite right.")
Sommige mense meen dat voetbal maar 'n rowe spel is.
Jy kan jou maar die moeite bespaar om hom te gaan spreek.
Die arme ou perd het beter dae geken.
Begryp jy wat ek bedocl? Ja, ek verstaan. (,I see".)
Jy moet sorg (toesien) dat die werk gedoen word (,,see that").
Ouers behoort hulle kinders 'n goeie voorbeeld te gee (stel).
N:i soveel jare is die gevangene uiteindelik vrygestel.
Die eksaminator het baie moeilike vrae gestel.
'n Ou mens kan nie so 'n geraas uitstaan nie.
Ek gaan sy parmantigheid geen dag Ianger duld of veel nie; ek is daar sat van.
Mnr. Smit het hom weer verkiesbaar gestel (,stood as candidate").
Daardie manier van hom is net om aandag te trek, net aanstellery (,to show off").
As jy om 'n skielike draai gaan, moet jy altyd onthou dat dit 'n tweedehandse
motor is.
Dit spyt my (,,I am sorry") dat jy moes wag.
Ons het die wenner se hand gedruk, hom 'n handdruk gegee.
'n Mens kan nie meer die los dele, onderdele (,spare parts") van daardie motor kry
nie.
Hulle het 'n put in hul agterplaas gegrawe.
In die oorlog is baie skepe gekelder.
Jy moet hom se (gebied) om stil te hou.
Hy het 'n eed afgelt\ om dit nooit weer te doen nie.
Jy kan my glo dat dit nie die geval is nie. (,Take my word that this is not the case.")
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'n Regering moet stappe doen teen oproermakers.
Dit het twee jaar gednnr om daardie dam te bou.
Gebruik jon tyd as jy dit wil reg kry.
As jy leerlinge vir 'n sportbyeenkoms afrig, neem dit al jon tyd in beslag.
Waarvoor sien jy my aan? (,What do you take me for?")
Ek drink of gebruik geen sterk drank nie. (,I do not take liquor.")
Ek het geen aantekeninge afgeskryf nie (,take down notes").
Hoe laat is dit non? (,What is the time?'')
My lesrooster (,school time-table") is teen my tas se deksel vasgeplak.
Gee jui antwoorde in; die tyd is om, verstreke.
Beproef maar jou geluk (,try your luck"), 'n mens weet nooit.
'n Mens moet altyd jou naam hoog bon.
Die ouers het bulle kinders goed opgevoed.
Kom ons stap solank; hy kan ons maar inhaal.
Ek werk nou hard, sodat ek die verlore tyd kan inhaal.
Wat makeer non? (,,What is up?")
Die instandhonding (,the upkeep") van 'n motor kos baie geld.
Jy moet daardie brief stukkend skeur.
Ek is baie ingenome met my nuwe fiets.
Na die aandete gaan ons gewoonlik 'n ent stap of wandel.
Die werk is gister gedoen.
In ons distrik is baie veldblomme.

L.W.- Die volgende is goeie Afrikaans:
Die dokter het sy been afgesit en nou loop hy op krukke.
Vanmelewe het die nooiens en kerels saans na boeke-vat opgesit.
Jy moet my nie ophou nie; ek is te haastig.
Hou die boek op, sodat ek beter kan sien.
Hy het sy voet teen 'n uitstaande klip gestamp.
Aan die end van die jaar word die firma se inventaris, sy rekeninge, sy boeke en sy
balans opgemaak.
HERSIENINGSOEFENINGE

1. Praat drie minute suiwer oor een van die volgende onderwerpe:
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Die spoorweg, die motor, die vliegtuig, die skip, die telefoon, die bioskoop, die
kafee, die winkel.
Gebruik die volgende woorde in sinne:
aansit, afsit, opsit, uitdraai, afkom, brille.
Wat is:
'n oortrokke rekening, 'n bekerwedstryd, die voorhoede, 'n tennistoremooi, bofbal,
wegkruipertjie, spykerskoene?
Verduidelik mondeling hoe 'n mens voetbal, netbal, tennis, krieket of gholf speel.
Vertel van 'n baie opwindende voetbal-, netbal-, krieket- of tenniswedstryd.
Gee ander woorde vir (en gebruik dan mondeling in sinne):
aanpresenteer, (ver)ekskuseer, sukses, sirkulasie, ekstase, refereer, isoleer, respek,
okkasie, importeer, objeksie.
Suiwer die volgende sinne van"alle goggas:
(a) Julie forwards kan gerus- nou 'n skoot die bol uitpaas.
(b) Ek raak fed-up as julie elke keer vir my uitpiek.
(c) Kom in tyd en sit aan die Jig.
(d) Vir die rede lyk ek dit nie.
(e) Die hoofhet hom gevang toe hy 'n lawaai opskop.
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HOOFSTUK 12

Eiegoed
In alle lewende tale word voortdurend nuwe woorde gevorm. Sulke woorde
wat nie aan ander tale ontleen of van hulle geerf is nie, maar in elke opsig
eie aan 'n taal is, word eiegoed genoem.
Eiegoed word gevorm deur samestelling, deur afleiding, en deur 'n kombinasie van die twee wat ons samestellende afleiding noem.
Samestelling
As ons praat van die deur van die kerk, het ons twee s.nwe.; maar van
die twee kan ons een maak, en dan praat ons van die kerkdeur.
As twee (ofmeer) dele so vas raak dat daar aan die een nie meer verander
kan word nie, noem ons dit samestelling: trekperd, ryperd, hondehok.
Afleiding
Maar hoe nou gemaak as jy op 'n kort manier wil se dat die perd volgens
jou al oud genoeg is om gery te word en nie (soos ryperd) dat hy al klaar
onder die saal geleer is nie? Dan kan jy praat van 'n rybare perd.
Hier het ons nou 'n ander manier: ons voeg sekere dele agter of voor
aan 'n woord, en die woord kan dan los van die volgende staan: rybare
perde, wilderige beeste, verwilderde honde. Hierdie soort noem ons afleiding.
Hier volg nou 'n lysie van afleidinge en samestellinge:
Afleiding
huislike mense
(uit)huisige mense
geslagte dier
(ou)vrouagtige mense
huilerige stem
gemaalde koring
vertroetelde diertjie
versierde boom }
ontsierde boom
sierlike boom
kokende water
afgelaaide wa

Samestelling
huismense
slagdier
vroumens
huilstem
maalkoring
troeteldiertjie
sierboom
kookwater
aflaaiwa.

Opdrag
Vervang in die onderstaande sinne die woorde tussen hakies eers (a) deur 'n samestelling
van die vetgedrukte woorde en dan (b) deur 'n afleiding van een saam met die ander te
gebruik; so:
(,Diamante wat iemand t:rens optel) behoort aan die staat," word:
(a) opteldiamante behoort aan die staat.
b) opgetelde diamante behoort aan die staat.
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Doen nou die volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dis 'n (donkie in 'n skut) daardie.
'n (Koppie met baie klippe).
(Byeenkomste van die kerk.)
(Die hart van 'n vrou) is onbegryplik.
(Weer wat reen of na reen lyk.)
(Diere om te slag of wat geslag is.)

'n Lastigheid is dat die samestelling en die aflciding plus s.nw. nie dicselfde
betekenis uitdruk nie: ,huismense" is (of se) nie dieselfde as ,huislike
mense" nie. Gewoonlik is die betekenis van 'n samestelling algemener as
die van 'n afleiding plus (bv.) s.nw.; die betekenis van die afleiding plus
(bv.) s.nw. is beperkter:
Huismense kan ook buislik wees, maar is allerecrs mense van een huis of Camille;
huislike mense daarenteen is net mensc met hierdie een cienskap: huislikheid. Kraalbeeste is beeste wat in 'n kraal staan of wat gewoonlik kraal toe kom (al is bulle
n6u in die veld); ingekraalde becste is nou in 'n kraal bymekaargeja.

Hierdie kant van die saak ]ewer min moeilikheid. Wat lastiger is, is die
gevalle waar die los twee-woord-groep tog dieselfdc waarde kan he as die
samestelling:
tclefouiese gesprek en telefoongesprek.

Die presiese moeilikheid kom hierby dat dit so dikwels anglisisties is om
die twee-woord-groep i.p.v. die samestelling te gebruik. Hier volg 'n lys
van gevalle wat dikwels verkeerd voorkom. Ons gee die korrekte:
elektrisiteitsafdeling
elektrisiteitsgebou
elektrisiteitsrekening
munisipaliteitskantoor

skeikundehlas
admiuistrasiegebou
kranksinnigegestig

Bostaande moet egter nie as 'n voorskrif vir alle gevalle beskou word
nie; botanieklas is in orde, maar botaniese tuine moet so bly omdat dit geen
botanietuine is nie; so ook sportvelde, maar sporticwe mcnse; musieklceriinge
en musikale leerlinge; gcskiedeniskamer en 'n geskicdkundige kamer.
Godsdiensoorloe ken ons, maar godsdienstige oorloe darem nie, hoewel
Engelse wei ,religious wars" se.

Verskil in Betekenis
Waar by dieselfde woord 'n samestelling sowel as 'n afleiding gevorm kan
word, is daar gcwoonlik 'n duidelike betekenisverskil:
musiekstudente (studeer musick)
wetenskapstudente (studeer in die
wetenskappc)
fantasiekostuums (vir 'n bal)
dramafees (toneelfees)

musikale studente (bet aanleg vir musiek)
wetenskaplike studente (werk (studeer) wetenskaplik - 'n ideaal)
fantasticse kostuums (is buitensporig)
'n dramatiese fees (waar iets opwindends gcbeur bet).
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A. AFLEIDING
Ons kan baie woorde bespaar deur afleidingc te gebruik. Kyk maar:
Iemand wat in die guns is, is 'n gunsteling.
Iemand wat dobbel, is 'n dobbelaar.
Iemand wat onderwys gee, is 'n onderwyser.
Wat jy se wanneer jy bid, is 'n gebed.
As jy dinge ontleed, is jy besig met 'n ontleding.

Of kyk na die volgende:
,'n Man wat ons uit Johannesburg besoek bet, bet ons vertel dat die mense so
toustaan om kos" kan sonder onduidelikheid verkort word tot: 'n Johannesburgse
besoeker bet ons van die toustanery om kos vertel (11 i.p.v. 18 woorde, en 'n enkelvoudige i.p.v. 'n samegestelde sin).
,Die man wat gepraat bet, kon alles wat by gese bet, darem vecl korter gese bet"
kan ook verkort word tot: Die spreker (prater) kon sy hele toespraak darem baie
verkort het (10 i.p.v. 16 woorde, en 'n enkelvoudige i.p.v. 'n samegestelde sin).

Opdrag
Verkort die volgende sinne deur afleidinge enfof samestellinge te gebruik
i.p.v. die woorde tussen hakies. Vorm dit met die vetgedrukte woorde:
(Om belese te wees) is 'n kenmerk van 'n opgevoede mens.
Die Bybel verg (dat 'n mense jou sonde bely).
Die (manier waarop die grond bewerk word) is onwetenskaplik.
(Om bedrewe te wees) verkry 'n mens alleen na baie (met dinge te oefen).
Dit word darem nou 'n (ding wat 'n mens ergerlik maak) met die ou bond, boor.
(Om geheg tc wecs) aan jou moeder, spruit uit die liefde.
'n Mens moet maar probeer om die (dinge wat jou beproef) (met geduld) te verdra.
Voor jy 'n huis bou, moet jy eers goed kyk na die (manier waarop die grond I~).
Te veel geleerdheid lei tot ('n toestand waarin 'n mens rasend is).
Dis nie poesie nie, dis die pure (maak van ryme).
Die (mense wat China bewoon) het 'n ou kultuur.
Hlerdic (aanhou met raas) is hinderlik.
Die (man wat met die kanon skiet) is siek.
Jy kan jou bevindinge (in 'n formule saamvat).
Die goed is lelik (deur die wind en weer verteer).
Sy are bet op sy ou dag (kalkerig geword).
Die prys van aartappels is (laer gestel).
Jy kan sake vir jouself baie (makliker maak).
Dis nie sy strewe om ander mense (ryker tc laat word) nie.
Hulle het by ons (die nag deurgebring).
Dit sal hom baie (meer moed gee) as jy af en toe van hom notisie neem.
Ons sal die jakkals moet (gif ingee).
Dit lyk my die toestande (word al hoe slegter).
Jy moet die ,ie" van ,harmonic" (die sterkste klem gee).
Julie kan dit soort vir soort (in groepe bymekaar sit).
(Protes aanteken) sal jou niks baat nie.
Volgens die Nederlandse Bybel was Josefse rok (een met baie kleure).

Baie dikwels word klein verskille in betekenis deur afleiding aangegee:
daar is 'n belangrike verskil tussen
siek mense

siekerige mense
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en sieklike mense

oftussen
malheid, malligheid en mallerigheid
'n musikus en 'n musikant
eerlik en eerbaar
minsaam en beminlik.

Kyle ook na die volgende sinne:
Moenie die suiker mors nie (nie daarvan laat uitval nie).
Moenie die suiker bemors nie (iets daarop laat stort nie).
Piet is genoem as opvolger van ou Jan (hy is 'n moontlike opvolger).
Piet is benoem tot boekhouer (hy is aangestel).
Jy roep iemand om jou te help, maar 'n predikant word na 'n gemeente beroep.
'n Dief steel goedere en besteel mense.

Verandering van die stamklinker
Afieiding geskied vandag hoofsaaklik deur:
(a) Voorvoegsels soos be- of ver- (hew onder, verbrand).
(b) Agtervoegsels soos -lik of -(e)ry (wonderlik, stemmery) aan woorde te
voeg.
In 'n vroeer taalperiode was daar nog 'n metode, nl. verandering van die
stamklinker. Hiervan het ons nog 'n klompie oorblyfsels in Afrikaans:
Bied jy iemand iets aan, is dit 'n aanbod (of ook aanbieding).
Bie(d) jy op 'n vendusie, is dit 'n bod.
Bedrieg jy, dan pleeg jy bedrog.
Dwing iemand jou tot optrede, doen jy dit onder dwang en voel jy jou daartoe
gedwonge.
Wat jy genict, is jou tot genot.
Probeer jy help, is jou poging 'n hulp (tensy dit onbeholpe is).
Jy skiet 'n skoot, en jy meet met een maat.
Hoejy skryf, noem onsjou skrif, watjy skryf, 'n geskrif(- en 'n gcskrewe kontrak).
Wat stink, gee stank af.
Wat jy vind, is 'n vonds.
Wil jy jou wreck, dan sin jy op wraak. (Jy koester 'n wrok.)
Slaan 'n slag, gaanjou gang, gee jou beste gawes, en as jy vlieg, mag dit 'n aangename
vlug wces.

Party voor- en agtervoegsels is ook maar soos die gevalle van klankverandering hierbo: oorblyfsels van vroeer, want 'n mens kan hulle nie
vryelik of willekeurig maak nie. As jy baksel en saagsel, treksel en kooksel,
trapsel en skecrsel het, kan jy self droogsel vorm om uit te druk: hoeveelheid
wat gedroog word of is (bv. perskes of appelkose). En dink jy aan blouse!
en witsel en rooisel, kanjy nog swartsel bymaak; al hetjy dit nog nie gehoor
nie; dis reg.
Maar dink nou aan kandidaat en kandidatuur, en maak nog 'n woord
met -uur waarin -uur nie 60 minute beteken nie! Dit sal moeilik gaan
Dink nou weer aan pratery en spelery, rondlopery en leerdcry, en jy maak
honderde ander van werkwoorde: vraery, roepery, sukkelry, spelcry, ens.,
ens. Maar maak nog 'n nuwe soos speels (speel + s), of boers, of volks!
Dit gaan nie maklik nie.

178

Ons se dus: nie aile voor- en agtervoegsels is produktief nie, ook nie
ewe produktief nie; sommige is heeltemal onproduktief, ander is in sekere
mate onproduktief. Maar hulle waarde is tog nog duidelik.
Ons handel hier verder hoofsaaklik oor produktiewes.

AFGELEIDE SELFSTANDIGE NAAMWOORDE

1. Persoonsname
aankom
ellende
eerste
guns

-

aankomeling
ellendeling
eersteling
gunsteling.

heme I
swerf
doop

- hemeling
- swerweling (of swerfiing)
- dopeling

Ons kan blykbaar nie maklik nuwes met -ling (-eling) vorm nie, maar na
die voorbeeld van tweeling en drieling, hoor ons deesdae dikwels van
vier-, vyf- en seslinge.
beoordeel
woeker

- beoordelaar
- woekeraar

dien
leer

- dienaar (vgl. diender en bediende)
- leraar (vgl. leerder en lecrling)

-aar is grotendeels deur -er verdring: met-er kan ons nog honderde nuwe
woorde aflei, met -aar net woorde van meer as een lettergreep wat op -el
eindig: vroetelaar, waggelaar, duikelaar (gimnastiek), maar kuller, neuler
(hy's tog 'n ou neuler), ens., ens.
dik
lomp
pap

- dikkerd
- Iomperd
- papperd

slim
lelik

- slimmerd
- lelikerd

Let op die ongunstige gevoelswaarde van die meeste woorde waaraan -erd
geheg word. Geen nuwes kan met -erd gevorm word nie. (Vgl. ook -erik.)
bestuur
wen of win

- bestnurder
- wenner of winner

verloor

- verloorder

Met -er (-der) kan tallose nuwes gevorm word of oues hervorm word:
prater, spuiter, tikker, ens.
herberg
koets

- herbergier
- koetsier

kanon
rente

- kanonnicr
- rentenier

vals
woes

- valsaard
- wocstaard

dirigeer

- dirigent

-ier (-nier) is nie meer produktief nie.
wreed
gteng

- wreedaard
- gierigaard

-aard is onproduktief.
produseer
doseer

- prodnsent
- dosent

Die woorde op -ent is erfgoed uit Latyn, sodat -ent geen Afrikaanse agtervoegsel is nie.
Wat van -ent gese is, geld ook vir -ator, -us(-kus):
agiteer
modereer

- agitator
- moderator

ideaal
psalm
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- idealis
- psalmis

eksamineer
grammatika
romantiek
klassiek(e)
kritiek
monargie

-

eksaminator
materie(-riaal)
grammatikus
nasionaal
romantikus
sosiaal
klassikus
telegraaf
kritikus
blom
monargis (koningsgesinde).

-

materialis
nasionalis
sosialis
telegrafis
b!oemis (Nederlandse
vorm)

Wat van spesialis? Dis tog goeie Nederlands, die aksent is nie Engels nie
(specialist) en dit sluit aan by die ander persoonsname op -is. Buitendien,
as ons ,spesialiteit" vir persoon en saak wil gebruik, verwerp ons 'n
middel om te onderskei. Ons kan dus spesialis gerus gebruik.
2. Abstrakte Name en Saakname
bespoedig
inwy

- bespoedigiug
- inwyding

handhaaf
voltooi

- handbawing
- voltooiing

Naamwoorde op -ing het dikwels die waarde van 'n infinitief: om te +
werkwoord, bv., help om die werk te bespoedig = help met die bespoediging
van die werk; om iets te beperk = om 'n beperking op te le; besig om iets
uit te stal = besig met 'n uitstalling.
Dit het dikwels hierdie waarde dat soms ook net die infinitief, sonder
agtervoegsel, as naamwoord gebruik word, bv.:
Die firma X se groot uitverkoop.
Hulle is besig met die sloop van die ou gebou.
Die verskuif van die bank het ons laat sweet.
Die opdam van die rivier kos baie geld.
Die ingenieurs werk nog aan die vasstel van die koste.

In die meeste dergelike gevalle is dit die verstandigste om, waar daar
wei 'n -ing-vorm bestaan, dit te gebruik. (Ons moet net waak teen anglisistiese -inge soos: uitwerking van koste, nasiening van vraestelle, stelling van
vrae (vraestellery) e.d.m.)
Soms gee die -ing plek of geleentheid aan:
staan
wei
suip

- staning
- weiding
- sniping

woon
uitspan

- woning
- uitspanning

In hierdie gebruik kom dit egter maar min voor.
Opdrag
1. Gee saver moontlik afieidinge en samestel/inge in plaas van die volgende (die betekenis
hoef nie steeds dieselfde te wees nie):
iemand wat propaganda maak
die plek waar jy woon
'n kennis van die biologic
iemand wat sy lewe aan die politick bestee
iemand wat diere tern of mak maak
iemand wat oral snuffel
die instrument wat 'n motor se ruit voor skoonvee iemand wat tagtig jaar oud is
mense wat die klassieke tale ken
mense wat blomme kweek
'n lawwe mens
mense wat die musiek ken of beoefen
iemand wat woes van aard is
iemand wat verban is
iemand wat hom (bv. op 'n boot) versteek
mense wat at.Ger bedrieg
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2. Voltooi die volgende met ajleidinge:
Wat jy bedoel, is jou .............
Wat jy begeer, is jou ............ .
Wat jy kies, is jou .............
Wat jy erf, is jou .............
Wat jy erken, is jou .............
Wat jy beken, is jou .............
Wat jy verwerf, is ............ eienskappe.
Bedrieg jy, dan pleeg jy .............
Wie geskape is, is 'n .............
Wat jy wen, is 'n .............
Oorwin jy, is dit 'n .............
Wat jou vergun word, is 'n ............ .
Wat jy vind, is 'n .............
Verlang jy, is dit 'n .............
Wat saamgebind word, is 'n ............ (boeke) of 'n ............ (wasgoed).
Mors jy, is dit 'n .............
Gaan jy voort met mors, is dit 'n ............ .
Is jy met wraak vervul, dan is jy ............. Wie gierig is, is 'n ............ .
Wie plunder, is 'n .............
Wie dinge aankondig, is 'n ............ .
Kinders wat bederf is, is ............ brokkies.
Wie in 'n dorp woon, is 'n .............
Die bedrag wat jy raam, is jou .............
Hoe sake staan, is die ............ van sake.
Staanplek vir 'n trekboer is 'n .............

-heid word besonder baie gebruik. In die prosa van D. F. Malherbe wemel
dit van afleidinge op -heid (en ook op -ing): lewendheid, wetendbeid,
lyfl.ikheid.
Doofagterlik-

doofheid
agterlikheid

belesespandabel-

bclescnheid
spandabelheid,

Naas -heid boor ons baie -geid: lafgeid, malgeid, maar dit word alleen
geskrywe wanneer die taal van plat sprekers weergegee word. Tog skyn
dit algemeen te wees in ,wysgeid"- van perde, bv., teenoor ,die wysheid
van Salomo".
-heid, -igheid, en -erigbeid verskyn soms by dieselfde woord:
lafheid
doofheid
verspotheid

lawwigheid
dowigheid
verspottigheid

lawwerigheid
dowerigheid
verspotterigheid.

Dan is daar 'n geringe verskil in betekenis wat saamhang met die tussen
-ig en -(e)rig soos in
stadig

stadigrig.

Die kortste vorm gee die gewone omvang of toestand aan, is neutraal
(-heid), die -igheid gee 'n mindere graad aan en het dikwels gevoelswaarde,
die -erigheid gee die geringste graad in die reeks aan en is dikwels verskonend:
lafheid
lawwigheid
lawwerigheid

= toestand of gedrag (van) laf (te wees)
= toestand of gedrag (van) minder laf (te wees)
= toestand of gedrag (van) nog minder laf (te wees).

Skryf dit nou self verder uit vir die volgende:
groenheid
vuilheid
stroefheid

groenighcid
vuiligheid
stroewigheid

groenerigheid
vuilerigheid
stroewerigheid.

Opdrag
Vervang die woorde tussen hakies deur afleidinge daarvan:
Dis 'n hele (doen) soos die mense klaarmaak vir Nuwejaar.
Hulle hou nie van sy (groot doen) nie.
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Sou dit nou Solilll1er (windmaak) wees, of wat?
Stoutheid is lelik, maar (stout) kan 'n mens oor die hoof sien.
Die veld het nerens 'n ou (groen) vir die vee nie.
0 (treurig) op note, ek staan op eie pote.
Die hond saljou nie byt nie, dis sommer (speel).
Die (bederf) van die mens, se hulle, spruit uit sy natuur.
Ons moet darem die perd sy (wys) afieer.
Die ouderdom bring (wys) mee.
Wat se (danig) is dit deesdae met die twee?
Hy sal hom nog vasloop met sy (spot).

-beid of -te
Let op na die verskil tussen die volgende afieidinge:
siekheid (algemene toestand)
droogheid (van grond of van jou lippe)
hoogheid (algemeen)
laagheid (van karakter)
dwarsheid (houding)

siekte ('n bepaalde soort)
droogte (weens watergebrek)
hoogte (bv. van 'n huis)
laagte (van grondligging)
dwarste (rigting).

Verder:
koelheid
skaamheid
diepheid

koelte
skaamte
diepte, ens.

In baie gevalle het -heid die agtervoegsel-te verdring:
donkerheid en donkerte het vandag dieselfde waarde.
Werkwoorde + -er en -ery
Saakname en werkinge word op groot skaal deur die ww.
aangedui:
Saaknaam
poleerder
uitveer
stamper (in 'n vysel)
meter

Ww.
poleer
uitvee
stamp
meet

+ -er en -ery

Werking
polcerdery
uitveery
stampery
metery

Waar -ery saakname vorm, val die aksent op die -y:
Werking
bakkery ('n k6ekbakkery met Nuwejaar)
br6uery ('n gemors)
st6kery (bv. rokery)
melkery (in die koeistal)

Saaknaam
bakkery
brouery (van bier)
stokery (van drank)
melkery.

-asie gee aan: digte of groot versameling:
bos
pak

- bosgasie
- pakkasie

plant

- plantasie

By lekkasie en slytasie is die waarde eerder ,plek waar dit lek" of ,feit
dat dit slyt".
Ander Abstrakte en Konkrete Selfstandige Naamwoorde
duistemis, hindernis, wildernis, ontsteltenis; (-nis is nie produktiefnie.)
heidendom, heldedom, mensdom, armblankedom, Afrikanerdom;
intimiteit, finaliteit, sekuriteit, identiteit.
Anglisisme, nasionalisme, purisme, optimisme, pessimisme.
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-isme is 'n ,geleerde" agtervoegsel. Dit kom so baie voor dat isme al as
a parte woord gebruik word, kompleet met 'n meervoud: ismes, vir rigtinge,
skole of opvattinge in die wysbegeerte, staatsleer, e.d.m.
Ander Naamwoord-afleidinge
Aarts- (opperste, groot, ccrste), bv. aartsskelm, aartssondaar, aartshuigelaar, aartsvyand, aartsengel, aartsbiskop.
Ge- + -te (versameling, grocp), bv. gebergte, geboomte.
On- (nie), bv. onsin, ongeloof, onkunde, ongenade.
On- (sleg, lelik), bv. ondier, onmens, onding.
Oer- (oorspronklike, historiese), bv. oermens, oertaal, oervolk, ocrwoud.
Wan- (slegte, skewe, geen), bv. wandaad, wanvoorstelling, wanbegrip, wanhoop,
wanorde, wanbestuur.

Is al die betekenisse bekend?
Opdrag
Vervang die woord tussen hakies deur die juiste afgeleide vorm daarvan:
Daar was 'n (duister) van mense en 'n (mag) van motors.
Die toespraak bet 'n hele (beroer) veroorsaak.
Toe nou, basta met die (lawaai) daar agter.
Moenie so (trek) sing nie.
Hy is nie van so 'n vrotsige (stof) gemaak nie.
Piet kry skoon die (bewe) as hy aan die eksamens dink.
En die (bewe) soos 'n ou mens? Is jy sick?
Hulle het weer 'n (agiteer) op tou gesit om (verhoog) van die toelae.
Sulke klavierspel is werklik 'n Oaaf) vir 'n mens se gees.
Dit stem die ouers tot (droef) dat die kinders nie wil leer nie.
'n Mens raak so (erg) vir die heeldag se (pcuter).
Dis ook weer 'n (tooi) wat die vroumens vandag weer op bet; dis pure (uitgee).
Hy was maar altyd so (sukkel); gesond, maar kon nooit iets regkry nie.
Jy kon die (ontstel) oor die voorval op sy gesig lees.
Kom ons gaan sit daar in die boom se (koel).
Soetland! maar dis vir jou 'n (druk) daar by die basaar.
Sy siekte is glo aan 'n (druk) op die brein te wytc.
AFGELEIDE BYVOEGLIKE NAAMWOORDE

Kinderagtig of Kinderlik?
Kinderagtig is soos die minder goeie eienskappe van 'n kind, kinderlik
soos sy mooier eienskappe. Is -agtig dus, om dit so te he, ,skuldiger" as
-lik? Nee, nie s6 erg nie, want vergelyk ,vreesagtig": vreesagtige diere of
mense is bang, hulle vrees iets; vreeslike mense of diere kan mense of
diere wees wat gevrccs moet word, maar beteken ook ,mensc of diere wic
se gedrag of liggaamsbou baie opvallcnd is". Die woord met -lik gaan dus
al weer na die onskuldige kant toe. Daarom word vreeslik vandag al
algemeen gebruik in die betekenis van ,baie", bv. neeslik warm, vreeslik
ver, ens., selfs al is dit nie werklik erg warm of ver nie. Dieselfde gebeur
met verskriklik.
Oor die algemeen is -lik dus ,onskuldiger" as -agtig.
vroulik
manlik
measterlik
7 M VII EN VIII

en (ou)vrouagtig
en mannetjiesagtig
en (skool)meesteragtig.
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Let ook op die (enigsins) ongunstige betekenis van baie van die woordc
waarby -agtig verskyn:
huigelagtig

boefagtig

skurkagtig.

-lik is 'n agtervoegsel wat vergelyk of groepeer: meesterlik, broederlik,
huislik (stel huislike mense teenoor huismense); wereldlik, gemeentelik
(van die -). By wwe. gee dit ook aan: ,wat verdien om" bespot, bemin,
belag (uitgelag), ens., te word: bespotlik, beminlik, belaglik.
Eerbaar of Eerlik?
Die betekenis van eerlik hou weinig verband meer met -lik. Dit slaan
veral op betroubaarbeid in geldsake en transaksies: wie nie flous of kul nie,
is eerlik.
Eerbaar beteken: wat eer verdien, wie eer (verering) toekom, wat geeer
(behoort tc) kan word. Vergelyk met:
eetbaar
= wat geeet kan word
slagbaar = wat geslag kan word
plantbaar
beskryfbaar

=
=

wat beplant kan word ploegbaar
wat beskryf kan word

=

wat geploeg kan word

By oorganklike wwe. gee -baar aan , wat kan":
rekbaar
breekbaar

=

wat kan rek (en wat gerek kan word, want rek is ook oorganklik)
brandbaar = wat kan brand

= wat kan breek

Soms het -lik 'n soortgelyke waarde:
veranderlik = wat (maklik kan) verander
aansteeklik
aanstootlik

=

wat (maklik kan) aansteek

= wat (maklik kan) aanstool gee.

Opdrag
Vervang die woorde tussen hakies deur passende afgeleide vorme:
'n Grootmens moet hom nie so (kind) gedra nie.
Niemand sal jou help as jy (aanstoot) is nie, boor.
Is die boontjies darem nog (eet)?
Hy lyk my 'n erg (twyfel) karakter.
Dis mooi as 'n mens so in (kind) vertroue tevrede kan wees.
Waarom sou hy deesdae so 'n (vyand) bonding inneem?
Dink jy nie self jy was 'n bietjie (nalaat) nie?
Ek vind jou verklaring nie (bevredig) nie.
Dit kom my heeltemal (aanneem) voor, ja.
Jy kan mos nie bier in die (rots) wereld plocg nie.
Die masjien is maklik (verstel).
Dis nie vir hom (doen) om ons nou te help nie.
Die By bel se dis beter om alleen te woon en droe brood te eet, as om met 'n (kyf)
huisvrou saam te woon.
'n (Eer) !ewe is meer werd as baie geld.
Is rooihond 'n (aansteek) siekte?
Kan ons 'n bietjie (vertrou) gesels, asscblief?
Die oubaas kan (swaar) nog tot by sy bure stap.
Sou (gees) eienskappe oor(erf) wees?
Opgevoede mense moet darem nie so (bufTcl) wees nic.
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Daar is (blyk) siekte by bulle.
Hier is (klaar blyk) iets uit die haak.
Hy is oud, maar nog baie (beweeg).
Praat maar, ek is (oortuig) deur goeie argumente.
Nee, by is nie meer (vat) vir goeie invloede nie.

-loos is 'n agtervoegsel wat baie voorkom, en met 'n taamlik duidelike
waarde: ,sonder":
herderloos

=

sonder herder ( = predikant; herderlose gemeentes).

Benerig, Blouerig en ander
-erig is besonder produktief by s.nwe., wwe. en b.nwe.:
Benerig, rnelerig, houterig, buierig, sanderig = wat bevat, of is soos, of vol is van:
bene, meel, hout, buie, sand.
Gronderig (ons se gewoonlik gronterig) = wat soos grond smaak.
Stowwerig = wat (baie) stof het, bv., 'n ............ dag.
Klonterig = vol klonte (bv. pap).
Klipperig = vol klippe (bv. 'n pad. As 'n vat vol klippe is, kan jy nie se dis klipperig
nie, want die klipperigheid is nie 'n eienskap van die vat nie).
Geselserig, rondloperig, uitvraerig, spelerig, draaierig = geneig tot, of wat graag
gesels, rondloop, uitvra.

Die b.nw. wat met -erig van 'n ww. afgelei is, bet dikwels 'n effens ongunstige
gevoelswaarde:
Wat is julie so werkerig op 'n Saterdagoggend?
Hy's glad te belpcrig na my sin, hy moet liewer sy eie werk doen.
Rooierig, valerig, lawwerig, blouerig = effens - rooi, vaal, laf, ens.
Opdrag
Vorm van die woorde tussen hakies afgeleide pas/ike b.nwe. of s.nwe.:
(a) Die poging is darem te (ambisie) vir sulke jong mense.
Dis net 'n onbeskaafde mens wat die (brutaal) kan he om so iets voor te stel.

(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)
(t)
(j)

Wie net oog en oor het vir wereldsgoed, is 'n (materie).
Daar is Sondag 'n (sinode) kollekte gehou.
Die plekkie is so stil dat Piet sommer posmeester en (telefoon) tegelyk is.
Tyd vir vakansie bet ons genoeg, maar die (ekonomie) sy van die saak is nie in
orde nie.
Spel wat nie (ritme) is nie, kan ook moeilik (musiek) wees.
As die (produseer) nie kan bestaan nie, kan by ook nie produseer nie.
Ons moet ons voorberei vir die (departement) eksamen.
Dis net die kommandant se (energie) optrede wat 'n lelike botsing afgewcmd bet.

AFGELEIDE WERKWOORDE

Met die werkwoord gaan dit net soos met die ander woordsoorte, selfstandige en byvoeglike naamwoorde: bulle verander van soort of bulle bly van
dieselfde soort, maar verander van betekenis of gebruik deur middel van
aOeidinge. Vgl. baas en baserig (s.nw. en b.nw.), baas en baasskap (konkrete
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en abstrakte s.nwe.); so ook swak en verswak (b.nw. en ww.), swak en
swakkerig (al twee b.nwe., maar met verskil in betekenis).
Ww. verander van funksie of betekenis, maar bly ww.
'n Dief steel goed en besteel ander mense. Die een dief kan ook die ander sy goed
ontsteel.
As 'n soldaat beveel word om te storm, moet hy dadelik storm.
Moenie 'n man so met vrae bestorm dat hy nouliks kans kry om te antwoord nie.
Toe die hond die kat bevlie, vlie die kat in 'n boom.
Ons kry elke week twee pond suiker, maar dan verkry ons nog op ander plekke 'n
bietjie deur mooi te praat en meer te betaal. Die sekretaris het dit verkry (bewerk·
stellig) dat die skoolkonsert gratis in die stadsaal gehou mag word.
Sy mors die kos (werk nie spaarsaam nie, maar dit bly eetbaar), en sy bemors die
kos (maak 'n gemors daarvan of maak dit vuil). Mors jy op 'n tafeldoek, dan
bemors jy dit.
Jy moet antwoord as 'n mens met jou praat. Jy beantwoord vrae en briewe (of jy
antwoord daarop).
Jy saljou maar daarmee moet behelp (daarmee klaarkom), want ek kan jou nou nie
met meer as 'n rand help nie.
Dit kan tans nie verhelp word nie (daar is nou niks aan te doen nie).
Wie moet die koffers pak vir die vakansie? Moenie die arme dier so bepak nie, by
sal beswyk. Die firma onderneem om aile meubels sorgvuldig te verpak voordat
dit versend word.
Aan wie dank ons die mooi geskenke? Die predikant het vir die beroep bedank.
Ons wil julie graag bedank vir die mooi blomme.
Klim jy ook berg, of is jy van die lui soort? Die kleinspan beklim hulle vader s6
as hy tuis kom dat hy met niemand kan gesels nie.
Bind asseblief vir my die verband vas. Gaan gou hospitaal toe, dat die verpleegster
die wond verbind. As die vereniging nie meer werk nie, moet hy Hewer ontbind
word - s6 deug dit tog nie.
Ons merk ons skape linkeroor swaelstert, regteroor halfmaantjie van voor. Jy se
hy is sku vir ons, maar ek het nog niks bemerk nie.

Opdrag
Vervang waar nodig, die woorde tussen hakies deur afgeleide woorde:
(a) As jy van genade moet !ewe, het jy rede om jou lot te (kla).

(b) Dis nie mooi omjou maats by die onderwyser te gaan (kla) oor onskuldige en stou·

tigheidjies nie.
(c) Ons (werk) omdat ons daarvan hou. Die kerel (werk) darem ongenadig met sy
(d)

(e)

(f)

(g)
(h)

volk. Moenie sommer met die deur in die huis val by jou pa nie, (werk) hom eers
versigtig. Hulle het al die materiaal, maar dis nog nie tot iets (werk) nie.
Wie sock, sal (vind). Die regters het al die getuienis nagegaan en (vind) dat die
klaer veronreg is.
Kyk hoe (toon) so 'n jong vandag sy nuwe hoed (hy sit dit van windmakerigheid
skuins op sy kop). Dankie vir die gasvryheid en vriendelikheid wat julie aan ons
kinders (toon) het. Die winkels (toon) al hul nuwe somergoed.
(Maak) jy self jou visstokke, of koop jy hulle? Die mynmagnaat het baie geld aan sy
ou universiteit (maak). Ek het genoeg speelgoed, hy kan my nie met sy een ou
waentjie (maak) nie.
Droe hout (vlam) lekker. Paraffien (vlam) maklik. 'n Mens moenie jou toorn so
maklik laat (vlam) nie.
As jy iemand gaan (sock) en hy is nie tuis nie, kan jy hom by die bure gaan (sock).
Jy kan iemand (sock) (beleef vra) om jou te help. Die duiwel probeer 'n mens altyd
(soek) (in die versoeking lei, tot sonde beweeg).
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({)
(j)
(k)
(!)

(m)

Hy (klee) hom baie swierig. God (klee) die dale met blomme. Vir die aandete moet
'n mens jou (Idee). As jy gaan slaap, (Idee) jy jou.
My pa (skiet) grootwild. As jy 'n pyn vasvat, (skiet) dit.
Ons bou huise. Die boere (bou) koring en tabak. Die koloniste bet die land (bou).
Die wysgeer (dink) oor lewensvraagstukke. Ek wou hom slaan, maar ek bet my
(dink). (Denk) ons in jou voorspoed.
Ons (stook) brandewyn. Die gepeupel (stook) die polisie met klippe.

Nie een van hierdie voorvoegsels is meer besonder produktief nie; dit
lyk as of die meeste wwe. wat be-, her-, ont- of ver- bykry, reeds gevorm is.
Tog is die waarde van die voorvoegsels nog duidelik genoeg, bv. waar
be- 'n onoorganklike ww. oorganklik maak (arbei en bearbei), of waar verdit doen (werk en verwerk).
Werkwoorde van ander Woordsoorte afgelei
Ontvang iemand loon vir sy onbaatsugtige dienste, dan word by beloon.
As daar matrose op 'n skip geplaas word, word dit beman.
As jou woorde waar (of die waarheid) word, word dit bewaarheid.
Verander jy van sin of oordeel, s~ ons jy besin jou.
Kyk net hoe het jy jou klere bemodder.
Studente s~: ,Hulle bet ons so beaalwyn dat bitter koffie naderband soet gesmaak
het" (d.i. aalwyn ingegee).
As 'n plek besmet is van die vlooie, kan jy dit weer ontsmet.
Jy ontsenu iemand se bogpraatjies met onweerlegbare argumente, en jy ontsening
sekere dele van 'n stuk wildvleis voordat jy biltong daarvan maak.
Deesdae word dit 'n hele industrie om allerlei groentesoorte te ontwater.
Vroeer is mense weens geringe oortredinge onthoof.
Die kwaai stormwind bet bonderde borne ontwortel.
Die hael het die wingerde heeltemal ontblaar.
Kwaadstokers word tog vroeer of later ontmasker (d.w.s. dit word bekend dat bulle
kwaad gestook het).
Die trein bet ontspoor toe die kwajongens klippe op die spoor geplaas het.

Opdrag
Gebruik die volgende werkwoorde in sinne wat die betekenis duidelik laat
uitkom:
ontgroen, onterf, ontrafel, ontsyfer, ontplooi, ontvou, ontklee, ontsien, ontdoen,
ontmoedig, ontmasker, ontworstel, ontvlam, ontsier, ontnugter, ontleen, ontkom,
ontstel.

+

Ver- kom by baie dosyne s.nwe. voor en maak wwe. van hulle: vergal = vergal, ver- + afgod = verafgo(o)d. In plaas van te se: Hulle maak 'n
mens die !ewe tot gal of soos gal, kan ons se: Hulle vergal 'n mens se Iewe;
i.p.v. tot pes of soos pes wees: verpes, bv.: Daardie soort mense verpes
net die buurt met hulle skindery.

Dis nie verstandig van een mens om 'n ander te verafgo(o)d nie.
Digters verwoord bulle gevoelens op treffende wyse.
Moenie altyd gewaagde dinge s~ waaroor mense jou kan verketter nie.
Hy het spandabel gelewe, nou moet hy sy goedjies een vir een verpand om aan die
lewe te bly.
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In: versand, versuiker, verstecn, verslaaf, verkneg, verbaster e.a. het verdieselfde waarde.
Soms kan 'n woord met ver- gebruik word om te se ,verander van",
bv. i.p.v. ,Die slange begin al hul ou vel afskud en ander kry", kan ons
net se: Die slange begin al vervel. So se ons ook: hoenders verveer, donkies
(en honde) verhaar, skoene word versool, ons vertaal uit een taal in 'n
ander.
Sit ons ver- voor 'n b.nw. (ook telwoord), kry ons eintlik maar dieselfde
soort betekenis:
vervuil:
vuil maak of vuil word
verliederlik: liederlik(er) word
vervaal:
vaal (valer) word

versleg:
vererger:
verslap:

sleg word
erger maak (of word)
slap (slapper) word

So ook: verskraal, verstyf, verftou, verdon, verdik, vervyf (rugby).
Opdrag
Vervang die woorde tussen hakies deur afgeleide woorde wat in die volgende
sinne sal pas:
1. (a) Hy is 'n baie bekende (vlieg).
(b) Dit sal net die saak vir hom meer (moeilik).
(c) Ilierdie hoenderhokke (sier) net die bele buurt.
(d) Die gras is so (dou) dat 'n mens dit nie kan sny nie.
(e) Die Iewe (vlak) en (sand) in so 'n myngemeenskap tot belangstelling in geld en
mooi klere.
(f) Sy gesig is eintlik (wring) van die pyn.
(g) Ek vrees die gedurige pratery sal hom eerder (moedig) as aanhelp.
(h) Kan ons nie probeer om sake vir hom 'n bietjie te (maklik) nie?
(i) Die oubaas dreig om die seun te (erf) as by met daardie vroumens trou.
2. (a) Dis slegte smaak om altyd (klein) van ander mense te praat.
(b) Ja, Hannie, en as jy nou vanoggend so (borsspeld) en (oorring) bier aankom?
(c) As bulle bardnekkig weerstand bied, sal ons deur die pas oor bulle (!ewe)
liggame gaan.
(d) Deur stelselmatig te werk, (min) 'n mens jou werk met die belfte.
(e) Nee a, dis mos nie mooi om 'n man so te (wens) nie.
(f) Jy kan (gryp) teen die wet en teen eerlikheid nie tdek) hou nie; (vroeg) of (laat)
word die (oortree) ontmasker.
(g) Hulle kan darem nie 'n (een taal) Skot (noem) tot opvolger van 'n landdros
in so 'n (meng) gemeenskap nie.
(h) Leer die bond om die hoenders van die werf af te (wild).
(i) Sy (vors) gestalte dwing by alma! agting af.
(j) Jy hoef jou nie aan sy (drcig) te steur nie; hy slaan nooit nie.
AFGELEIDE BYWOORDE

In vergelyking met wwe., s.nwe. en b.nwe. bet ons maar min byvoegsels
om bywoorde te vorm:
-halwe:

pligshalwe iets doen
argumentshalwe toegee dat dit moontlik so is
billikheidshalwe iets erken
gerieflikheidshalwe maar tuis bly (en nie in 'n vol motor saamry nie)
gesondheidshalwe vroeg gaan slaap
veiligheidshalwe op 'n afstand bly
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menslikheidshalwe nic jou skuldcnaars opkeil as bulle dit moeilik
kry nie
kortheidshalwe nic die notule bespreek nic
ordentlikheidshahve nie op Sondae met 'n oopnekbemp rondloop nie
duidelikheidshalwe meer voorbcclde gee
volledigheidshalwe 'n saak tot in die allcrfynste besonderbede bebandel.

Moenie ,om" of ,vir" saam met bwe. op -halwe gebruik nie (om of vir
pligshalwe). Dis oorbodig en verkeerd.
-gewys(e):

trapsgewys(e) tot by 'n moeilike eindc vorder
stuksgewys(e) die grond ombcin
broksgewys(e) 'n bock- klaar skrywc
speelsgewys(e) (ook spelenderwys)
declsgewys(e) die gewcnste inligting bckom
deelsgewys(e) die gewcnste inligting bekom
steelsgcwys(e) op 'n Sondag met die fietsc gaan baljaar

Let op die -s- wat ook bier steeds bykom.
gewys(e) bet ongeveer dicselfde waarde as -wys(e).

Dit word nie baie gebruik nie, allermins om nuwe afleidinge te vorm:
-toe:

agtertoe, vorentoe, boontoe, ondcrtoc, buitentoe, binnctoe, soheentoe
(soontoe), hiernatoe, daarnatoe, waarnatoe, hiertoe, daartoc, waartoe.

Onthou tog dat ,toe" net saam met die soort woorde aanmekaar geskryf
word. By s.nwe. skryf ons die toe los: skool toe, buiteland toe, ens.
-waarts gee die rigting van 'n beweging aan:
huiswaarts
kcrkwaarts
klaswaarts
voonvaarts

=

=
=

=

na die huis se kant toe
na of in die rigting van die kerk
klas toe (gemaak deftig)
na vorc, vorcntoe (militcre deftighcid).

-waarts beteken ongcveer dieselfde as toe by s.nwe., maar is deftig.
Bywoorde op -lik is meestal enigsins deftig van kleur.
-lik:
-liks:

geredelik, herhaaldelik, crbarmlik, bittcrlik huil, naarstig(Jik) soclc.
weekliks (elke week)
maandeliks (elke maand)
jaarliks (elkjaar; ook bv. balfjaarliks)
daagliks (elke dag)
kortliks (kortweg, kort gestel)
grootliks (in groot mate, erg).

OEFENINGE
1. 'n Sondaar is iemand wat sonde doen of sondig. Verklaar nou: 'n wockeraar, 'n
drenkeling, 'n verstoteling, 'n verstekeling, 'n woestaard, 'n kruidenier, 'n koetsier,
'n rentcnier, 'n afskaffer.
2. Hoe noem ons die persoon wat handel dryf, spekuleer, inspekteer, masseer, waarsc,
gemartel word, beoordeel, in iemand se guns is?
3. Gee een woord vir die groepie tussen hakies:
(a) Sulke (om intiem te wees) moet 'n mens liewers vermy.
(b) Tot my (gevoel van verbaas te wees) het hy geslaag.
(c) Jou gclecrdheid bring jou tot ('n toestand waarin jy raas).
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4.
5.

6.
7.
8.

9.

(d) My (wat ek erf) is vir my mooi.
(e) Jou (wat jy bely om te glo) moet jou stcrk.
(f) Ek kon sy (gevoel van verlee te wees) op sy gesig lees.
Ouer- sy ouerlike woning het hy verlaat. Doen nou diesel/de met:
jeug, kwartaal, periode, departement, hand, broer, gemeente, sinode, kerk, dier.
Gebruik die volgende pare in sinne om die verskil in betekenis aan te dui:
mcesteragtig en meesterlik, siekerig en sieklik, grootte en grootheid, wysheid en
wysgeid, mors en bemors, styg en bestyg.
Soos die vorige:
praat en verpraat, bespreek en verspreek, beken en erken, verstel en ontstel, begaan
en ontgaan.
Wat beteken:
ontkool, ontwater, beeindig, herldes, verklee, verveer?
Gee een woord vir die groep tussen hakies:
(a) Dit is nie goed om 'n mens te (as 'n (af-)god te beskou) nie.
(b) Met die ongeluk het die glas (tot splinters verander).
(c) Daardie ondier moetjulle (tot niet maak).
(d) Nou wil julie hom (die skuld gee), hoewel hy homself gedurig (van die skuld
willosmaak).
(e) Dit het my vreeslik (baie pyn veroorsaak).
(f) Sal jy jou gedagtes (in woorde bring)?
Gebruik in sinne:
billikheidshalwe, pligshalwe, drupsgewys, steelsgewys, klaswaarts (teenoor klas toe),
geredelik, erbarrnlik.

B. SAMESTELLING
Aan die begin van die afdeling oor Afleiding is reeds een en ander oor
samestelling gese. Uit vorige jare se werk weet skoliere al dat 'n samestelling
'n woord is wat uit mcer as een (ander selfstandige) woord saamgestel is:
leeslus, perskeboomblaar, weggooilam. Ons kan hier dus maar na 'n paar
soorte begin kyk.

Soorte Samestellinge
1. Twee of meer Naamwoorde
Damwater is gewoonlik warmer as putwater. (Dis gevaarlik om klein kindertjie)
naby 'n dam water te !aat speel).
Sakgeld is nie vir groat uitgawe bcdocl nie. ('n Sak geld is 'n ~ak vol geld.)
'n Stukvat word in 'n wynmakery gebruik. ('n Stuk vat is net 'n stuk van 'n vat.)
Kuddcdiere is diere wat in kuddes saamwoon en -wei. ('n Kuddc diere is in 'n groep
bymekaar.)

Wie kan nou al se wanneer die twee naamwoorde los staan? Kyk na die
volgende:
sewe maande verlof
'n sak patats
drie vragte grand
'n kis perskes (maar kisplankes
'n bottel asyn
'n paar stelle tennis
drie weke vakansie (maar: die drie-weke-vakansie)

As die eerste s.nw. dus maat of boevcelheid of omvang aangcc, staan dit los
van die tweede.
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2. Die Byvoeglike en die Selfstandige Naamwoord
Hierdie verbinding lewer in die praktyk weinig moeilikheid op. Normaal
skryf ons die b.nw. los, bebalwe wanneer dit op grond van betekenis, aksentverskuiwing of funksie as een met die s.nw. beskou moet word. Daar is heel
dikwels pare: los en vas, met betekenisverskil:
Los
Blink leer is blink gevryf.
Blou boontjies het 'n blou kleur.
Dis 'n baie groot man.
My pa drywe 'n groot handel.
Die hoe veld van ons plaas.
Die jong kerel is nie oud nie.
'n Rooi nek is so gebrand.

Vas
Blinkleer is kunsleer.
Blouboontjies is koeels.
Jy houjou grootman, ne?
Die pryse is baie laer in die groothandel.
Die Hoeveld van Transvaal.
Die jongkerel is nie getroud nie.
'n Engelsman word soms 'n Rooinek genoem.
'n Wit man is 'n baie liggekleurde per- 'n Witman is 'n blanke of (in oordragtelike sin) 'n gawe man.
soon.
Die langwa van die wa is stukkend.
Die lang wa is nie kort nie.
Ratels lewe van jongby.
Die jong by is pas uit die nes.
Hy hct my seer op my maermerrie geskop.
So 'n ou maer merrie is baie lelik.
Hoenders moet ook groenvoer kry;
Groen voer het 'n groen kleur.
mielies is nie genoeg nie.
Die seuntjie sit met sy kaal kop in die Wie is die kaalkop wat so kaalvoet hier
son en met sy kaal voete in die water. rondloop?

Opdrag
1. Wat is die verskil tussen:
'n skoon veld
en skoonveld
'n lae veld
en die Laeveld
'n wit voetjie
en witvoetjie
suur lemoene
en suurlemoene
kort borings
en korthorings
stink blare
en stinkblare
'n bont rokkie
en 'n bontrokkie?
2. Probccr om soortgelyke pare te vind met die volgende as eerste woord:
dik, blou, mooi, klein, groot.
3. Wat is die verskil tussen:
'n pak goed
en pakgoed
'n trok vee
en trokvee
'n dam water
en damwater
'n stuk werk
en stukwerk?

Maar daar is nic altyd pare nie.
wildeals
geilsiekte

skurwejantjie
mal trap.

Let op dat, as die b.nw. in sy predikatiewe vorm by 'n s.nw. kom, dit dan
altyd aaneen met die s.nw. geskryf word:
laagwater en hoogwater
(laagwatermerk en hoogwatermerk)
jonkman en jonkvrou
ligvoct hardloop
'n hoogoond is 'n plek waar yster gesmelt word
'n sleghalter van 'n mens is 'n slegte mens
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fransdruiwc was oorspronklik Franse druiwc
:;paansriet was oorspronklik Spaansc riet
tnrksvyc was oorspronklik Turkse vye
halfaam was oorspronklik 'n halwe aam
'n halfscnt is die helfte van 'n sent (halwe)
oud-studentc, oud-oudcrling.

3. B.nw. plus Twee S.nwe.
Soortgelyk aan die gevalle blinkleer, ens., hierv66r, is die soos:
suur Jemoensap (suur sap van lemocne) suurlcmocnsap (sap van suurlcmocnc)
wit penswol
en 'n witpcnsbok.

Ander gevalle soos witpensbok waar daar ook nie pare is nie, net die vaste
groep, is, bv.:
langasemsprinkaan
ou-ooi-manierc

rooilipnooientjic
dikkopskapc

kortsnoetvarke
langtand-etcry.

Hier is dit dus: (b.nw. + s.nw.) + (s.nw.).
Die betekenisverhouding en spelling bly dieselfde as hierv66r indien die
eerste woord 'n telwoord in plaas van 'n b.nw. is:
drietandvurkc (vurke met drie tande elk)
vicrgcllingblik (blik wat vier gellings hou)
twccverdiepinghuis (huis met twee verdiepings)
'n dricduimstuk (stuk van drie duim)
'n twccdisselboomkar (kar met twee disselbome)
sewcmylslaarsc
ccnloopgcwere.

4. S.nw. en B.nw.
Hierdie verbinding omvat veral twec soorte: vcrgelyking-samestcllingc en
intcnsiewe. Die vergelykcnde is egter ook maar 'n manier om uitdrukking
te gee aan 'n hoc graad, sodat dit nie nodig is om nader te onderskei nie.
Die gevalle word steeds aanmekaar geskryf. Die gewones soos galbittcr,
bloedrooi en pikswart moet al bekend wees, sodat hier aileen 'n klompie
minder gewones gegee hoef te word:
pcperduur
pcnorent
pocdelnaak
ncutvars
plankdun
hondmak
pickfyn is baic nctjies of gocd
ragfyn is baie fyn, soos 'n spinncrak
haarfyn is in fync bcsondcrhccle
silwerskoon is baie skoon, nie vuil nic
beeldskoon is baic mooi, soos 'n mooi becld
wonderskoon is wonderlik mooi, soos die natuur.

aalwynbittcr
rietskraal
pekelsout

(Onthou tog dat samcgestelde woorde altyd as een woord geskryf word!)
Hierdie soort samestelling word so baie gebruik dat veral die gewones
nie altyd meer as intensief genoeg aangevoel word nie. Dan word die
eerste lid dikwels herhaal:
brand-brandarm
as-asvaal

pik-pikswart
spck-spckvet
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pot-potblou
piek-pickfyn;

of daar kom nog 'n woord by:
ys-sneeukoud
pap-sopnat

stok-horingoud
stoksiel-saligalleen.

Daar word nog steeds nuwe samestellinge so gevorm, maar meestal
moet ons ons maar van 'n vergelyking met ,soos" bedien om 'n nuwe
vergelyking uit te druk. 'n Mens kan wel se: ,Hy sit daar meerkat-regop",
maar dis tog 'n bietjie gedwonge: , ••• so regop soos 'n meerkat" is
normaler. Buitendien kan so 'n samestelling moeilik juis meer as twee,
drie clemente verenig, sodat 'n vergelyking met meer dele maar weer na
die bysin of woordgroep moet gryp:
Hy lyk soos 'n weesapie by 'n rivier in die winter.
Hy lyk soos 'n bond wat in die nanag op 'n uitspanning agtergcbly bet.

5. Bywoord en Werkwoord Los of Vas
Soos daar by b.nw. + s.nw. soms verskil in betekenis tussen 'n los en 'n
vaste paar is, is dit soms by die bywoord (en die voorsetsel) en die werkwoord:
Af gaan en nie op nie.
Mgaan na onder.
Nie so hard loop nie,
Hardloop maar.
die mense slaap.
Mooi praat soos 'n opgevoede mens. Mooipraat om slae te voorkom.
In die tuin in loop, nie buite nie. Iemand inloop (flous, bedrieg).
Moet die goed agter kom of voor? lets agterkom (gewaar, uitvind).
Jy moet daar voor keer, nie bier agter nie. Ons sal hom voorkeer as by hierlangs kom.
Kan die seuns maar agter staan, of moet bulle voor sit?
Niemand wil tog by sy bure agterstaan nie. Voorsit by 'n vergadering (as voorsitter
optree).
Jy is te swak, jy kan hom nie ondersit nie. Kan ons maar bier onder sit tot die son
ondergaan?
Hy laat hom nie voorskrywe wat by moet doen oflaat nie. Jy moet net voor slo·ywe,
kerel, nie agter ook nie.
Teen die lyn af loop. Drade of grense op plase afloop.
Haal jou hoed af as jy by 'n huis binnekom. As jy binne kom ( = binnc is), sal jy sien
daar is een deur regs en twee links.
Jy moet mos die moer so om draai, kerel. As dit reen, sal ons moet omdraai.

As algemene reel kan gese word dat, wannecr in sulke verbindinge die ecrste
lid 'n voorsetsel of 'n bywoord is, dit aaneen met die ww. geskrywe word
tensy, soos hlerbo, daar betekenisverskil kan wees tussen vas en los.
Opdrag
Maak volsinne (monde/ing) met die volgende, sodat die betekenisverskil
tussen e/ke paar duidelik uitkom:
daar opsit
boer opsit
laer afsit
daar (bier) opkom
bier (daar) inloop
daar (bier) oplet

en
en
en
en
en
en
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daarop sit
boer op sit
laer af sit
daarop (hierop) kom
hierin (daarin) loop
daarop (hierop) let

daar (bier) opstaan
stadig aanstap
stil wegvat
bier (daar) voorgee
onder aansit
onder deurloop
daar (bier) oploop
reg afsny

en
en
en
en
en
en
en
en

daarop (hierop) staan
stadigaan stap
stilweg vat
hiervoor (daarvoor) gee
onderaan sit
onderdeur loop
daarop (hierop) loop
regaf sny.

Waarde en Funksie van Samestellinge
In die afgelope twintig, dertig jaar is daar duisende nuwe samestellinge
gemaak of in gebruik geneem om in nuwe behoeftes te voorsien. Op
sportgebied het ons bv. heelagter, vervyfskop, setperk, tweebalwedstryd;
op die gebied van die masjinerie bv. vonkprop, uitlaatklep, ratkas, stootskraper, ens. Hier is 'n paar voorbeelde, hoofsaaklik die wat samestellinge
is: boorlap (boracic lint), karbolsalf (carbolic ointment), skoonheidsmiddels
(cosmetics), hoestablet (cough lozenge), haarwasmiddel (shampoo), smeergoed (embrocation), stofbril (goggles).
Opdrag
1. Wat is die Afrikaans vir die volgende?
aerial (by radio), bargain (s.nw. en ww.), blind (s.nw. en ww.), cartoon, drawing-pin,
exchange (by poskantoor), globe, hallstand, homer (duifsoort), icing-sugar, idle
(van 'n motor), indelible pencil, initials (s.nw.), switch, magazine, mantel(piece),
overall, pedigree, pull-over, scone, scribbler, speedometer.
Hoeveel van die volgende woorde wat in Dee II van die groot Afrikaanse Woordeboek
voorkom, ken julle? Slaan hulle daar na:
armmansbaadjie, aspersiebotter, bestelmonster, bladkleurstof, blitspatrolliemotor,
boerelawaaiwater, bontkopkorhaan, buitelanders, buitelugskool.

Samestelling is een van die bclangrikste metodes en middels om nuwe
dinge mee te benoem, en om woorde te bespaar. Die ander middel is
afleiding. Doen nou die volgende oefeninge.
Opdrag
1. Skryf die volgende sinne oor, maar vervang die woorde tussen hakies deur minder woorde wat so na as moontlik dieselfde betekenis sal he, bv. so:
Die arme mense moes (gedurende verskeie jare) (elke maand) R18 betaal (vir die
huur van 'n huis).
Die arme mense moes jare lank maandeliks R18 huishuur betaal (10 i.p.v. 17 woorde).
(Ter wille van die veiligheid) (volg ons die gewoonte om) wannecr ons weggaan (om
vakansie te hou) die krag af te slaan.
Veiligheidshalwe slaan ons gewoonlik wanneer ons met vakansic gaan, die krag af
(12 i.p.v. 21 woorde).

Ons kan dus verkort deur samestellinge of afleidinge of woorde met
voorsetsels daarby te gebruik.
2. Verkort nou die volgende sinne op die wyse soos bo geillustreer.
(a) Ons sal nie voor (die son onder is) (by die huis) wees nie.
(b) Hulle woon (aan die oorkant van) die straat.
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(c) Ons kan iemand (vir 'n tydjie) by ons (in die huis laat woon), maar sodra die

kinders weer tuis is, het ons al die vertrekke nodig.
(d) (fer wille van die vrede) moet 'n mens maar soms 'n bietjie toeskietlik wees.

(e) Spykers wat (van die roes aangeslaan) is, is (sander enige waarde) vir nuwe

bouwerk.
(f) Om (met die oop mood) te eet, is (nie mooi maniere nie).
(g) Ek glo nie jy kan dit (as jy billik wil wees) van hom verwag nie.
(h) Ons kan hom gaan spreek, maar by is (nie 'n man wat kop gee nie) en ek (is

bevrees) ons sal (sander dat iets uitgerig is) terugkom.
(i) By ons op die dorp woon drie (mense wat honderd jaar oud is).
(j) Dit gaan maar so (dan sit ons, dan sukkel ons).
3. Soos die vorige oefening:
(a) Dit bet (op sommige plekke) nogal goed gereen.

(b) 'n Mens moet darem ook nie te (vas aan die reels) wees nie.
(c) Tensy 'n mens daaraan gewoon is, smaak die brakwater vir jou (sommer
vreeslik sout).
(d) Ek sou nie se die hond is (soos 'n riet so skraal) nie.
(e) Julle sal sonsteek kry as julle so (met julle kaal koppe) rondloop.
(f) Alles wat in die huis was, is (tot as en kool verbrand).
(g) Op 'n mens se ou dag kom jy maar (met moeite) oor die weg.
(h) Ons bet maar so (al vallende) in die danker (teen die berg af) probeer kom.
(i) Hulle sit lekker (met bulle bene lank voor bulle uitgestrek) op die gras in die son.
(j) Die rente moet (al om drie maande) betaal word.

Aaneenskryf van Samestellinge
In stelwerk verloor leerlinge baie punte deur samestellinge verkeerd te
skryf. ,Verkeerd" beteken bier ,los". In Afrikaans skryf ons aile samestellinge altyd aanmekaar, d.w.s. vas, aaneen of met 'n koppelteken, maar
nooit los nie.
Hier volg enkele van die soorte waarmee dikwels (en onnodig) gesondig
word:
Twee s.nwe.: boekrak, sakhorlosie, glaskas, vensterhoogte, Godsvertroue, syhemp.
Drie (of mccr) s.nwe.: wawielspore, smidswinkeldeur, vensterbankhoogte, klerekaslaai, bossieveldvee.
B.nw. eo twee s.nwe.; witvlerkspreeu, soetdoringpeule, rooikatkleintjies, rooibostee.
Ww. en s.nw.: stapwedstryd, uitspanplek, hardloopskoene, ophoutyd, koffiemaaktyd, oefenwedloop.

Dit sal die moeite loon om goed op te let na die spelling van sulke gevalle,
want los skryf gooi punte weg in eksamens. Daarom word bier nou ook 'n
middel aan die hand gegee wat 'n mens in baie gevalle kan gebruik om vas
te stel of 'n bepaalde meerledige woord nou 'n samestelling is en of dit
meer as een woord is. Ons werk maar eers met die volgende vier soorte:
blouboontjies (b.nw. + s.nw.), slagvee (ww. + s.nw.), perskepit (s.nw. +
s.nw.) en spierwit (s.nw. + b.nw.).
Die reel is: As twee (of meer) woorde op so 'n manier met mekaar saamgaan dat die eerste woord in die verbinding nie meer die buigingsvorme kan
kry wat dit as losstaande woord het nie, beskou ons die hele groepie as een
woord en skryf ons dit ook aaneen (d.w.s. met of sander koppelteken, maar
nie los nie). Indien die b.nw. as eerste lid van die woordgroep nou nie trappe
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van vergelyking kan kry nie, of die s.nw. nie 'n meervoud of'n verkleinvorm
nie, of die ww. nie ge- of ,het" vir die verlede tyd nie, skryf ons die b.nw.
of die s.nw. of die ww. aaneen met die volgende woord.

Voorbeelde
In die sin: ,Sy slagvee is op", het ,slag" in die verbinding sy werkwoordelike funksie verloor en word dit aanmekaar geskryf met die
volgende woord ,vee". Vergelyk ook:
fiuisterstem
bakkelgewoonte

spreekbeurt
weggooilammers

woonbuurt
opstaantyd

In die sin: ,Hy het op die perskepit getrap", is die meervoud van perskepit nie perskespit nie, maar perskepitte. In die samestelling het perske sy
vermoe om 'n meervoud te vorm, verloor. Vergelyk ook ,klipgeboue"
(nie klippegeboue nie), tuinhekke (nie tuinehekke nie), boofonderwysers
(nie hoofdeondenvysers nie) en dergelike meer.
In die sin: ,Die kinders is weer pcrdfris" kan ons nie se ,perdefris"
of ,perdjiesfris" nie, d.w.s. in die verbinding het perd sy buiging verloor.
Daarom word dit beskou as ecn met fris en dan ook so geskryf. Ander van
dieselfde soort is bv. glashelder (nie glasehelder nie), kcrkvas (nie kerkevas
nie).
Die toetse help nie oral nie, maar leerlinge sal al ver kom hiermee.
Die Koppelteken
Hierv66r is gese dat samestellinge Of vas Of met 'n koppelteken geskryf
word, maar dit beteken nie dat daar nou maar willekeurig oral ,gekoppel"
kan word nie. Die volgende omvat die vernaamste soort gebruike, ook
in ander gevalle as samestellinge:
1. Gewoonlik tussen twee klinkers wat tot aparte dele van 'n samestelling
behoort: see-eend, wa-as, leeu-aas, na-aap, uie-oes. (Die Afrikaanse
Woordelys skryf tog ,veearts".)
2. In gevalle wat anders dubbelsinnig sou wees: pronk-ertjie, bye-sel,
lok-asie.
3. Sinne of dele van sinne wat as dele van woorde gebruik word: 'n
wat-weet-sy-daarvan-bouding, wag-'n-bietjie-boom, ons-sal-julle-krydreigemente.
4. 'n Eienaam plus 'n soortnaam: die Jan Kriel-tebuis, die Hertzogskenking. Aardrykskundige name word gewoonlik sonder koppelteken geskrywe: Malanstraat, Tugelarivier.
5. Samegestelde titels: luitenant-kolonel, speurder-sersant, posmeestergeneraal.
6. Herhalingsamestellinge en verbindinge met ,-hulle": lag-lag, tweetwee, pa-hulle, Piet-bulle.
7. Ons skrywe altyd oud-ouderling, oud-skolier, vise-president; maar:
ondervoorsitter, erevoorsitter.
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OEFENING

Vorm samestellinge met die volgende woordc en let vera/ op die spelling:

druiwe + ocs; nag + aap; loog + as; ecnde + eicrs; na + trossies; slot + e;
stcl +arm; wa + wiel +ore; (om) + tien + uur; Suid +Afrika; koring +arc;
spek + skieters; uic + oes; vis + aas; suur + veld + gewasse; spat + arc;
Heks -t rivier + berge; Sir + Lowry + pas; St. + George + straat.

Verbindingsklanke
Nog 'n moeilikheid wat by samestelling voorkom, is die onsekerhcid
oor -s- of -e- (ens.) of niks tussen die dele van die samestclling:
verjaardag of vcrjaarsdag

bcddelaken of bcdlakcn

Reels is sowat onmoontlik, en te moeilik. Hicr volg nou 'n groepie voorbeelde met s:
mou +gat
= mou~gat
knoop +gat
brock + knoop
dood + becnderc
siel + angs
kind+ been
vrede + taak
distrik + raad
volk + groep
afdeling + bcstuurdcr
bruid + koek
tocvlug + oord
wil + krag
maan + vcrduislcring

=

lrnoopsgat

= brockslrnoop
= doodsbccmlerc
siclsangs
(van) kindsbcen (af)
= vredestaak
= distriksraad
= volksgrocp
= afdelingsbestuurdcr
= bruidskock (-skleed)
= toevlugsoord
= wilslrrag
= maansvcrduistering.

=

=

Onthou: Samestellinge word as een H'oord geskrywe!
By die gevalle met s moet ons daarop let dat daar woorde is wat blykbaar
altyd met 'n s saamstel (kan jy bv. een enkele samestelling met volk
opnoem sonder s?); ander wat met of sonder s saamstel (bv. badkamcr of
badskamer); en ander wat sonder enige verbindingsklank saamstel (bv.
kamerjas, streektaal). Let maar op die gebruik by goeie skrywers en in goed
gcredigeerde blaaic - en waak teen die alte kwistige gebruik van die s as
verbindingsklank.
Ge1•alle met -(c)n(s)- tussen die dele
eet + tyd
gewete + wroeging
kop + ent
voet + ent
!ewe+ taak
sterwe + uur
jonge + skool
groot + deels
meer + deels
slaap + tyd
nocm + waardig

= ctcnstyd
=

=

=
=

=
=
=

=

=
~
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gcwctenswroeging
koppenent
voete(n)ent
lewcnstaak
sterwensuur
jongenskool (een s)
grotendeels
mercndeels
slapcnstyd (of slaaptyd)
nocmcnswaardig,

Gevalle met -e- tussen die dele
siel + leed
kat + kwaad
hel + vaart
saak + brief
speld + kussing
lip + taal
pen + stryd
brief + bus
kreef + gang

= sicleleed
= kattekwaad
=

hellcvaart

= sakebrief
=

speldekussing

= lippetaal
=
=
=

pennestryd
briewebus
krccftegang

Onthou: Samestellinge word altyd as een woord geskrywe!

C. SAMESTELLENDE AFLEIDING
By party woorde kry ons sowel samestelling as afleiding. In die voorafgaande bladsye verskyn talle voorbeelde, maar duidelikheidshalwe noem
ons nog 'n paar:
kleinserig (klein + seer + -ig)
lighoofdig (lig + hoof + -dig)
vlugvoetig (vlug + voet + -ig)

D. NUWE SKEPPINGE
Woorde wat deur samestelling, afleiding of samestellende afleiding gevorm
word, is natuurlik almal nuwe woorde. Die ontwikkeling op wetenskaplike
en tegnologiese gebied het gedurende die afgelope jare die vorming van
nuwe woorde verhaas. Navorsing oor die lugvaart, ruimtereise, atoomkrag,
ens. het 'n menigte nuwe begrippe na vore gebring. Vir nuwe uitvindsels
moes nuwe woorde gevind word.
Sommige nuwe woorde het spontaan in die volksmond ontstaan; ander
is deur joernaliste, koerantredakteurs en taalkundiges ,gemaak".
Hierdie nuwe skeppinge is besonder interessant en die raakheid en
pittigheid van sommige laat jou dikwels verbaas staan. Wie ken die
volgende?
'n foonsnol (call girl)
'n prikkelpop
straaljagters
'n klopjag

kreukelvry
blitspatrollie
'n ritteldans
'n kunsmaan

'n toeterbuffel
'n stoofpypbroek

'n kleefbroek
'n duimryer

Die volgende lysie nuwe skeppinge behoort julle te ken:
gleufmasjien
lokfilm (,trailer")
nuusfilm
selfbedieningswiukel
braaihoekie (,barbecue")
'n osbraai
kultoertjie (,trick")
gruwelmuseum (,chamber of horrors")
roereier
voukelwyn

wentelbaan
verslaafmiddels (,drugs")
fortuinhou (,hole-in-one")
hotel ('n hotel op water)
spookascm (,candy floss")
koffiefliek (,cafe bioscope")
kramdrukker (,stapler")
klimtol (,yo-yo")
berelmop (,lay-by")
snoepwinkel (,tuck shop")
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Die volgende nuwe skeppinge staan in verband met:
(a) Sport

geldrugby, vertoonrugby
skephou, lepelhou (tennis)
vlugbal (tennis)
boerpot (,jack-pot")

pypkan
steelkant
goclbal (krieket)
sweetpak

(b) Motors
wrakwerf, skrootwerf (,scrap-yard")
muggiemotor (,midget car")
paneelkissie
masjienkap
domp (,dim")

luier (,to idle")
rybewys
padwaardig
ruitveer
snelwee

(c) Benaminge
padbuffel
fratsryer
prikkelpop
babawagter

verhoogpop (,show girl")
ontkleedanseres
grypdief
tamboernooi

In Hoofstuk 11 verskyn onder LEENGOED 'n lys Afrikaanse woorde vir
Engelse begrippe. Baie van hierdie woorde is nuwe skeppinge wat leerlinge
gerus weer kan nagaan.
E. VOLKSETIMOLOGIE
Daar bestaan by baie mense 'n neiging om vreemde en onverstaanbare
woorde s6 te vervorm dat hulle 'n verstaanbare klank kry. Die vreemde
word dan minder vreemd.
koperkapel (cobra di cappello = die kopere met die hoed op)
blaasbalk (oorspr. blaasbalg; balk= sak, dus: blaassak)
liddoring (oorspr.likdoorn; lik = lyf)
sonvloed (oorspr. sinflubt = groot vloed)
olie-kolonie (eau-d'cologne)
Martjie Louw (martial law)
wonderliksens (wonder essence)
bromkatjies (bronchitis)
kos-my-niks (cosmetics)
perlemoen (oorspr. perlemoer = moeder v.d. perel)
baiesukkel (bicycle)

Dit is onwaarskynlik dat ons in die toekoms baie van hierdie soort woorde
sal bykry. Namate ons opvoedingspeil styg, verdwyn die neiging om vreemde woorde te verdraai. Ook moet ons onthou dat woorde soos spietkop
(speed cop), bromkatjies, baiesukkel, wonderliksens, kos-my-niks en Martjie
Louw nie as algemene Afrikaans erken word nie.
F. KLANKNABOOTSING
Daar is 'n aantal Afrikaanse woorde wat min of meer daarin slaag om
bepaalde klanke voor te stel of na te boots. Ons noem hierdie verskynsel
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klanknabootsing. Woorde wat op hierdie manier ontstaan het, is die

volgende:
'n piet-my-vrou (voel)
woer-woer
'n dirkdirkie (soort voel)

toktokkie
'n tinktinkic
'n kwevocl (slegs die eerste gedeelte)

Nog 'n paar voorbeelde:
Haar sker girts deur die linne.
Karplaks! val die boeksak op die grand.
Die vliegtuig se straalmotore ronk.
OEFENlNGE
1. Vorm sanu:stellinge met die volgende groepe woorde:
perd en stal; gees en wroeging; mens en leeftyd; lid en tal; groat en dee!; verstand
en kies; weerstand en vermoe; siek en kamer; blind en tehuis; sluiting en dag;
offisier en vergadering; !ewe en taak; roeping en plig; stigting en vergadering;
mol en hoop; tand en pasta; wolk en massa; verstand en toets; begrip en vermoe;
vrede en tyd; kind en afdeling; meisie en skool; sickle en verlof; kalf en liefde;
ou en man en tehuis; dame en klere; sterf en moeg; navolg en waardig.
(Let op die spelling.)
2. (a) Vorm saver moontlik twee samestellinge elk met die volgende groepe woorde, en
(b) verduidelik die verskil in betekenis waar twee gevorm word, bv., ses + duim +
spykers:
= (a) ses duimspykers is duim- of drukspykers, ses daarvan, bf:
= (b) sesduimspykers; spykers wat ses duim lank is.
Doen nou die volgende:
groat+ hael +patroon; klein +vee+ boertjie; drie + voet + lengtes; plat +
dak + huis; karring + mclk + poeding; pad + motor + diens; hare + was +
middel. (By 'n hele paar was net een vorm moontlik, ne?)
3. Se met duidelike volsinne wat die verskil in betekenis tussen die volgende pare is:
stalperde en perdestal; 'n bak brood en 'n broodbak; 'n emmer water, emmerwater
en 'n wateremmer; 'n druppel water en 'n waterdruppel; vyfrandnote, vyfrandnote,
en vyf pond neute; 'n boeksak, 'n sakboek en 'n sak boeke; skoenpunte en puntskoene; kraalbeeste, beeskrale en 'n kraal beeste.
4. Verkort die volgende sinne deur die woorde tussen hakies te vervang deur minder
woorde wat so na as moontlik diesel/de betekenis het:
(a) Ek probeer allank om (per telefoon) met hom in verbinding te kom.
(b) As jy (van die regte gesindheid) is teenoor hom, sal jy hom nie so oor allcs
kwalik neem nie.
(e) Hy kan miskien die saak vir jou (makliker maak) deur (so ccn oft wee) verduidelikings.
(d) Wiljulle (wat daar buite is) dan nie binnekom nie?
(e) Julle sal nie anders as (die een agter die ander) deur die ou smal (voetpaadjie
deur die bos) kan loop nie.
(f) Die vliegtuig het net so (dat dit wou-wou raak) oor die borne heen gekom.
5. Vervang die woord tussen hakies deur afleidinge of samestellinge van die vetgedrukte
woorde:
(a) Die testament bepaal dat die (lank lewe) alles kry.
(b) Wie sou die (man wat voorsit) wees?
(c) (Roltke met valletjies) is nie meer (in die mode) nie.
(d) Jy moet darem leer om jou woede te (teuel), hoor.
(e) Jy moet nou (op hierdic oomblik) maak dat jy wegkom.
(/) Hy was werklik 'n (held) mannetjie.
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(g) Die ouers het die (bart verskeur) nuus van hulle seun se dood (per telegram)

ontvang.
(h) (Mense wat siekes verpleeg) word volgens (vasstel) loonskale bctaal.
(i) Baie mense het (besware van die gewete) teen oorlog.
( j) Ek wil die (finansies) verslag hoor om die (staan) van sake te kan weet.
6. Soos die vorige oefening:
(a) Die spreekwoord lui: ,(Gedoen) sake het geen keer nie."
(b) Nee, hy was nie (skink) nie, maar darem (waggel).
(c) Op (aandring) van die skoolhoof het die onderwyser besluit om sy (aftree) 'n
bietjie uit te stel.
(d) Die (os met wit pote) daar voor trek mos lekkcr.
(e) Die (moord doen) bende pleeg geweld en beroof ryk (manne wat sake doen)
net waar hulle kan.
(f) Daardie oop gat is (gevaarlik vir die I ewe); dit behoort toegegooi te word.
(g) Is dit (volgens die (menslike) natuur) om so lank 'n (wreck) teen iemand te
koester?
(h) Dis ('n skandaal) so baie as wat 'n mens (in die teenswoordige tyd) vir (bog)
ou artikeltjies moet betaal.
(i) Die Bybel maan ons om dag en nag (arbeid) te wees.
( j) Mag, maar jy is (klein seer).
HERSIENINGSOEFENINGE
i.v.m. Woordvorming
1. Gebruik monde/ing in sinne:

musiekleerlinge en musikale leerlinge, geskiedeniskamer en geskiedkundige kamer,
sportmense en sportiewe mense, 'n Engels-onderwyser en 'n Engelse onderwyser.
2. Vorm selfstandige naamwoorde van die l'olgende werkwoorde deur die stam te verander:
ry, vlieg, sny, vind, skiet, slaan, wreck.
3. Vorm persoonsname van:
aankom, beoordeel, soeker, slim, kanon, rente, wreed, woes, produseer, agiteer,
propaganda, ideaal, materie, blom, psalm. (Weet jy wat die gevormde woorde
beteken?)
4. Vorm abstrakte selfstandige naamwoorde van die volgende:
raas, slaaf, geheg, geneig, genee, verlate, beskeie, intiem, musikaal, verwoes, belese,
bekrompe, vervreem.
5. GebrUlk mondeling of skrij~elik in sinne:
mors, bemors, en vermors; plant, beplant en vcrplant; beken, herkcn, erken, ontken
en verken; bele en verli!; begaan, vergaan en ontgaan; bestel, herstel, ontstt... en
verstel; saai en besaai; speel, bespeel en verspeel; klim en bcklim.
6. Ouer - die ouerlike waning.
Vorm nou byvoeglike naamwoorde van die volgende woorde en plaas passende selfstandige naamwoorde agter hulle (en gebruik dan mondeling in sinne):
jeug, ouer, kind (2), man (2), vrou (2), departement, parlement, minister, eer (2),
eet, buig (2), verander, aanstoot, week, kwartaal, huis, mens, dier, skool, slaaf,
meester (2).
7. Soos die vorige:
stad, land, geld, hartstog, temperament, hart, grond, moed, vrees, ornament, indiwidu, professor, kritiek, musiek, verstand (2), gee (2), gees (2), klas.
8. Soos die vorige:
Indie, Asie, Pole, Brasilii!, Japan, Kanada, Skotland, Denemarke, Swede, Portugal,
Moses, Napoleon.
9. Soos die vorige:
vergaan, eet, rus, beweeg, afsien, besmet, oorgaan, arbei, praat, swyg, herberg,
verander, straf, opkom.
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10. Toon deur midde/ van sinne die verski/ tussen:
groot man en grootman, lang wa en langwa, maer merrie en maermerrie, kaal kop
en kaalkop, mooi praat en mooipraat, a1 te en alte, soet lemoene en soetlemoene.
11. Vorm samestellinge van:
hout en kool, kop en ent, meisie en skole, dame en skoene, kreef en gang, lip en taal,
lip en stiffie, kat en derm, kat en kwaad, sic! en stryd, siel en tal, lam en vleis, lam en
vanger, kind en been, kind en skoen, sterf en uur.
12. Baie, baie wit is spierwit.
Doen nou dieselfde met:
vars, sout, regop, reguit, oop, toe, wakker, sterk, swak, mak, skraal, lelik, skoon (2),
fyn (3), nat, droog.

I.v.m. woordvorming kan 'n mens baie addisionele werk soos die volgende
doen:
13. Soek voorbeelde van afleidinge en samestellinge in jou leesstof of in 'n woordeboek.
14. Daar word baie taalfoute met die skryf van samestellinge begaan. Soek sulke taalfoute en verbeter hulle 'n paar keer.
15. Kyk wie die meeste samestellinge met woorde soos man, vrou, kind, vader, moeder ens.
kan vorm en die meeste afleidinge met voor- en agtervoegsels soos be-, ont-, ver-, aarts-,
wan-, en -baar, -aard, -lik, -ig, en -erig.
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HOOFSTUK 13

Betekenisleer
Dit is beslis nie maklik om die betekenis van 'n woord te omskryf nie.
Kyk bv. na die verskillende betekenisse van die woordjie ,toe" in die
volgende:
(a) Hy gaan na sy huis toe, of hy gaan huis toe.
(b) Toe ons daar was, het hy in die tuin gewcrk; hy sl! toe ons moet eers wag.
(c) Maak toe die deur. 'n Mens kan dit met toe oe raak sien.

(d) Toe nou, moenie verspot wees nie; toe wat, jong (asseblief); nou toe, doen dit!
'n (dreigende uitdaging); toe maar, Ben, bly maar kalm; ag nee toe, wat is dit nou?
Nou toe nou! (Kyk wat het jy aangevang); nouja toe, (kom ons loop); ag toe wat
(speel vir ons iets); ja toe (doen dit net); toe dan (maak gou).

'n Woord se betekenis kan dus verskeie hoeke ofkante he. Watter bepaalde
hoek of kant bedoel word, blyk uit die ander woorde in die sin.
Ons bespreek hierdie aspek van woorde in die bladsye wat volg.
A. HOMONIEME
Daar is heelwat woorde wat eenders geskryf word, maar in werklikheid
tog heeltemal aparte woorde is omdat hulle van heeltemal verskillende
herkoms is. ,Leer" om skoene mee te maak, kom van ,Ieder"; 'n ,,leer"
om mee op te klim, kom van ,ladder"; maar die ,leer" van 'n kerk was
vroeer ook ,leer". Hierdie drie woorde ,leer" is dus glad nie dicselfde
woord met verskillende betekenisse nie, maar drie afsonderlike woorde.
Sulke woorde van eenderse vorm maar verskillende herkoms word HOMONIEME genoem. Dikwels toon verskillende meervoudsvorme die verskil
van herkoms, bv. ,saals" en ,sale", ,lasse" en ,laste", ,basse" en ,baste",
,gasse" en ,gaste".
Opdrag (doen dit mondeling)
Gee soveel verskillende betekenisse as moontlik aan elkeen van die volgende
s.nwe. (dit is in sommige gevalle werklik dieselfde woord met meer as een

betekenis):
noot, vertrek, sin, slag, vak, verband, spruit, baan.

Net so is daar honderde wwe. wat as wwe. verskillende betekenisse het:
Die lig afslaan (afskakel),
pryse afslaan (verminder),
'n hoed se rand afslaan,
links of regs afslaan (weg- of indraai),
amandels met 'n sweep afslaan (van die boom af),
Die vee in die veld in druk (veld toe jaag),
boeke laat druk (publiseer).
iemand in die grond druk (hom daar vasdruk),
skuldeisers kan hulle skuldenaars druk (opkeil, opskroef),
iemand iets op die hart druk (dit goed onder sy aandag bring),
werk wat 'n mens druk (dis baie en dringend),
skoene wat druk (knel, seermaak),
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in die skrum druk (stoot).
Strek die liggaam lank uit,
plase wat myle ver strek (gelee is),
dinge wat 'n mens tot eer (of oneer) strek (getuig),
solank die voorraad strek (hou, nie opraak nie),
mag dit tot sy geluk strek (bydra, saamwerk).

Opdrag
Gee soveel verskillende betekenisse as moontlik van elkeen van die volgende
werkwoorde (doen dit mondeling):
las, trek, voeg, betrek, afreken, klop, teken, oplos.

Wat vir die s.nwe. en die wwe. geld, geld ook vir b.nwe. en bwe. Hier
volg 'n paar voorbeelde:
Moeilike werk (vereis inspanning), mense wat gou moeilik word (uit bulle humeur
raak), versoeke wat vir jou moeilik is (ongelee).
Snaakse stories is Of lagwekkend Of ongewoon Of verontrustend.
Snaakse mense is Of grappig Of ongewoon of 'n bietjie aan die mal kant.
Dis mos mooi (immers), dis mos ver (baie ver), ek het dit mos (immers, verwytend)
nie gedoen nie.

Opdrag (doen dit mondeling)
Gee sovee/ verski!lende betekenisse as moontlik van elkeen van die volgende
b.nwe. en bwe.:
skeef, danig, geswael, lekker, sterk, vals, eenvoudig, skraal.

B. HOMOFONE
Homofone is woorde wat presies eenders uitgespreek word, maar verskillend
gespel word, bv.:
fee en vee
ly en lei
fel en vel, ens.

Moet 'n mens nou maar die woorde een vir een onthou, of is daar 'n
maklike manier om bulle te ,leer"? Prof. T. H. le Roux gee in sy , Taalstudies" 'n baie praktiese middel aan by yen ei: as Engels naamlik in die
ooreenstemmende woord 'n i bet, bet ons in verreweg die meeste gevalle in
Afrikaans 'n y. Wat hier volg, is in hoofsaak sy lys:
dy
gly
skyn
(ver)wyd(er)

- thigh
- glide
- shine
-wide

fyn
lym
vyl
splyt

- fine
- lime
- file
-split

Ongelukkig is dit nie altyd so nie; vergelyk bv. ,sty!" en ,style", en in
baie gevalle is daar geen ooreenstemmende Engelse woord nie: ,wy",
, bry", ,fyt". Daarom volg bier 'n lysie van die belangrikste lastige gevalle
wat jy maar kan leer:
(a) Dit blyk dat hy tog nie siek was nie. Wasgoed word in die son gegooi om te bleik.
(b) Jou bod op 'n vendusie. Borne bot. Hy Iyk bot.
(c) Die end van 'n tydperk (abstrak). Die ent van 'n tou of pyp, 'n lang ent pad.
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(d)
(e)
(f)
(g)
(II)
(i)

Faal in ondernemingc (nic slaag nic). Vaal klenre.
'n Fee(tjie) in die sprokieswereld. Vee is grootvec en kleinvee.
Die fat dra swierige klerc. Hy vat haar hand. Die vat is vol wyn.
Die son brand fel. Borne vel (omkap of afsaag). Vel van 'n dicr.
'n Fonds wat studente help. 'n Belangrike vonds (vinding, ontdekking).
Smart of 'n nederlaag ly. Perde lei om koud to word. 'n Lei waarop leerlinge begin
skryf.

Opdrag
Walter van die woorde wat by elke groepie sinne lzier onder tussen hakies
staan, kan gebruik word om die sinne te voltooi?
1. Met .......... en boog skiet. Hy ............ reguit buis toe ............. die dicpte van die see. (Pyl,

peil.)
2. Hy is op die ............ van die dood. Sy hoed se ............ is stukkend. Die vee wei in die ............
(Rand, rant.)
3. Ry met die ........... Hy is ............ en fyn aangetrck. (Viets, ficls.)
4. Op die partytjie bet ons ............ gespeel. Die ccn ......... van die tabberd is nog nie klaar
nie. (Pand, pant.)
5. Julie moet die ............ stewig pak. Daar is ............ in die meel. (Micd, miet.)
6. Dis nie sy gewone ............ nie. Die ............ hare is wederstrewig. Die berg is ............. (Sty!,
steil.)
7. Hy ............ hom uitsluitcnd aan sy werk. Kersdag is 'n ge-.......... de vakansiedag. Moenie
te vee! uit ............ nie. Hy sock pick vir sy vee om te ............. (Wei, wei)
8. Hy luistcr nie na goeie ............ nie. Dis 'n goeie ............ teen maagkwale. (Raad, raat.)
9 ............. mense kan dit bekostig. Hy ............ na boer dinge. (Reik, ryk.)
10............. die bottel. 'n Goeie ............ skiet selde mis. Die vee is ............ toe gestuur. (Skud,
skut.)

Leerlinge be/wort ook die volgende te kan onderskei:
slad, stat
sync, seine
boordjie, boortjie
bond, bont
pond, pont
feit, fyt

lid, lit
frank, vrank
boud, bout
v!ci, vly
lood, loot
vries, Fries

ys, eis
rei, ry
vors, fors
luid, luit
wand, want
verbei, verby

Kyk na:
Jy deins terug vir moeilike werk; maar:
Die weer is dynserig.
Jy brei 'n trui of jou besittinge uit; maar:
Jy bry as jy die r nie laat tril nic.

C. DOEBLETTE
Doeblcttc (ook tweelingwoorde genocm) is verskillende vorme van dieselfde
woord, met dikwels ook verskil in betekcnis, bv.:
Jy praat twak! Jan rook tabak.

Leer die volgende doeblette:
Loop vort! Ons wag mos. Gaan voort en vertel wat gebeur het.
Die sagte man word bemin. Die safte man kan nie sy man staan nie.
Wat se jy daar? Doer vcr teen die bange wei die vee.
Hy rook sterk tabak. 'n Rol tabak. Sy twak is nat. Jy praat twak.
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Die sonde van die vlees. VIces van ons vices wees (familie). Nog vleis, asseblief.
Hy kwes die bok. Hy kwets 'n ander se gevoelens.
Die pot se boom is stukkend. Dit slaan sy redenasie en planne die bodem in. Piet
is 'n bodemvaste Afrikaner. 0 aardbodem!
Piet wen my met hardloop. Jy \\in meer mense met henning as met asyn. Sy betoog
win nou aan oortuigingskrag.
Die beker is leeg. Gods woord sal nie ledig terugkeer nie.
Ons twee is broers. Die predikante is mos almal broeders. Hy is ook 'n arme broeder
in die verdrukking.
Dis 'n mooi bundel gedigte of verhale. 'n Bonde! wasgoed.
Hy is darem maar klein nog. Daarom doen ek dit.
Gou kwaad en gou weer goed. Die kwaai tante raas altyd.
Hoe laat so 'n vervlakste stok my skrik. Die deur sy vader vervloekte seun het kom
vergiffenis vra.

D. PAR 0 N IE ME (Stamverwante Woorde)
Dit is woorde wat van dieselfde stam of grondwoord afkomstig is. 'n Mens
kan honderde sulke woordfamilies aantcken, maar ons gaan net 'n paar
werkwoordgroepe bekyk:
Ek ken jou. Hy is spyt en beken sy skuld. Ek erken dat hy beter is as ek. Na jare het hy
my nog altyd herken.
Jy kan nie nou ontken dat jy ook daar was nie. Die spioene het die land kom verken.
Ons stel die slagyster. Bestel die goed by die winkel.
Die ploeg loop te diep; verstel dit 'n bietjie. Hy het van sy siekte herstel.
Hier staan ek. As jy sterf, hou jou liggaam op om te bcstaan. Onvriendelike woorde laat
rusie ontstaan.
Ek le op die bed. Die ryk man wil sy geld bele. Verle 'n bietjie die pyp.
Hy kom huis toe. In tye van skaarste is dit moeilik om alles te bekom. Hy is in ons hande
en kan nie ontkom nie.
Laat ons gaan. Moenie flaters begaan nie. Wat ek wou se, het my nou ontgaan. Mooiheid
vergaan met die tyd.
Hon watjy het. As jy jou !ewe in gevaar wil behon, moetjy versigtig wees. Onthon dat ek
dit doen. (Onthou jou van alle kwaad).
Ons gaan boontjies uit die tuin haal. Deur aan te hou het hy die oorwinning behaal.
Ek herhaal dit, sodat jy dit kan onthou. Die gesellige vrou onthaal graag mense.
Pa roep my. Ons het 'n ander predikant beroep. (Jou op 'n hoer gesag beroep.) Daar was
soveel ontevredenheid dat die maatreel hcrroep is.
Bind die skaap se bene. Na die dood ontbind die liggaam. (Die volksraad word ontbind.)
In die hospitaal is sy wonde verbind.
Hy moet baie kinders voed en klee(d). God beklee die dal met gras. Voordat 'n mens gaan
slaap, ontklee jy jou. Sy het haar vir die dansparty gaan verklee.
Die boumeester bou huise. Daardie omgewing is baie dig bebou. Tn hierdie streke verbou
die mense koring.
Ek dink nou diep. Jy moetjou bedink voordatjy so iets doen. Die moordenaar het aan die
kruis gebid dat God hom in die paradys moet gedenk. Hy herdenk vandag sy sestigste
verjaarsdag. Jy verdink my verniet; ek is nie skuldig nie.
Hy help my. By gebrek aan petrol moes hulle bulle met kar en perde behclp. Die muur
bars Jelik; jy moet dit verhelp.
Sien jy my? Ons moet baie werk vir die eksamen hersien. As ek my sonde nie ontsien nie,
gee ek jou 'n klap. Die bouvallige gebou moet vcrsien word.

Opmerking
Hier volg 'n aantal stamverwante woorde wat dikwels verwar word:
Dit is lelik as 'n grootmens hom kinderagtig gedra. Dit is mooi om kinderlik en nederig
te wees. Die man is kinds van ouderdom.
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Die eerlike man steel nie. Ons bet baie agting vir die eerbare man.
Koel weer is vcrkicslik bo sulke warmte. Die vorige Volksraadslid bet hom weer verkiesbaar gestel.
Hy was eers vriendelik, maar nou neem by 'n vyandige houding aan. Die vyandelike
leers veg teen mekaar.
In so 'n ryk gemeente bet jy 'n kostelike kans om te kollekteer. Hy betaal baie vir die
kosbare ring.
Die hoc pel is buigbaar; jy kan dit buig. Die buigsamc ledemate buig maklik.
Hy is tydelik aangestel en nie vas nie. Jy moet altyd wag vir die tydsame skepsel. Dit was
tydige hulp, want ons bet dit dringend nodig gehad.
Weeskinders is van baie voorregte verstoke. Hy is kort van draad; sy toorn is gou ontstoke.
Ons het dit al dikwcls gesien; dis 'n alledaagse verskynsel. Die daaglikse arbeid maak 'n
mens darem maar moeg.
Hy is so opmerksaam dat hy alles raaksien. Dit is so opmerklik dat jy dit moet raaksien.
Die dom man se kennis is maar gebrekkig. Die gebreklike kind loop swaar.

E. SINONIEME
Sinonieme is woorde en uitdrukkinge met min of meer dieselfde betckenis,
maar wat kan verskil ten opsigte van bykomende gevoelens.
Voorbceld:
Lieg is 'n sinoniem vir jok, maar wanneer jy se iemand ,lieg", druk jy jou vee
krasser uit as wanneer jy se iemand ,jok".

Baie woorde bet dus gevoelswaarde, maar ander is neutraal, d.w.s. net die
betekenis is van belang.
Gevoelswaarde is dikwels die enigste of belangrikste grond van verskil
tussen sinonieme:
Neutraal
(Ek wil nou) loop
man
moeg
hou op
gesig
waarom
bedrieg, mislei
oormeester
minderwaardig, swak, sleg
kuier
doodgaan, sterf
hardloop
dronk

Met gevoelswaarde
waai, laat vat, weg wees, my ry kry
vent, kerel, knaap
gedaan, poot-uit, kapot, pe
skei uit, basta
bakkies, tronie, gevreet, smoel
hoekom, vir wat, wat (wat lol jy so?)
flous, fop, kul, verneuk
toesit, droogsit, koudlei,
vrot, eina, toiingrig (t6ienrig)
rondloop, rondflenter, rondjakker, rondrits
afklop, bokveld toe gaan, oor die wal (muur) raak
hoi, saai, spaander, die rieme here of neerle
geswael, gebaard, getier, die kurk gesoen.

Opdrag
1. Vervang in onderstaande sinne alle vetgedrukte woordc of uitdrukkinge deur sinonieme
sander of met minder gevoelswaarde:
(a) Het die bedaarde ou man wrintiewaar kwaad geword?
(b) Hy is kammalielies te moeg om saam te gaan.
(c) Houjulle pote van ander mense se goeters af.
(d) Julle werk darem nie eerlik met 'n ou nie.
(e) Hulle gaan glo die konstabel opskraap omdat by 'n jong onnodig opgedons bet.
(f) Die berg is verduiwels hoog.
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g) Nou het die verbrande bout weer (in sy verstand in) gebreek.
(h) Jy sal moet hardloop dat jy die kromme note haal.

2. Vervang in onderstaande sinne soveel vetgedrukte woorde en uitdrukkingc as moontlik
deur sinonieme met meer gevoelswaardc:
(a) Hou jou aan die waarhcid, ou maat.
(b) Dis nou swakke beloning vir goeie dade.
(c) Dis my heeltcmal onverskillig wat daarvan word.
(d) Dis 'n bekendc manier van hom daardie.
(c) Die groot skoene wat hy aan het, is seker sy brocr s'n.
(f) IIy is 'n gcvaarlike man ashy om die skrum breek met die vleuellangs hom.
3. Vervang die vetgcdrukte woorde deur ander, sodat die volgende sinne 'n gunstige
betekenis sal kry:
(a) Hoor net so die ven·Iakste singery daar oorkant.
(b) Dis vreeslik warm.
(c) Dit recn vcrbrands weer.
(d) Jou nuwe klerc is erg streperig.
(e) Dis weer 'n heftige redekaweling tussen die twee.
(f) Wat het die menecrtjie jou gevra?

Sinonieme en Streektaal
Gevoelswaarde is egter lank nie altyd die enigste of belangrikste verskil
tusscn sinonieme nie. As A se ,die man het ticrmelk gedrink" en B se
,hy het Saterdag gehou", dan glimlag die hoordcr miskien oor altwee,
maar 'n groter verskil is dat A se uitdrukking min of meer algemeen
bekend is en B s'n beperk is tot 'n sckere streek of deel van die land.
Laasgenoemde word streektaal of dialekticse taal genocm.
Algemecn
verkeerd-om, agterstevoor
druiwekonfyt
moeg of uitgeput vocl
poenskop (bok, bees)
bobbejaan
pa-hullc
sambok
seuns
nie van iemand hou nie

Streektaal
omkeer (klere - aanhe)
korrelkonfyt
pc voel
kocskop
sekelstert, sitbok, klaas ougesig
pa-goed, pa-en-die, pa-en-hulle
taboes, ngoeps, makos
kerelkinders
iemand nie ens nie

Moet 'n mens nou sulke streektaal vermy? Dit hang van die omstandighede af. Dis goed in die werk van 'n skrywer wat sy mense willaat praat
soos in hulle gewone omgewing, soos Boerneef of Mikro in Boplaas en
Toiings. Dis ook op sy plek bv. in private briewe tusscn vricnde, of in die
gewonc gcselstaal, of bv. in opstellc waar skoliere sekere mense of streke
beskrywe. Maar dit moet vermy word, bv. in amptelike briewe en verslae,
artikels wat vir die algemene publiek bedocl is, e.d.m. Want onthou:
streektaal is ook meesal enigsins gcmecnsaam, sodat 'n mens met die
ongepaste gebruik daarvan mense kan laat lag of hulle aandag afiei waar
jy juis nie wil he dat hulle lag of afdwaal nie.
Opdrag
1. Vervang aile woorde, woordvorme en uitdrukkinge in die }'Olgende wat streektaal is,
deur algemene sinonieme woorde en uitdrukkinge:
(a) Is daar al weer 'n koppic breek?
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(b) Hoelike meel is dit dan tog die?

(c) Hier was darem mens lank gewees met die laaste groat kerk.
(d) Daar is geen inkelte mens wat dit weet nie.
(e) Moenie so met die kop saam stamp soos 'n bok nie.
(f) Ek ken hom: dis die nimlike man wat verlede week ook hier was.

2. Skryf'n brief aan 'n ou maat wat vroeer saam met jou op dieselfde plek gewoon het en
vertel hom (haar) lewendig van (a) skoolmoleste by julie, of(b) voorvalle by 'njagtery,
of (c) enige plaaslike nuus, en gebruik soveel moontlik woorde en uitdrukkinge van
julie dorp of distrik. Moenie styf wees nie- dis 'n persoonlike brief
3. Skryf nou die brief van Oefening 2 oor, maar nou aan 'n oud-onderwyser(es) wat
elders woon.

F. VERKLEINWOORDE EN GEVOELSWAARDE
Kleinheid en Grootheid
Dit is twee van die gewone waardes van verkleinwoorde: kleinheid soos
in seuntjie, lepcltjie, en grootheid? Grootheid word aangegee deur 'n
klein(er) ding met 'n grotere te vergelyk en dan die verkleinvorm van die
grotere se naam te gebruik, bv., wanneer 'n groot geweer 'n jong (of klein)
kanonnetjie genoem word, of 'n groot kuiken 'n jong volstruisie, 'n (te)
groot spyker 'n klein (of jong) koevoetjie, 'n groot aartappel 'n jong (of
baster) patatjie.
Moeders gebruik soms ongewone verkleinwoorde teenoor kinders, bv.
werkwoorde, soos in ,Liefdes Onsin" van Langenhoven:
,Wie weet hoe ver moet my kleintie nog ganetjies,
Ver deur die wercld se kronkels en gangctjies.
Bly tog maar kleinties en bly dit maar langetjies."

Hieruit blyk ook 'n ander gebruik van verkleinwoorde, naamlik om
gevoelens te dra. In die alledaagse taal is dit baie gewoon.
Wat sou die meneertjie van hom dink? (Minagting)
Ag, wat, jou ou opstelletjie is niks besonders nie. (Tcrg)
Is dit nie 'n pragtige rokkic wat sy aan bet nie! (Bcwondering)
Bier is my poginkie, meneer. (Bcskeidenheid)
Is daar dan nie 'n bietjie koffietjies nie? (Lus)
Jong, as die weertjie darem n6u losbars! (Vrees)
Soetland! maar so 'n sonnetjie skyn darem vanoggend lekker. (Genoeglikheid)

Daar is min gevoelens wat nie met verkleinwoorde gepaard gaan nie.
Altyd in die Verkleinvorm
Ons het 'n paar honderd woorde wat altyd net 'n verkleinvorm bet, soms
met 'n bepaalde betekenis:
vygie (blom)
voetjic-voetjie speel
\vysie (van 'n lied)
sysie (voel)
niggie (behalwe voor 'n naam)
prnimpie (tabak)
mandjie
viooltjie (blom)

kappie (e en hoofdeksel)
middelpaadjie (in die hare)
sypaadjie (in die straat)
paadjic (in die kerk)
boordjic (van 'n hemp)
kcrsie (soort vrug)
kuiltjie (in die wang)
pluimpic (kompliment)
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sterretjie (blom)
moffie (handskoentjie; verwyfde man)
kommetjie (om uit te drink)

biesie
lootjie (in 'n lotery).

Baie van bulle kan nog 'n ekstra verkleiningsuitgang kry om besondere
kleinheid Of gevoelswaarde aan te gee:
kappietjie
kersietjie
mandjietjie

vygietjie
sysietjie
biesietjie

boordjietjie
niggictjie
muggietjie.

Af en toe gebeur dit selfs met woorde waarvan die onafgeleide woord
nog bestaan en dieselfde betekenis het, bv. broekietjie, beursietjie; net so
'n klein ou stukkictjie, net nog 'n halwe doppietjie asseblief, dis net nog so
'n aksietjie te kort.
Spreek- en Skryftaal
,Elke ding het sy tyd," se die Bybel, ja, en ook dikwels sy plek. Grappige
taal, gemeensaam of dialekties, pas nie by 'n begrafnis nie, en begrafnis- of
preektaal nie op 'n voetbalveld nie. Lees die volgende Griekwa-begrafnisrede
deur en vervang alle woorde en uitdrukkinge, ens., wat julie laat lag het, deur
neutrale of ,plegtige" sinonieme:
Aitse, broers en susters, ons sien hoe die Word se hoe nietag dat die mens is, mar
ons wil nie gehor gewe nie. Ons hou mos vir ons blind. Daar le klein Kiewiet
Karools nou. Geester had hy nog sy nek gele stan styf hou sos jong beul (bul);
vandag is hy gans geoit (uit), en so sal dit mar mit oens almal gaan.- (Rademeyer:
Kleurling-Afrikaans .)

Maar 'n mens kan mos net so plegtig praat ook, d.w.s. in die gewone
taal, of hoe? 'n Mens kan, ja, en jy kan ook spreek i.p.v. praat, d.w.s.
op ongepaste plekke vernaam en deftig wees. Die werklike verskil tussen
spreek- en skryftaalle dus eintlik in iets anders: deeglik versorgde sinne,
dikwels ook Ianger sinne, soms die gebruik van minder alledaagse soorte
sinne en woorde, veral ook sogenaamde boekwoorde; die skryftaal is
onpersoonliker, vermy veral ook gemeensame woorde en uitdrukkinge.
Praat mense so onder mekaar, dan gaan dit oor ,'n pos probeer kry",
jou teenstanders ,op hul bas gee", iemand ,toesit in 'n argument", oor
,die wereld wat so aanhou sous", maar as dit in koerante gese moet word,
of op vergaderinge, beet dit ,aansoek doen om 'n betrekking, jou teenstanders 'n (gedugte) nederlaag toedien, iemand se argumente ontsenu, oor
die langdurige reens".
Aangesien amper geen twee sinonieme in die taal altyd presies gelyke
waarde het nie, is dit noodsaaklik dat jy moet weeg en oorweeg of wat jy
gese en geskrywe het
(a) presies is wat jy bedoel;
(b) deur die leser s6 verstaan sal word;
(c) nie die leser sal amuseer waar jy ernstig wou wees nie;
(d) nie te deftig is waar jy gemeensaam wou wees nie - of andersom.
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OEFENINGE
Hierdie werk kan mondeling gedoen word deur voorbeeldsinne.
1. Is daar vir jou 'n verskil tussen die volgende (indien wei, wat?):
hoekom en waarom, amper en byna, vinnig en snel, stadig en langsaam, werk en
arbei, loop en wandel?
2. Soos die vorige:
subskripsie en ledegeld, botanic en plantkunde, eggo en weerklank, distansie en
afstand, platform en verboog, professie en beroep?
3. Soos die vorige:
periode en tydperk, rcwolusie en omwenteling, tuberkulose en tering, enjin en
masjien, saldo en oorskot?
4. Gebruik monde/ing in sinne om die verskil aan te dui:
tabak en twak, bodem en boom, voort en vort, vadere en vaders, tekene en tekens.
5. Soos die vorige:
werk, arbeid, ambag, beroep, amp en roeping; werk, arbei, swoeg; loop, stap,
wandel, drentel; stap, draf, trippel, stryk, galop; waggcl, struikel, strompel; skyn,
blink, glinster, skitter; mooi, skoon, verruklik.
6. Die volgende is dubbelsinnig of kan op meer as een manier opgevat word. Se wat die
twee ofmeer betekenisse is:
(a) Ek verstaan bulle werk goed.
(b) Ons boor die mense dans.
(c) Ou Piet maak lekker koffie.
(d) Die ou het lang vingers.
(e) Daar is 'n slang in die gras.
7. Soos die vorige:
(a) Riemspring.
(b) Die bal mis slaan.
(c) 'n Bok skiet.
(d) Bokveld toe gaan.
(e) Mooi broodjies bak.
8. Soos die vorige:
(a) Jy is oor die hond, ou maat.
(b) Smeer hom heuning om die mond.
(c) Laat dit maar links le.
(d) Ons sal die kastaiings uit die vuur moet krap.
(e) Hy is aan die slaap.
(f) Dis net so lank as wat dit breed is.
(g) Klein muisies het groot ore.
(h) Sy rug is mos breed.
(I) Daar is 'n skroef los.
(j) Sy sit voor op die wa.

G. WOORDE WAT VERWAR WORD
Woorde soos presedent (voorbeeld) en president (staatshoof) word dikwels
verwar. Hier volg 'n aantal voorbeelde, maar om verdere verwarring te
voorkom, word hulle nie bymekaar gegee nie.
Die sinlike mens geniet daarvan om sy sinne te bevredig.
As die formule reg is, moet aile goeie proewe altyd dieselfde resultaat oplewer.
Hy het 'n afkeer van lawwe praatjies.
God bestier die wee van alma!.
Lamlendige mense het self hulp nodig, bulle kan nie bra ander help nie.
Dobbel is teen my beginsels, ek doen dit nie.
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AI die kinders is teenwoordig.
Die man het baie titels agter sy naam; die titel van 'n boek.
Die vee wei in die laagte.
Die kassie is te klein vir my klere.
Ek prakseer hoe ek dit sal doen.
Die vorm van die menslike liggaam is mooi.
Daar was 'n hele aantal mense.
Ek is 'n klant van die winkelier (,klandisie" is alma! saam).
Bepaal jou by jou werk (ek bepaal my by die belangrikste).
Hy het 'n nuwe land ontdek (wat daar was).
Dis nie seker nie; dis maar 'n gissing.
Die bobbejaan speel op die berg se kruin.
Paul Kruger was president van die Transvaal.
Die woord het twee sillabes of lettergrepe.
Sit op die wa se reling.
Die onkruid tier (groei) bier welig.
Lande met kolonies het 'n groter afset vir bulle produkte.
Jy moet eers wag; dan kan jy kom.
Die harslag van die skaap het ons aan die naturelle gegee.
Die sindelike vrou hou haar huis baie netjies.
Die doopouers moet na die formulier luister.
'n Mens moet jou nie teen die wil van jou vader verset nie.
Hy wil alles afkeur, sodat jy niks mag doen nie.
Hy bestuur 'n firma of 'n motor; die bestuur van 'n vereniging.
Die lendelam tafel sal gou stukkend wees.
Maak 'n begin met jou werk.
Ons volk moet alle geskille vergeet en saamstaan.
Teenswoordig is die gewoontes anders as vanmelewe.
Dominee s\! ons moet geen tittel of jota van die Bybel afdoen nie. (Die tittel op die i.)
My nooi se vertrek veroorsaak 'n leegte in my hart.
Staan op 'n kissie om by te kom.
Dr. Hugo praktiseer nou op ons dorp.
Hulle druk die boek in groot formaat.
Dis swaar om so 'n groot getal te onthou.

H. EEN WOORD VIR BAlE
'n Mens kan soms baie woorde bespaar as jy een woord het wat 'n hele
omskrywing kan vervang. Leer die volgende:
Iemand wat hom anders voordoen as hy is, is 'n huigelaar.
Iemand wat op ander mense teer, is 'n parasiet.
Iemand wat vir vroueregte agiteer, is 'n feminis.
Die algemene vergadering van die kerk is die sinode.
Die sekretaris van die sinode is die skriba.
Die voorsitter van die sinode is die moderator.
Iemand wat aan vrede glo, is 'n pasifis (in beginsel teen oorlog).
Iemand wat nie in God glo nie, is 'n godloenaar of ateis.
Iemand wat twee vrouens aanhou, is 'n bigamis.
Iemand wat meer as een vrou aanhou, is 'n poligamis.
Iemand wat altyd die blink kant van 'n saak sien, is 'n optimis.
Iemand wat altyd die donker kant van 'n saak sien, is 'n pessimis.
Iemand met buitengewone talent, is 'n genie.
Iemand wat 'n kans gryp as dit kom, is 'n opportunis.
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Mense wat in dieselfde tyd leef, is tydgcnote.
Iemand wat van sy rente leef, is 'n rentenicr.
lemand wat baie bang is, is 'n bangbroek of lafaard.
lemand wat baie waag, is 'n waaghals.
lemand wat my plek inneem, is 'n plaasvervanger.
lemand wat 'n orkes lei, is 'n dirigent.
lemand wat 'n koerant redigeer, is 'n redakteur.
lemand wat ontrou is aan sy land, is 'n verraaier.
lemand wat op wag staan, is 'n brandwag.
Iemand wat nie kant kies nie, is 'n draadsitter.
Iemand wat slordig is, is 'n slodderkous.
'n Mens wat baie lol, is 'n lolpot.
'n Mens wat baie nuuskierig is, is 'n agie.
'n Mens wat baie windmakerig is, is 'n windbuks.
'n Mens wat baie nors en kortaf is, is 'n buffel.
'n Vrou wat baie kwaai is, is 'n geitjic.
'n Mens wat baie skelm is, is 'n jakkals.
'n Mens wat geen sterke drank gebruik nie, is 'n afskaiTcr of geheelonthouer.
'n Mens wat geen vleis eet nie, is 'n vegetariCr.
'n Mens wat sonder kennis dokterswerk doen, is 'n kwaksalwer.
lemand wat sielsiektes bestudeer, is 'n psigiater.
Soldate sonder ervaring is rekrute.
Soldate met baie ervaring is vetcrane.
'n Dier of mens wat baie groot is, is 'n knewel.
Iemand wat kort en dik is, is 'n buksie.
lemand wat baie geset is, is 'n pokkel.
Iemand wat te vee! eet, is 'n vraat.
Iemand wat 'n lokomotief bestuur, is 'n masjinis.
Iemand wat 'n skip in die hawe bring, is 'n loods.
Iemand wat net ja se sonder om iets te doen, is 'n jabroer.
Iemand met wie jy mense bangmaak, is 'n paaiboelie.
lemand wat gedurig huil, is 'n tjankbalie.
Iemand wat 'n firma of maatskappy se boeke nagaan, is 'n ouditeur.
Iemand wat jou geld uit jou sak steel, is 'n sakkcrollcr.
Iemand wat in sy ywer te ver gaan, is 'n hecthoof.
lemand wat pap en lamlendig is, is 'n lamsak.
Iemand wat tot die einde volhard, is 'n bittereindcr.
Iemand wat net altyd wil geld maak, is 'n geld wolf.
Iemand wat prikkelbaar en nors is, is 'n icsegrim.
lemand met wie jy maar versigtig moet werk, is 'n korrclkop.
Iemand wat maar dom is, is 'n pampocnkop.
Iemand wat daar lelik en gehawend uitsien, is 'n voelverskrikker.
Icmand wat laag van karakter is, is 'n skobbejak of smeerlap.
Iemand wat sonder voortande is, is 'n haasbek.
Iemand wat baie ondeund is, is 'n platjic.
Iemand wat baie graag terg, is 'n terggees.
Iemand wat baie skinder, is 'n kckkelbck.
Iemand wat baie agteraf is, is 'n takhaar, ghwar (japie, gawie).
Iemand wat baie kan babbel, is 'n babbelkous.
Iemand wat heeldag skrywe, is 'n penlekker.
Iemand wat heeldag lees, is 'n boekwurm.
Iemand wat heeldag werk, is 'n werkesel.
Iemand wat die Ieier van oproermakers is, is 'n belhamel.
Iemand wat baie gelukkig is, is 'n geluksvoel.
Iemand wat nog maar so opgeskote is, is 'n penkop.
Icmand wat Yooruitgang strcm, is 'n remskoen.
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Iemand wat baic stadig is, is 'n trapsoetjies.
Iemand wat baie drasties en ekstremisties, is, is 'n vuurvreter.
lemand wat baie suur is, is 'n suurknol of suurpruim.
Iemand wat aan volksregering glo, is 'n demokraat.
Die plek waarop 'n vliegtuig beweeg voor dit opstyg, is 'n aanloopbaan of stygbaan.
Die plek waar elektriese krag ontwikkel word, is 'n kragsentrale.
Die plek waarin 'n mens op 'n skip slaap, is 'n kajuit.
Die plek waar lyke veras word, is 'n krematorium.
Die plek waarin Mohammedane aanbid, is 'n moskee.
Die plek waar predikante opgelei word, is 'n kweekskool.
Die plek waar sterrekundiges bulle waamemings doen, is 'n sterrewag.
Die ,venster" van 'n kajuit is 'n patryspoort.
Die plek waar treine gerangeer word, is 'n spoorwegwerf.
Die plek waar ou dokumente bewaar word, is 'n argief.

I. ANTONIEME
Antonieme is woorde en uitdrukkinge wat teenoorgesteldes van mekaar
uitdruk: dit gaan goed of sleg, maklik of moeilik, vinnig of stadig.
Werkwoorde
Antoniem of tcenstclling
aanslaan
opslaan
Ie (die wind gaan Ie)
slaan neer (toe)
styg
styg
uitsit
strek, uitstrek
(die kwade) nalaat

Stelvorm
afslaan (bv. ligte)
afslaan ('n hoed se rand)
waai (die wind)
rys (koek)
sak (die rivier)
sak of daal (pryse)
krimp (metale of stowwe)
(in)krimp (van die liggaam)
(die goeie) doen
(vgl. jou doen en late)
bcsmet
heilig (ww.)
heilig (b.nw.)
aanneem
beken
bloci
verbcter
vloei (loop)
versnel
prys
seen
bemoeilik
bevoordeel
grief
ontstel
bystaan
bevestig
aanmoedig
afraai
beledig

ontsmet
ontheilig (b.nw.)
onheilig (b.nw.)
verwerp
ontken
kwyn

versleg
stol
vertraag
Jaak
vervloek
vergemaklik
benadeel
verheug
kalmeer
versaak, verlaat
ontken, weerspreek
ontmoedig
aanraai, aanpor, aanhits
vlei.
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Byvoeglike Naamwoorde en Bywoorde
Antoniem of teenstelling
ou wyn
droe wyn
suur
bitter
geel, bruin of swart
growwe
stukkaneel (of pyp-)
kunssy (-leer, -bars)
tydelik
dikwels
ongereeld, af en toe
verskillend
sterk (koffie, drank)
oortuigende, kragtige besware
onbeleef, onbeskof
onstuimig
ouderwets
skriftelik
onsportief, kenta(g).

Stelvorm
jong wyn
soet wyn
soet (Iemoen)
soet (koffie)
wit (suiker)
fyn (brood, meel)
fyn (kaneel)
egte sy (leer, bars)
blywend
selde
pal
eenders
flou (koffie)
flou(e) besware
beleef
rustig, kalm
modern
mondeling
sportief

Bier volg nog 'n lysie van teenstellingswoorde van verskillende woordsoorte, waarby meestal nie die sinsverband aangegee word nie (leerlinge
moet van elke groepie kan se hoe of ten opsigte waarvan dit gebruik word):
blondine, brunet;
minimum, maksimum;
werkgewer, werknemer;
waarheid, verdigting;
voorganger, opvolger;
blywend of permanent, tydelik;
weerloos, weerbaar;
met opset, per ongeluk of per abuis;
oorlogsugtig, vredeliewend;
prosaies, poe ties;
tydelike (werk), vaste (werk);
vermetel, nederig of beskeie;
aktief, passief;
bekrompe, ruimhartig of vrysinnig;
beknop, ruim;
gedeeltelik, algeheel of totaal;
geestelik, liggaamlik;
helder lug, betrokke lug;
held ere uiteensetting, duistere uiteensetting;
inkomste, uitgawe;
kriminele (vervolging), siviele (vervolging);
kunsmatig, eg of natuurlik;
letterlike vertaling, vrye vertaling;
lief, leed;
minderheid, meerderheid;
normaal, abnormaal;
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erns, luim;
inwendig, uitwendig;
produsent, verbruiker;
vrolik, olik;
wins, verlies;
welslae of sukses, mislukking;
minderjarig, mee\:derjarig;
optimis, pessimis;
outokraties, demokraties;
stedelik, landelik;
vrypostig, bedees of skroomvallig;
vervreemding, verbroedering;
afdank, aanstel;
behoeftig, welgesteld;
denkbeeldig, werklik;
gedwonge, vrywillig;
helder water, troebel water;
helder(e) verstand, benewelde verstand;
inheems, uitheems;
kleingeestig, grootmoedig;
konkreet, abstrak;
kortstondig, langdurig;
letterlike betekenis, figuurlike (oordragtelike) betekenis;
materialis, idealis;
nalatig, presies of stip;
'n onbekookte plan, 'n weldeurdagte plan;

ouderwets, nuwerwets of modern;
prakties, teoreties;
skriftelik, mondeling;
afstotend (afstootlik), innemend;
behoeftige (mense), bemiddelde of gegoede
(mense);
bouvallig, stewig;
eensydig, veelsydig;
heldhaftig, lafhartig;
selfstandig, afhanklik;

oppcrvlakkig, grondig;
private (telefoon), openbarc (telefoon);
enig of uniek, algemeen of alledaags;
aanvanklik, uitcindelik;
beroemd, berug;
doelloos, doelbewus;
eenvoudig, ingewikkeld;
spraaksaam, swygsaam;
enersyds, andersyds;

Vaste pare teenstellinge
Die antonieme of teenstellinge vorm dikwels vaste pare:
Iemand deur dik en dun ondersteun.
Die sensus tel alma!, oud en jonk, arm en ryk, groot en klein, sick en gesond, maar
darem nie dood of lewend(ig) nie.
Kort maar kragtige toesprake.
Hot en haar soek, been en weer loop.
Dis ly of gly, ou maat, buie of bars, vat of laat staan.
Van vroeg tot laat, van die wieg tot die graf, van kop tot tone, van bakboord na stuurboord, nou of nooit, selde of nooit (let op die n), tydig en ontydig, hoog en laag
(sweer), vis nog vlees (wees), bak en brou.
Herwaarts en derwaarts, sus of so, bier te kort en daar te lank.

Opmerking
Iq pare met ,of" tussen die dele word dikwels ,ofte" gebruik, veral as
die uitdrukking spelenderwys of enigsins gemoedelik bedoel word: Nou
ofte nooit, tydig ofte ontydig. Dikwels is die tweede deel ,ofte nie" en die
eerste deel enige b.nw. of s.nw.: sick ofte nie, koud ofte nie, reen ofte nie,
of ook 'n ww.: Of jy nou al daarvan hou ofte nie, of hulle nou al sal huil
ofte nie, ens.
Wesenlik dieselfde soorte vaste pare vind ons waar nie teenstellinge
verbind word nie, maar sinonieme of aanvullinge. Hulle word dan meestal
aangewend om nadruk te le:
kant en klaar wees;
van hoek tot kant soek;
hoog en droog erens sit;
kind nog kraai besit;
moord en doodslag;
in rep en roer wees;
deur skade en skande wys word;
nuus wyd en syd versprei;

iemand pimpel en pers slaan;
rond en bont soek;
kruis en dwars loop;
met man en muis vergaan;
moord en brand skree;
fyn en flenters breek;
steen en been kla;
van heinde en ver(re) kom;
teen wil en dank moet werk.

OEFENINGE
1. Gee (i) antonieme of teenstellingswoorde vir die vetgedrukte woorde en (ii) sinonieme
vir die woorde tussen hakies in die volgende sinne:
(a) Of hulle nou al gebrek ly of ........................ , hulle is altyd ewe (opgewek).

(b) Of dit aan Piet se nalatigheid te wyte is of aan Klaas se .......... te ........., die hele
(voorval) interesseer my (glad nie).
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(c) Hoe se jy: kruis of ............ ? (kop of stert is 'n Anglisisme).
(d) Dis ly of ............ , ou maat, vat of .............
(e) Liewer bang Jan as ............ Jan.
(f) (Niemand) verkies die nagemaakte bo die ............ nie.

2.

3.

4.
5.

6.

(g) As jy weier om dit vrywillig te docn, sal jy daartoe .......... word.
(h) Pasop, mi vrolikheid kom .............
(i) Die mccrderhcid (beslis) wat die ............ moet doen.
(j) Geen werkgewcr hou van (slordige) ............ nie.
Voltooi die volgende sodat dit goeie antonieme of teenstellende pare sal vorm:
(a) helder water, ............ water
(b) helder lug, ........... lug
(c) 'n growwe leuen, die ........................
(d) growwebrood, ......... brood
(e) inheemse gewoontes, ............ gewoontes
(f) 'n letterlike vertaling, 'n ............ vertaling
(g) letterlike en ............ betekenisse
(h) 'n openbare telefoon, 'n ......... telefoon
(I) jou pas versnel of ............
(j) steun verleen of weerstand ......... .
(k) 'n goeie slag slaan of ....................... ly
(!) ondeunde of ............ kinders
(m) amper mis of ............ ?
(n) grootmoedig of .........
Voltooi:
(a) Dit gaan tussen die boom en ........... ..
(b) Hy sweer hoog en ............ .
(c) Hulle het lief en .......... gedeel.
(d) Die digter sing van die volk se wei en ........... ..
(e) Hy praat altyd goed in erns of .............
(f) Die prille ............ en die gryse .......... ..
(g) Woorde wek; voorbeelde .............
(h) Die mens wik; God .............
Wat doen 'n:
spekulateur, masseur, makelaar, kolporteur, kwaksalwer, loodgieter, bloemiste?
Waarvoor gebruik jy 'n:
peits, karwats, stofsuier, stroper, skaapsker, stiebeuel, roskam, mikroskoop,
teleskoop, 'n blaaslamp?
Gebruik mondeling in sinne:
eens en eers, welig en weelderig, standerd en standaard, skrap en skraap, brak en
braak, swig en swik, rand en rant, frank en vrank, fiets en viets.

HERSIENINGSOEFENINGE
1. Skrywe die volgende sinne oor met die korrekte vorm ui' die tussen hakies:
(a) (Pyl, peil) na die stoep toe.
(b) Sy wil 'n trui (brei, bry).
(c) Sy hare is (sty!, steil).
(d) Hy bet alles vir sy volk (veil, feil).
(e) Die groen peer is (frank, vrank).
(/) Piet is 'n tering (lyer, Ieier).
(g) Hulle bet (mild, milt) bygedra.
(h) Dis 'n (blyk, bleik) van ons waardering.
(i) Die ontdekking is 'n belangrike (fonds, vonds).
(j) Hy (vlei, vly) hom op die gras neer.
2. Gebruik nou die ander woorde in sinne.
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3. Gebruik ook mondeling in sinne:

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

werk, ambag, beroep, roeping; dom, stompsinnig, idioties; blink, skitter, vonkel,
flanker; waggel, struikel, strompel; onmeetbaar, onmeetlik; komitee, kommissie.
Gee ander woorde vir:
dominee, kansel, onderwyser(es), bykans, derhalwe, ietwat, gesigseinder, strydros,
ontslaap, hubaar.
Gee ander Afrikaanse woorde vir:
distansie, dokter, professor, botanie, soologie, fisika, parlement, applous, meditasie,
horison, sirkulere.
Gee die teenoorgestelde van:
bevoordeel, bemoeilik, bevestig, maksimum, waarheid, voorganger, optimis, stedelik, tydelik, behoeftig, inheems, inkomste, gebrek, konkreet, letterlik.
Soos die vorige:
praktyk, mondeling, afstotend, aanvanklik, beroemd, eensydig, heldhaftig, spraaksaam, enersyds, vertroue, intrede, werkgewer.
Voltooi die volgende deur teenstellinge by te voeg:
(a) Ken jy die see met sy eb en ............ ?
(b) Na olikheid kom ............ .
(c) Ek weet nie herwaarts of ............ nie.
(d) Van die wieg tot aan die ............ .
(e) Was jou skoon van kop tot ............ .
(f) ,In die songloed van ons somer, ............. "
(g) ,By die klink van huweliksklokkies, ............."
Gebruik in sinne:
'n huigelaar, 'n parasiet, 'n genie, 'n opportunis, 'n kwaksalwcr, rekruteer, veterane,
vuurvreters, 'n penlekker, 'n beroepsvoorligter, 'n omgang, 'n dubbelganger, 'n
lamsak, 'n bittereinder.
Gee een woord vir:
(a) Die voorsitter van die sinode.
(b) Die sekretaris van die sinode.
(c) lemand wat baie lol.
(d) Iemand wat baie lastig is.
(e) lemand wat baie windmaker is.
(f) Iemand wat baie nors en kortaf is.
(g) Iemand wat baie nuuskierig is.
(h) lemand wat baie bang is.
(i) Die plek waar ou dokumente bewaar word.
(i) Die plek waar 'n skilder werk.
(k) Die plek van waar uitgesaai word.
(l) Die plek waarheen kranksinniges gestuur word.
Gebruik in sinne:
eens en eers, welig en weelderig, lamlendig en lendelam, afkeer en afkeuring, klant
en klandisie, belofte en gelofte, besoek en besoeking, komitee en kommissie, reuk
en ruik.
Skrywe oor in meer verhewe Afrikaans:
(a) ,Kom perde, laat ons weg wces."
(b) 'n Kind wat na sy bakkies kyk, sal begin grens.
(c) Piet vry na Sannie. Een van die dae gaan hulle afha(a)k.
(d) Hy vlieg toe daar weg en hol vir die vales.
(e) ,Hou jou smoel of ek dons jou op."
(f) ,Hy mag met 'n hot poot skop. Jy se vir my."
(g) In hierdie godverlate wereld is dit net die klomp langore wat nie opvrek nie.
(h) Die ou vrou moet opskud met haar rate; anders vreet die luise die hele gespuis
op.
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Ontbou: Korrekte taalgebruik is ons hoofoogmerk.
HOOFSTUK 14

Idiomatiese Taal- en Woordgebruik
A. BEELDSPRAAK EN STYLFIGURE
In die st. 6-boek is verduidelik dat beeldspraak 'n vorm van taaluiting is
wat afwyk van die gewone of alledaagse manier van skryf of praat. In
plaas van te skryf:
Dis rustig en koel, die wind waai nie,
en die koringhalme staan met effens
oorhangende are in die stilte van die aand,

druk C. M. van den Heever hom so uit:
Die koelte le mild op die koring, die
wind het gaan rus en die halme staan
vorstelik, met effens geboe hoofde eerbiediglik en luister na die komende
vrede en stilte van die aand.

Hierdie aanhaling is nie 'n blote beskrywing van 'n koringland nie; dit is
iets meer: dit gee aan die wind, die koringhalme en die aandstilte menslike
eienskappe en roep by ons, wat mense is en menslike eienskappe verstaan,
'n sterk beeld op van die rus en vrede van die aand na (waarskynlik) 'n
dag van woel en werskaf.
Ons het hier met beeldspraak te doen, want beelde word by ons opgeroep,
ons verbeelding word geprikkel.
Ons tref hierdie figuurlike taalgebruik in die werke van alle groot kunstenaars aan. Een boek wat ons almal besit en waarin pragtige beelde voorkom, is die Bybel. Ons noem twee voorbeelde:
1. Die mens- soos die gras is sy dae; soos 'n blom van die veld, so bloei hy.
(Psalm 103 : 15.)
2. . .... die berge en heuwels sal voor julie in gejubel uitbreek, en al die borne van die
veld in die hande klap." (Jes. 55 : 12.)

Julie kan begryp dat 'n skrywer of digter sterk emosie of gevoel aan die
dag le as hy skryf soos in die bostaande aanhalings. Ons almal voel soms
asof ons ons vreugde of smart wil uitsing of uitsnik, maar het gewoonlik
nie die uitingsmiddele nie. Die kunstenaar het die middele en daarom raak
hy 6ns gevoelens met sy beelde.
Die grense tussen beeldspraak en stylfigure is s6 vaag dat ons dit nie sal
probeer aandui nie. Met stylfigure word ook effek bereik omdat dit ook
afwykings is van die gewone praat- of skryfmanier. Stylfigure is dus 'n
vorm van beeldspraak.
Uit die baie soorte beeldspraak en stylfigure kies ons 'n paar wat uit die
styloogpunt van die grootste belang is.
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B. DIE VERG EL YKING

Wanneer 'n skrywer twee dinge met mekaar vergelyk omdat hy 'n ooreenkoms tussen hulle opmerk, gebruik hy 'n vergelyking:
1. Ek hou van 'n daad wat soos donder slaan. - (J. Celliers: Trou)
2. Piet is so stadig soos 'n skilpad.
3. Stil, soos 'n voel in 'n hok, sit sy. -(C. M. v.d. Heever)
4. Windlose nag met sy somber geswyg,
Swart soos 'n raaf oor groenende twyg. - (Totius)
5. Jy is nes 'n skilpad; roer jou litte!

C. DIE METAFOOR
In hierdie stylfiguur sien die skrywer ook 'n ooreenkoms tussen twee dinge
van verskillende aard, maar hy gee dit nie in die vorm van 'n vergelyking
weer nie. Hy kies 'n kortpad, d.w.s. by stel die een sommer direk in die plek
van die ander.
'n Paar voorbeelde van metafore is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piet is 'n werkesel (i.p.v. Piet werk soos 'n esel- wat 'n vergelyking is).
Sannie is 'n boekwurm.
Jan is die sondebok van die klas.
Blou see van denne teen die hang ..... - (N. P. v. W. Louw)
Tant Annie het 'n skerp tong.
Die wind was so 'n ou briefie van Johan. - (Hettie Smit)

Daar is duisende metafore in Afrikaans. Hou net julie oe en ore oop.

D. PERSONIFIKASlE
Wanneer die eienskappe van lewende wesens aan lewelose voorwerpe
toegeken word, word van personifikasie gebruik gemaak.
Teen vensters gryp geel strooi van reen,
die malvas kwyn tot malvas Jig, ..... -(D. J. Opperman)
Die daeraad kruip die dieptes uit. -(H. H. Joubert)
0, magtige oseaan, jy uitgestrekte ..... - (Wassenaar)
Die blare fluister in. die aandwindjie.
Soet deur die lang nag sing die reen;
moflammers sal ek vrocg-Mei speen.- (G. A. Watermeyer)

E. SIMBOLIEK
Van aile stylhulpmiddele wat skrywers en digters gebruik, is simboliek
seker die interessantste. Eintlik behoort ons simboliek nie 'n vorm van
beeldspraak of 'n stylmiddel te noem nie, want in ware kuns is dit iets veel
diepers.
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0, Wilgerboom,
beeld van my skuld!
So naak en ingetoe
is ook my siel,
verarmoed en
so diep terneergeboe!
(Totius)

In hierdie strofe het die digter die ou wilgerboom met sy hangende takke
die simbool gemaak van sy sondige siel. Hier het ons met doelbewuste
simboliek te doen, want Totius vergelyk self sy sondige lewe met die
wilgerboom en maak self die toepassing.
Die egte simboliek is egter suggestief en dring eers tot 'n mens deur
nadat jy die gcdig of prosastuk gelees en herlees het.
In Winternag van Eugene Marais word oenskynlik 'n bekende winternagtoneel uitgebeeld, maar in werklikheid het die koue van die nag en die
bleekheid van die veld die simbool geword van die digter se verslae gemoed
na die neerlaag van sy volk in die Tweede Vryheidsoorlog.
Die SekretarisvoiH van Leipoldt is 'n pragtige voorbeeld van simboliek in
sy suiwerste vorm:
Sekretarisvoel met jou lange bene
Met jou vaalgrys vere en lang, lang lyf,
Met jou groot, groot oe, wat maak jy bier?

Hierdie gediggie is nie maar net 'n beskrywing van 'n ou lomp, lelike
sekretarisvoel wat lyk of hy nie op die aarde tuis voel nie. As 'n mens die
gediggie lees en weer lees, dring dit tot jou deur dat die sekretarisvoel
simbolies is van die mens se onsekere en tydelike bestaan op aarde. Ook
die mens strompellomp en onbeholpe deur die lewe, want ook hy hoort
eintlik nie hier tuis nie en gis ook maar oor sy eindelike bestemming.
Dit is simboliek in sy suiwerste vorm.
Miskruier
Ek sal teer vlerkies uit die twee stram
doppe lig en eindelik die klam
gevangenis verlaat - styg bo
die miskoek van die aarde na die vlam.
(D. J. Opperman)

Dink bier aan die digter, wie se gees vrygemaak word uit die aardse
gebondenheid deur die beoefening van sy digkuns.

F. HIPERBOOL
Hiperbool (oordrywing) is die stylfiguur waarin van oordrywing gebruik
gemaak word om sterk gevoel uit te druk. As die jongman uitroep:
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,Sannie, my Iiefling, jy is die mooiste meisie in die hele wereld!" dan
praat hy hiperbolies.
Die volgende voorbeelde illustreer hierdie stylfiguur verder:
1. Onderwyser aan klas: ,J ulle is die luiste klomp lummels wat nog ooit geleef bet!"
2. Het jy nie ore nie? Ek het jou al honderde male gewaarsku!
3. In Johannesburg is hemelhoe wolkekrabbers.

G. LITOTES (Verkleining)
Om indruk te maak kan 'n mens na twee kante oordryf: deur te vergroot
of te verklein. Die verkleinende oordrywing beet litotes.
1. Ons se soms: ,Wag net 'n oomblikkie, asseblief," maar beseftog dat die ,oomblikkie"
etlike minute sal duur.
2. ,Ek oorhandig aan u 'n klein blykie van ons waardering," se die spreker - maar in
werklikheid ontvang die persoon van wie afskeid geneem word, 'n groot geskenk!

H. EUFEMISME (Versagting)
Die biperbool vergroot, die litotes verklein en die eufemisme versag.
In plaas van te se: My pa is verlede nag dood, druk ons dit sagter uit:
1. My pa het verlede nag verhuis, of:
2. My pa het verlede nag sag heengegaan.
Ander voorbeelde:
3. Jan is nie 'n begaafde seun nie, (in plaas van: Jan is dom).
4. Die hoof het 'n onjuiste bewering gemaak, (in plaas van: Die hoof het gelieg.).

Ons bespreek nie in st. 8 meer vorme van beeldspraak nie. Die wat ons
wel bespreek bet, kan julle gerus in julle opstelle en briewe pro beer aanwend. Die ou vaal opstelle (watter stylfiguur is dit ?) sal dan tog 'n bietjie
meer kleur kry. Pas net op dat julle nie kunsmatige beeldspraak aan julie
skryfwerk plak nie, want dan word julie werk onnatuurlik en geaffekteerd.
I. IDIOME
Baie van die idiome wat in Afrikaans bestaan, is niks anders nie as beeldspraak wat in 'n vaste vorm deel van die algemene spreektaal geword bet.
Die idioom: ,Hy is 'n ware Job", is bv. 'n metafoor wat beteken: ,Hy is
net so geduldig soos Job."
Ons verstrek nog twee voorbeelde van idiome wat as beeldspraak begin
bet, maar later vaste (geykte) uitdrukkings geword bet waarin die oorspronklike frisheid en krag van die beeld nie meer gevoel word nie:
1. Hy staan met die een voet in die graf: Hy is so na aan die dood asof sy een voet reeds
in die graf is.
2. Hy is bokveld toe: Hy is na die land waar die ou bok (die duiwel) woon.
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Alle idiome het egter nie as stylfigure begin nie en verder moet julie nie
idiome, spreekwoorde en spreuke met mekaar verwar nie.
'n Spreuk, bv. die van Salomo en Langenhoven, bevat altyd 'n sedeles:
'n Opvlieende man verwek twis, en 'n driftige man is ryk aan oortreding (Spreuke
29 : 22).

'n Sprcckwoord is 'n stukkie ,waarheid" of ,wysheid" wat in die volksmond ontstaan het en wat as 'n algemene waarheid beskou word, bv.:
Agteros kom ook in die kraal.
Jou eie honde byt jou die seerste.

ldiome kan spreekwoorde en algemene segswyses omvat, maar het gewoonlik 'n dieper betekenis wat uit die tradisies, geskiedenis en leefwyse van 'n

volk gegroei het.
Sommige van die idiome in ons taal het ons van Nederlands geerf en
is erfgoed; ander het ons aan ander tale ontleen en is leengoed; en nog
ander het in Afrikaans self ontstaan en is eiegoed.
Onder ciegoed tref ons veral idiomatiese uitdrukkinge aan wat as vrugbare ontstaansgebiede gehad bet die Afrikaanse dierewereld, die jag, die
ossewa, die landbou, die veeteelt en die spot/us van die Afrikaner. Oor die
boerdery sal julie sommer maklik 'n tiental kan opnoem, nie waar nie?
Vorentoe boer
'n Knapsakboertjie
'n Tjekboekboer
Hy plant sy teestander
Hy boer deesdae by die nuwe bure
Hou jou met jou eie boerdery besig
'n Plan is 'n boerdery
Boercmatriek

Die lys idiome en spreekwoorde wat volg, is taamlik algemeen bekend en
dit sal julie loon om bulle te leer gebruik.
A

'n Mens bet niks aan daardie kerel nie
Sy aand- en m6repraatjies stem nie oorcen
nie

daardie kerel beteken nie veel nie.
hy praat nie altyd cenders nie, hy vcrander van sienswyse (en is dus onbetroubaar).
hy is vals, by doen hom anders voor as wat
hy werklik is.
die meeste mense dink baie van die voorbeeldige man.
daardie aanval is spesiaal teen my bedoel
(al se hy dit nie openlik nie).
by lyk moeg en gedaan.
die geslepe ou vabond reel sake so dat by
nog altyd uit die moeilikbeid kan kom.

Hy bet twee aangesigte
So 'n voorbeeldige man staan boog aangeskrewe
Daardie aanval is aan my adres gerig
Hy lyk afgerem
Die geslepe ou kalant hou altyd 'n agterdeur oop
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Op alles maar ja en amen se

net maar altyd saamstem en gedwee wees
sonder om 'n eie mening te he en jou
man te staan.
sterf.
die kind is soos die ouer.
iemand (eenkant neem en) berispe, voor
stok kry.
een van die kinders bet ook iets te se
gehad.

Die laaste asem uitblaas
Die appel val nie ver van die boom nie
'n Appeltjie met iemand ski! (iemand
onder vier oe spreek)
In die twis het selfs een van die kinders 'n
stuiwer in die armbus (armbeurs) gegooi ('n noot in die psalm gehad)
B

Op sy baadjie kry (op sy bas kry, streep'n pak slae kry.
suiker kry, riemspring, brock aanpas,
verjaar)
'n Baan of bohaai opskop
= 'n lawaai maak (,to kick up a row").
Hulle stuur 'n mens van bakboord na = jy word van die een na die ander gestuur
stuurboord (van Pontius na Pilatus)
(sonder om iets uit te voer).
As jy dink ek sal agter jou aanloop, dan = jy vergis jou heeltemal as jy dink dat ek
agter jou sal aanloop.
slaan jy die bal ver mis
= julie moet streng teenoor daardie stout
Julie moet daardie stout seun bandvat
seun optree (hom kortvat).
Piet is been-af op Sannie
= Piet is verlief op Sannie.
Jy lyk my vanaand baie bek-af Uou ore = jy lyk baie moedeloos, min Ius vir die !ewe.
hang)
Dat by in daardie moeilike werk sukses = dit is 'n bewys van sy bekwaamheid dat by
kon behaal, spreek boekdele vir sy bedie sukses kon behaal.
kwaamheid
Jy bet verbrou (verbrui) en nou wil jy = jy het verkeerd gehandel en nou wil jy dit
met mooi woordjies en maniertjies
mooi broodjies bak (fiikfiooi)
weer regmaak.
Ek laat my nie met 'n blaas ertjies op loop = ek word nie so maklik bang nie.
janie (ek skrik nie vir koue pampoen
nie)
by groet alma! met die hand.
Hy steek (stoot) vir alma! blad
vir mense wat so baie praat, raas en dreig,
Ronde wat blaf, byt nie
hoef jy nie bang te wees nie (hulle sal
niks maak nie).
onder dom en onkundigc mense bet die
In die land van die blindes is eenoog
een met net so 'n bietjie kennis en
koning
bekwaamheid baie invloed.
'n mens help familie baie geredeliker as
Waar bloed nie kan loop nie, daar kruip
ander mensc.
dit
aan 'n bepaalde (dikwels lastige) saak geen
'n Saak blou-blou laat (links laat le)
aandag gee nie, dit nie aanraak nie.
by het veertien dae op die dorp gekatHy het veertien dae op die dorp gebly vir
kiseer om as lidmaat aangeneem te
die boerematriek.
word.
hy sal baie swaar kry met so 'n skuld.
Met so 'n groot skuld sal by bokerf (noustrop) trek
Hy is in die bol gepik; by bet 'n streep of = hy is nie by sy volle verstand nie.
'n krakie of 'n klap van die windmeul
weg; by bet nie al sy varkies op hok nie;
hy is (van lotjie) getik, met die maan
gepla, nie by sy (volle) positiewe nie
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iemand uitoorle, flous, fop, bedrieg.
kontant (betaal).
bulle is arm of behoeftig.
dit is baie moeilik om 'n ander se sake
(veral geldsake) te beoordeel.

Jemand om die bos of tuin lei (of loop
Dit is botter by die vis
Sy ouers bet dit nie breed nie
'n Ander manse boeke of briewe is duister
om te lees
D

Daar sal dadels van kom
Sy onvriendelikheid is vir my 'n doring in
die vlees (in die oog)
Daardie knaap is nog nie behoorlik droog
agter die ore nie (sommer nog 'n snuiter
of 'n kuiken)
Sy soort is maar dun gesaai
Ledigbeid is die duiwel se oorkussing
Jy moet die duim op sy keel hou
Hy kan vreeslik dennekwaste (balke,
groen bout) saag

daar sal niks van kom nie.
dit hinder of irriteer my baie.
hy is nog maar 'n kind.

=
=

daar is maar min van sy soort.
ledige mense doen geredelik kwaad.
jy moet goed toesig oor hom hou, hom
streng bebandel.
hy kan geweldig snork.

E

dit help niks.

Jy praat verniet met hom; dis water op 'n
eend se rug
Liewer 'n halwe eier as 'n lee dop

liewer 'n gedeelte van iets as beeltemal
niks.
sterk drank gebruik (gewoonlik te vee!).

Die elmboog lig (vir langnekkaatjie soen,
die mannetjie met die kurkhoed soen,
'n hotnotjie doodslaan)
Na die vleispotte van Egipte terugverlang

terugverlang na vroeer en beter dae, toe
alles nog aangenaam en volop was.

F
hy begin aan meisies baie aandag gee; hy
is boflik, sjarmant teenoor bulle.

Sy fiikkers maak of gooi (hom latjiebeen
hou, sy vlerk sleep)
G

hy is dronk of beskonke.
Ganse of skape aanja (twee rye spore
loop, by bet deur die wingerd geloop,
hy is aan of aangeklam of stukkend of
hoog veertien of gebraai, hy het tiermelk gedrink, die korrels werk)
My vriend het my 'n gat in die kop ge- = my vriend bet my omgehaal om dit te
doen.
praat
Die geel pak of geel baadjie aanhe
= jaloers wees.
Almal het saam kwaad gedoen, maar nou
almal het saam geniet en nou word ek
moet ek alleen die gclag betaal (spit
aileen verantwoordelik gehou, nou
afbyt)
moet ek alleen boet.
ou Poon is te oud om te werk en kry nou
Ou Poon eet genadebrood
verniet kos.
Wie in gla(a)shuise woon, moenie met
moenie ander mense kritiseer, as jy dieklippe gooi nie
selfde fout het nie.
ons het sonder versuim te werk gegaan.
Ons het nie gras onder ons voete laat
groei nie
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H

niemand sal ooit daarvan praat nie,
ondersoek instel nie.
niemand is op die duur teen 'n oormag
bestand nie; (ook) as daar baie mense
is, kom die grootste stuk werk naderhand klaar.
hy hou hom parmantig, grootman.
sy doen niks, help nie met die werk nie.

Daar sal geen haan na kraai nie
Baie honde is 'n haas se dood

Hy is 'n haantjie
Sy sal nie haar hande in kou water steek
nie
Ek wil dit graag doen, maar dis onmoont- = ek kan nie onmoontlike dinge doen nie,
lik; ek kan nie yster met han de breek
sovecl uitrig nie.
nie
ons help mekaar; deur my te help, raak
Die een hand was die ander
jy ook geholpe.
Jy kan darem maar nie daardie flukse = jy kan in die werk nie met hom tred hou
kerel se hand by die werk hou nie
of so goed as hy werk nie.
= hy voer daar niks uit nie.
Hy maak daar nie hond haar-af nie
= die grootste en moeilikste deel van die
Ons is darem al oor die hond
werk is klaar."
Nie om die hondjie nie, maar om die hals- = jy doen dit om 'n ander rede as die rede
wat jy voorgee.
bandjie
Waar die hart van vol is, loop die mond = jy praat graag oor dinge waaraan jy gedurig dink.
van oor
se wat jy voel en dink, moet dit nie verMoenie van jou hart 'n moordkuil maak
krop nie.
nie
Die hoof kan doen wat hy wil, want hy = hy het al die mag.
het die hef in die hande
Ons het heme! en aarde beweeg
ons het besonder baie mocite gedoen,
alles in ons vermoe gedoen.
hy vleijou maar.
Hy bedoel dit nie; hy smeer jou maar
heuning om die mond (hy gebruik die
heuningkwas)
As jy haar kry, kan jy jou hoed agterna " jy kan baie bly en dankbaar wees as jy
haar kry.
gooi
as jy iemand wil kritiseer of benadeel, sal
As jy 'n hond wil slaan, kry jy maklik 'n
jy maklik 'n fout ontdek.
stok
as jy hanger het, smaak alle kos lekker.
Honger is die beste kok(sous)
hulle het baie geraas.
Die kinders het die huis op horings geneem
hulle het diensknegte van die oorwinnaars
Die verowerde volk het houthakkers en
geword.
waterputters geword

I

iemand slegse.
ek kan nie waarborg dat dit waar is nie.

Iemand inklim
Ek kan nie vir die waarheid daarvan instaan nie

J
As jy dit nie weet nie, is jy 'n vreemdeling
in Jerusalem
Nou staan elkeen vir sy eie jukskei

dit is vreemd dat jy hierdie ding nie weet
nie; alma! wcct dit dan.
elkeen moet nou maar self vir sy deel verantwoordelik wees.
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K

Die kalf is verdronke (die koeel is deur
ongelukkig is dit nou al klaar gedoen (en
die kerk)
dit kan nie meer verander word nie).
Hy is nie onder 'n kalkoen (skilpad, vol- = hy is nie so dom of onkundig soos hy lyk
struis) uitgebroei nie
nie.
Hy moet altyd vir sy maats die kastaiings
hy moet die moeilike, onplesierige werk
doen; hy moet die moeilikheid oplos
uit die vuur krap
hoewel ander ook daarby betrokke is.
Soveel van iets weet soos 'n kat van
hoegenaamd niks van iets weet nie. (Noem
saffraan
nog soortgelykes.)
Daardie kerel is nie 'n katUie) om sonder
hy is 'n gedugte, gevaarlike teenstander.
handskoene aan te pak nie
Hy kan lelik knoop
hy vloek baie.
Saans is my broertjie ka(a)tjie van die
saans is my broertjie vrolik, opgeruimd,
lewenslustig; dan het hy baie te se.
baan
Ek kan nie in sy skaduwee staan nie
hy oortref my ver.
Dis vir my 'n klap in die gesig
dis vir my 'n baie groot belediging.
Dit het nie sonder klere skeur gegaan nie
dit het baie moeilik gegaan.
Help my; dan sal ek vir jou ook weer 'n
ek saljou ook weer 'n guns bewys.
klip uit die pad rol
Hy het die klok boor lui, maar weet nie
by weet net so 'n ietsie van die saak, maar
waar die klepel (bel) hang nie
die eintlike wese of kern begryp hy nie.
Die Piet kan darem kluitjies bak (verPiet kan baie lieg.
koop)
Die kerel is kortgebonde, kort aangehy word gou kwaad.
bonde, kort van draad (sy hempie is
kort)
-Ek het my kop in 'n bynes gesteek
= ek het my in 'n moeilikheid gedompel.
Die skelm kerel het my lelik knop = hy het my gekul, bedrieg.
gesteek (gesit)
Jy sal daar kaal van afkom
= jy sal verloor, die slegste daaraan toe
wees.
As jy so praat, is jy die kluts kwyt (die = jy verstaan die saak nie, jou opvatting is
spoor byster)
glad verkeerd.
Kommandeer jou eie honde en blaf self = doenjou werk self; moenie my beveel nie.
Julie sal met die kous op (oor) die kop = julie sal verloor.
terugkom
L
Die huis staan in ligtelaaie
Moenie jou lyf so wegsteek nie
Sy het 'n laaistok ingesluk
Hy het die leeuedeel (leeueaandeel) gekry
Ek het lont geruik en toe maar laat vat =

die huis is aan die brand.
help 'n bietjie meer met die werk.
sy is styf, ongesellig, stuurs.
hy het die grootste gedeelte gekry.
ek het onraad gemerk en toe maar weggegaan.
sy steel graag.
Sy het lang vingers
Lepel in die dak steek (afklop, jou doppie = doodgaan.
klap, bokveld toe gaan, die moord
steek)
M

Kom ons gaan die inwendige mens ver
sterk
Julle moet sy mond snoer

=

kom ons gaan eet.
doen icts wat hom sallaat stilbly.
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As die muis dik is, is die koring bitter
Jou mond verbypraat (verbrand)
Die muis het 'n stertjie
Klein muisies het groot ore

=

Jy kan daardie skuld maar op jou maag
skrywe (en met jou hemp doodvee)
Hy is nie op sy mond geval nie

=

Na die droogte het die sprinkane die anne

=

hy is gou met 'n antwoord, gevat, wei ter
tale.

N

boer die nekslag toegedien
Hy het die snuf in die neus gekry
Dit is nou neus(ie) verby met hom
Wie sy neus skend, skend sy aangesig

as 'n mens genocg geeet het, begin jy soms
met die kos fout te sock.
icts se wat jy nie moes gese het nie, 'n
glips maak.
daar skuil nog iets agter, dit sal nog 'n
naslcep he.
klein kinders luister fyn (pas dus op wat
jy se).
jy sal dit nie kry nie.

=

die sprinkane het hom gebreek, vcrpletter,
te gronde laat gaan.
hy het iets daarvan te hore gekom.
hy kan dit nou nie meer regkry nie; dis
te laat.
wie van sy eie mense kwaad praat, tas
homself aan.

0
Dit is olie op (in) die vuur
Sy begin al oor die onderdeur loer
Die skelm het my onderdeur gespring
Hy laat die ore hang
Die winkelier het ons die vel oor die ore
getrek.
Van die os op die esel, van die os op die
jas

dit vererger die saak.
sy begin in kerels belang stel.
hy het my bedrieg, gefop, gekul.
hy verloor die moed.
hy het ons te veellaat betaal.
(gese as die onderwerp van die gesprek
verander word).
p

Moenie jou perels voor die swyne werp
nie
Jy kan niejou ouma die paplepelleer vashou nie
'n Gegewe perd moet jy nie in die bek kyk
nie
Dit was vir my 'n bitter pil
Jy kan nie van 'n padda vere pluk nie
(bloed uit 'n klip tap nie)

=

moenie aan mense iets se wat dit nie kan
waardeer nie.
moenie iemand leer wat baie meer van die
saak weet as jy nie - iemand wat baie
meer ervaring het nie.
moenie 'n present kritiseer nie, al is dit
vol foute.
dit was vir my moeilik om te glo, deur te
maak, te doen.
jy kan nie van iemand wat nie kan betaal,
geld kry nie.

R

weghardloop.

Die rieme neersit (die takke insit, die
kniee dra, die wereld skeur, laat spaander, laat spat)
Rome is nie in een dag gebou nie

'n groot werk kry jy nie so meteens klaar
nie.
moenie bly wees oor iets wat tog nie gaan
gebeur nie.
gee hom maar baie verantwoordelikheid,
gee hom maar al die skuld - hy is sterk
genoeg om dit te dra.

Verheug jou nie in 'n dooie rot nie
Pak maar op; sy rug is breed
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s
Daardie man is uit die saal gelig
'n Mens moct eers 'n sak sout met iemand
opeet

hy is uit sy pos of betrekking.
'n mens moet lank met iemand saamlcwe
(baie met iemand deurmaak) voor jy
hom ken.
as jy met slegte geselskap omgaan, moet
jy van ander dieselfde behandeling verwag wat hulle gewoonlik teenoor daardie geselskap openbaar.
'n pak slae gee.
bepaaljou by jou vak of gebied, die dinge
waarvan jy iets weet.
hy weet in watter opsig hy swaar kry.
dis 'n hele ent gevorder.
te voet.

Meng jou met die semels, dan vreet die
varkejou
Siepsous (siepsop) en braaiboud gee
Skoenmaker, hou jou by jou lees
Hy weet waar die skoen druk
Dis 'n goeie sluk op die bottel
Met snaar en stramboel (tam boer); met
dapper en stapper
Hy kan nie sien dat die son in 'n ander sc
water skyn nie
Maak gou: die son trek water
Daar le hy vier stewels in die lug
Ek sal daar 'n stok voor steek ('n stok in
die wiel steek)
Sy sit op die stopland (stoppelland, bakoond of rak; sy is bokwagter)
Hy vlieg maar saam met die swerm

hy is afgunstig, jaloers.
maak gou; dit word laat.
hy val hard.
ek sal verhindcr dat jy dit regkry.
sy is 'n oujongnooi.
hy gaan maar met die meerderheid saam
(en het nie sy eie mening of volg nie
sy eie gedragslyn nie).

T
hy eet teensinnig, dit lyk of hy nie honger
is nie, sy kos nie geniet nie.
sy staan haar man, sy is parmantig en
is gesteld op haar rcgte.
die mense wat niks in verband met die
saak doen nie, kan die beste kritiseer en
se hoe iets gedoen moet word.

Hy eet met lang tande (hy eet langtand)
Sy laat nie op haar tone trap nie (op haar
kop sit nie)
Die beste touleier sit op die voorbok (die
beste stuurlui staan aan wal)
Ons moet tred hou met die tyd
Trou is nie perde koop nie
Jy praat twak
Jou twak is nat

ons moet met die tyd saamlcwe en vooruitstrewend wees.
trou is 'n ernstige saak.
= jy praat onsin.
jy gaan die ding watjy wil doen, nie regkry
nic.

=
u

Hulle het ons ver uitgestof
Middae mi die ete is dit lekker om 'n uiltjie te knap (knip)
Piet het alles uitgelap (uitgeblaker); met
die hele mandjie patats uitgekom

=

v

hulle het maklik gewen.
middae mi die ete is dit lekker om 'n
bietjie te slaap, dut.
Piet bet die hele geheim verklap.

Jy moet uit sy vaarwater (vaalwater, = jy moet hom nie dwarsboom nie, uit sy
kraal, vonke) bly
gebied bly.
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Jy pronk met geleende vere (ploeg met 'n = jy gcbruik iets van 'n ander (bv. werk) en
ander se kalf)
maak asof dit jou eie is.
Gee hom die vinger, dan neem hy die hele
hy maak van jou goedheid misbruik en
hand
wil steeds meer hulp (of voorregte of
iets dergeliks) he.
Jy le nou die vinger op die wond
= jy se nou presies waar die moeilikheid is.
Ek het bcsoek gaan afie en sommer in- = deur een daad het ek feitlik twee dinge
gedaan gekry.
kopies gedoen; op die manier het ek
twee vliee in een klap geslaan
Die bakleiery by die sportbyeenkoms was
die bakleiery het die geleentheid wat
'n vlieg in die salf
anders baie aangenaam was, bederwe.
ek hct so iets daarvan gehoor (maar ek
Ek het 'n voeltjie boor fiuit ('n windjie
boor waai)
het geen besonderhede nie).
Ek weet nie hoe die vurk in die steel sit
ek weet nie wat die ware toedrag is nie.
(steek) nie
Die vere maak (nie) die voel (nie)
die klere maak (nie) die mens (nie).
aan iemand geld Ieen.
lemand (voor)haak

w
daardie kind is baie vrypostig, voorbarig.
so 'n lui mens sal nie te veel werk nie.

Daardie kind is baie voor op die wa
So 'n lui mens sal nie warm by die water
kom nie
Ons bure sit daar warmpies (goed) in
Hulle het maar Gods water oor Gods
akker laat loop
As julle hom kaptein maak, maak julie
wolf skaapwagter

=

Hy is 'n wolf in skaapsklere

ons bure is welgesteld.
bulle het die sake maar die gewone loop
laat neem, geen moeite gedoen om dit
te verander of verbeter nie.
julie gee nou die skelmste, die ondcundste,
die onbetroubaarste, die meeste mag en
reg; julie maak hom die baas.
hy doen hom goed voor, maar innerlik is
hy sleg.

y

Smee (slaan) die yster solank dit beet is

doen dit dadelik; pak die saak nou aan,
solank dit nog vars in die geheue is
(solank daar 'n goeie kans is).

HERSIENINGSOEFENINGE
1. Verduidelik in ongeveer vyf reels wat met simboliek bedoel word.
2. Skryf voorbeelde neer van:
(a) 'n Vergelyking; (b) 'n Metafoor; (c) Personifikasie.
3. Verduidelik met voorbeelde die verskil tussen:
(a) Hiperbool; (b) Litotes; (c) Eufemisme.
4. Skryf uit die volgende sinne voorbeelde neer van personifikasie, eufemisme, vergelyking, hiperbool en litotes:
(a) My pa het eeue gewag voor hy my sakgeld gestuur het, en toe was dit maar 'n
nietige ou bedraggie van R50.
(b) Tant Sannie het gister ontslaap.
(c) Vandag voel ek so sick soos 'n bond.
(d) Die telefoondrade sing 'n treurige deuntjie in die sterk noordebries.
5. Wat beteken:
dennekwaste saag, nog nie droog agter die ore wees nie, die hef in hande he, 'n
vlieg in die salf, iemand voorhaak?
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6, Skrywe idiome neer met die volgende betekenis:
dis 'n belediging, lief wees om te steel, hulle gaan trou, baie swaar kry, jaloers wees.
7. Skrywe vyf idiome neer wat ,dronk wees" en vyf wat ,mal wees" beteken. Skrywe
vyfidiome neer wat aan die ossewa herinner en vyfwat aan die Bybel herinner.
8, Hoe het die volgende volgens jou mening ontstaan:
hy trek noustrop, hy is 'n remskoen, sy loer oor die onderdeur, hy ja ganse aan, die
druiwe is suur?
9. Voltooi die volgende:
die kluts ............ wees, hy ploeg met 'n ander se ............ , dis 'n goeie . ....... op die bottcl,
klein muisies het groot .......... , verheug jou nie in 'n dooie ............ nie.
10. Gebruik die volgende in die regte verband:
jy moet my voorhaak, 'n voorslag in die werk, die klein kindjie drink al!es in, sy
kan nie vark vang nie, jy kan jou hoed agterna gooi, die son trek water, slae is jou
voorland, deur die smeltkroes gaan.
11. Soos die vorige:
die kleure vloek teen mekaar, iemand uitlooi, iets uitblaker, 'n trcurige figuur slaan,
'n toon aanslaan, sy woorde was nog nie koud nie, jou hand in jou eie boesem
steek, daar is geen huis met hom te hou nie, iemand die mond snoer, hand bysit,
jou hand aan die ploeg slaan, iemand in die pad steek.
12. Wieojwatojl10eis:
'n luistervink, 'n tronkvoel, 'n voelverskrikker, Mammon, Bacchus, Morpheus,
Apollo, 'n Jobstyding, 'n Jobstrooster, 'n Gideonsbende, die skip van die woestyn,
die tafele van God?
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HOOFSTUK 15

Toetsoefeninge en Vraestelle
A. DIE EKSAM EN
Die toetsoefeninge en vraestelle in hierdie hoofstuk is bedoel om leerlinge
te help met hulle voorbereiding vir die Junior Sertifikaat-eksamen. Die
eerste groep oefeninge is s6 gerangskik dat afdelings van die lecrplan wat
rcmediering vereis, maklik getoets kan word. Die tweede groep (Gemengde
Toetsoefeninge) dek aile afdelings van die leerplan volledig.
Die vraestelle wat ingesluit word, verteenwoordig die Kaaplandse
eksamenvereistes vir taal- en stelwerk, maar sluit ook goed aan by die van
die ander provinsies. In Kaapland is die puntetoewysing soos volg:
Eerste Vraestel, Dee/1
Opstel
Twec bricwc ..

Totaal ..
Eerste Vraestel, Dee/ 2
Begripstocts en algemenc taalvrac ..
Tweede Vraestel ..
Voorgcskrewe werke ..

2 uur
40 punte
40 punte
80 punte
2 uur
160 punte
2 uur
160 puntc

Die Kaaplandse leerplan bepaal verdcr soos volg:
(a) Tussen die twee afdelings van die eerste vraestel moet 'n pouse van
minstens 15 minute wees.
(b) Leerlinge moet in 'n mondelinge toets oor mondelinge werk slaag.
'n Minimum van 40 persent word in die mondelinge eksamen vereis.
B. TOETSOEFENINGE ONDER HOOF DE GERANGSKIK
MONDELINGE WERK

1. Gee die volgende gesprekke weer:
(a) Tussen twee leerlinge wat 'n maat 'n lelike streep getrek bet.
(b) Tussen twee maats oor Saterdag se rugbywedstryd (netbal-, hokkie-, tennisof krieketwedstryd).
(c) Tussen 'n loods en 'n matroos wat mekaar die eerste keer ontmoet.
(d) Tussen mejuffrou 1910 en mejuffrou 1970.
(e) Tussen twee seuns (meisies) van skolc wat mckaar kwaai opponeer.
2. Hou 'n kort bespreking oor:
(a) Die verderflike invloed van die pcrs.
(b) Hoe om leeslus by kindcrs te bevordcr.
(c) Die verfraaiing van die skoolterrein.
(d) Moderne modes.
(e) Skoonheidswedstryde.
3. Debatteer oor die volgende:
(a) Ouers behoort vir hul kinders se onderwys te betaal.
(b) Vroue is in elke opsig die manse gelyke.
(c) Die doodstraf behoort afgeskaf te word.
(d) Suid-Afrikaners volg glad te maklik uithecmse gebruike na.
(e) Suid-Afrikaanse ouers is te vee! uithuisig.
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4. Maak kart aantekeninge en praat dan v;,f minute oar:
(a) Die wonder van Afrikaans.
(b) Maniere om die onderwys interessanter tc maak.
(c) My toekomstige beroep.
(d) Ons dorp.
(e) Die geskiedenis van ons skool.
SKRlFTELIKE WERK
1. Skryf'n opstel van ongeveer 40 reels oar een of meer van die volgende:
(a) Daardie rit met ons ou tjorrie.
(b) My eerste rit in 'n vliegtuig of op 'n boot.
(c) Daardie geselligheid van ons.
(d) Hy (sy) het nie geweet ek staan agter die gordyn nie.
(e) Herfs.
(f) 'n Slang! 'n Slang!
(g) 'n Boek wat elkeen behoort te besit.
(h) Daar behoort sterker teen padvarke opgetree te word.
(i) Hoede.
(j) Dogters (seuns) bestee hul tyd nuttiger as seuns (dogters).
(k) Sportskrywers be'invloed die keuse van Springbokspanne.
(I) Hoe meer haas, hoe minder spoed.
(m) My ondervindinge as assistent(e) in 'n basaarwinkel tydens die somervakansic.
tn) In die wagkamer van 'n spoorwegsta;ie.
(o) 'n Onvergeetlike motorrit.
(p) As ek kon kies .....
(q) Karakters wat ek teekom op pad skool toe.
(r) Was die ,goeie ou tyd" werklik ,goed"?
(s) 'n Ontydige niesbui .....
(t) In die stadstuin (of openbare park) tydens die etensuur.
(u) Die mooiste plek wat ek ken.
(v) Kuiergaste.
(w) My ou pen.
(x) Hoe ek my sakgeld verdien.
(y) ,Yang die skelm !" Beskryf wat gebeur het.
(z) Soorte straf op skool- soos ons leerlinge dit sien.
2. Skryf'n brief van 15 tot 20 reels oar een ofmeer van die vo/gende onderwerpe:
(a) Verduidelik aanjou ouers waaromjy besluit het om 'n derde taal en wiskunde
te kies wanneer jy in st. 9 kom.
(b) Vertel 'n maat van 'n onlangse motortoer.
(c) Bedank 'n oom of tante vir 'n verjaardaggeskenk.
(d) Vertel 'n penmaat van jou kamermaat in die koshuis.
(e) Jy is per posboot op pad na Europa. Skryf van die boot af 'n brief aan 'n
vriend(in) waarin jy een en ander oor die seereis vertel.
(f) Jy is 'n Hollandse immigrant wat so pas in Tafelbaai aan wal gestap het. Dee!
jou eerste indrukke in 'n brief aan 'n familielid in Holland mee.
(g) Jou skool wil 'n vakansietoer vir die leerlinge reel. Vra jou ouers se verlof om
die toer mee te maak en verstrek die nodige besonderhede.
(h) Jy het dringend 'n bedrag ekstra sakgeld nodig vir 'n bepaalde doe!. Skryf aan
jou ouers.
(i) Jy het 'n mooi klein radiotoestel van jou ouers op jou verjaardag ontvang.
Skryf 'n gepaste dankbrief.
(j) 'n Vriend(in) wat 'n Sondagskoolpiekniek moet organiseer, het by jou raad
gevra aangesien jy vantevore so 'n taak onderneem het. Beantwoord sy (haar)
brief.
(g) Beste! sportbenodigdhede van die firma Louw en Easson, Hoofweg 17,
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(h)
(i)

(j)

(k)
(l)

3. (a)
(b)

4. (a)

(b)
5. (a)
(b)

6. (a)
(b)

Worcester. Meld aile besonderhede en sluit die bedrag wat die sportgoedere
kos, in.
Skryf aan die plaaslike posmeester en rapporteer dat julie telefoon defek geraak
het.
Versoek jou vorige skoolhoof beleef om aan jou 'n getuigskrif uit te reik.
Verstrek besonderhede oor jou prestasies en se wanneer jy die bepaalde skool
verlaat het.
Skryf 'n aansoekbrief in antwoord op die volgende advertensies in ,Die
Burger":
(i) Verkoopsagent (man of dame) benodig; tweetaligheid 'n vereiste; moet
huis-tot-huis-verkope in 'n stedelike gebied behartig. Doen aansoek by:
Besondyk en Kie., Posbus 7749, Kaapstad.
(ii) Tikster benodig; vorige ondervinding nie noodsaaklik nie; meld ouderdom, kwalifikasies en vaardigheid in tikwerk. Doen aansoek by: Arkadiamotorhawe, Posbus 4, Klaarwater.
(iii) Junior Sertifikaat-Ieerling benodig vir algemene kantoorwerk; kennis van
boekhou 'n sterk aanbeveling; meld vroegste datum wanneer dienste aanvaar kan word. Doen aansoek by: Oopfontein-boerekoi:iperasie, Middelstraat 3, Oopfontein.
Jy het iets van 'n firma in Johannesburg bestel, maar jou bestelling is verkeerd
uitgevoer. Skryf 'n brief aan die bestuurder. Kies self 'n naam vir die firma.
Doen aansoek by die Helpmekaarvereniging om geldelike steun vir jou verdere
studies. Verduidelik jou omstandighede. Rig jou brief aan: Die Sekretaris,
Helpmekaarvereniging, Groote Kerkgebou, Kaapstad.
Stel 'n plakkaat op om 'n skoolkermis te adverteer.
Stel 'n strooibiljet op vir dieselfde kermis.
Stel 'n amptelike uitnodiging op waarin die burgemeester van jou dorp die
landdros en sy gade na 'n noenmaal ter ere van die Eerste Minister uitnooi.
Kies jou eie name en adresse.
Skryf die landdros se antwoord.
Stel 'n telegram op waarinjy jou broer in Pretoria gelukwens met die verkryging
van 'n M.A.-graad.
Stel die kennisgewing op vir 'n sportbyeenkoms wat op jou skool se sportterrein
gehou sal word. Verstrek volledige besonderhede soos plek, datum, tyd,
inskrywingsgeld, ens., ens.
Jy teel opregte kapokhoendertjies. Stel 'n advertensie op waarin jy die prys
van die hoendertjies meld, asook jou adres, ens. Gebruik jou verbeelding.
Skryf 'n brief aan die advertensiebestuurder van 'n koerant waarin jy vra dat
jou advertensie geplaas word. Meld wanneer dit geplaas moet word en of dit
in die geklassifiseerde kolom of op die hoofartikelblad moet kom.
BEGRIPSTOETSE

Let Wei

Voor die begripstoetse gedoen word, behoort leerlinge weer die eerste
gedeelte van Hoofstuk 4 te raadpleeg.
1. Lees die volgende stuk aandagtig deur en beantwoord dan in jou eie woorde in volsinne
die vrae wat volg:

Op die aand van die toefelantat moet al die aandwerkies op Rivierplaas
vroeg gewerk word, en ou-Melitie moet vroeg vuur opsteek in die kombuis
en vroeg kos maak, want niemand moet laat by die skooltjie aankom nie.
Die hele huis en werf vocl vir Alie soos 'n groot seeppot wat staan en
kook, en almal is soos borreltjies wat vinnig in die rondte hardloop en
wip. Te Iekker vir Alie, sulke seeppot-aande.
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Alie trek haar blou valletjiesrok aan, haar amperkerkrok, haar wit
sokkies met die blou strepies en haar bandjieskoene wat met 'n knopie
vaskom. Ou-Melitie moet die skoenknopies met die skoenhakie deurhaak,
want Alie kan dit nog nie so goed doen sander om die knopie af te draai
nie.
,Jo, ok die bentjie sy word dek, die skoentjie hy wel nie vas nie," se
ou-Melitie en haar kopdoek raak amper aan Alie se skoen.
,As my beentjies eers dik is, sal ek ook nie meer my sokkies swart
aankap nie, ou-Melitie?" vra Alie, want daardie aankap is 'n groot ding.
,Haikona," se ou-Melitie, ,sos die bentjie sy's dek, die kousie ok
sy sal wet bly. Nou jy moet moi loop, nonwe Alie, en jy salvor my kom
se van darrie prent ?"
,Alie!" roep tant Lenie. ,Kom nou, ons wag al, boor."
,Tot siens, ou-Melitie," se Alie, en sy druk gou haar twee koperarmbandjies oor haar vuis en waai vir ou-Melitie so ,trienge-rienge" van die
deur af. Sy mag bulle mos nie skool toe dra nie, maar vanaand sal sy
bulle langs Anna Poen se oor laat raas, vanaand en in die skool.
Tussen al die perdekarre en vasgemaakte ryperde staan twee groot,
blink motors wat Alie nog nooit daar gesien het nie. Dis seker die mense
wat die prent gebring het. Alma! is binne-in die skool, waar die houtmure
tussen die drie kamers weggeneem is sodat daar baie plek is. As dit plaaskerk of biduur in die skool is, staan almal nog 'n rukkie buite en praat,
maar vanaand is almal binnetoe, want almal is nuuskierig om te sien
hoe werk die snaakse masjientjie met die groot lig waarmee die twee
vreemde mans werk.
Heel agter in mnr. Bronkhorst se klaskamer staan die ligmasjien en
heel voor, waar mej. Jansen vir die kleintjies skoolhou, hang 'n groot,
wit laken met 'n swart raam bo en onder, en al die banke staan so dat 'n
mens met jou gesig na die laken toe kyk. Maar die snaaksste is vir Alie
dat mnr. Bronkhorst en sy vrou saam in 'n skoolbank sit. Voor bulle sit
oom Sias en tant Bettie, en sy bet 'n lang string krale aan wat tiks-tiks
oor die bank sleep elke keer as sy haar omdraai om agtertoe te lag.
Oom Jan en tant Lenie gaan sit net regoor bulle, en oom Jan se twee
swart stewels kruip soos twee ou swart molle onder die voorste stuk van
die bank uit nadat by hom in die sitplek ingewikkel het. Die skooltjie
ruik na pyprook en laventel, en Alie weet dis uit tant Bellie se swart
kralesakkie dat die Iaventel kom. AI die grootmense in die skooltjie se
banke lyk vir Alie soos die eetkamer se tafel en stoele en ,sideboard"
wat eenkeer in die waenhuis gestaan bet toe oom Jan 'n nuwe vloer in die
eetkamer gesit het.
Alie en Lulu gaan sit waar die ander kinders sit en net agter Anna
Poen, want sy wil haar koperarmbandjies aspres laat raas.
,Sal oom Krisjan eers bid?" vra Lulu.
,Toefelantat is mos nie van die By bel nie," se Alie. ,Hy sal nie hoef te
bid nie."
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Oom Krisjan het darem sy biduurpak aan en Alie wonder of hy nie
dalk maar sal bid nie.
Voor op die tafel en agter op die kaste staan 'n paar lanterns en die
skool is so lekker half donker en vol geraas, net soos iets wat 'n mens
droom en jy weet die hele tyd dis maar net droom en nie regtig nie. Alie
wil nog 'n slag so oor haar hare vee, sommer net dat die armbandjies
, hard moet raas, maar daar staan mnr. Bronkhorst op en hy klap sy hande
'n slag dat almal moet stilby en dan vertel hy van die prent oor boerdery
wat gaan kom om vir almal te wys wat is die regte maniere om te boer.
Dan blaas hy die voorste lanterns dood en iemand blaas die agterste
lanterns dood en voordat Alie tyd het om nader aan Lulu te sit vir die
donker, begin daar sulke snaakse ligkolle en ligstrepies en skaduwees oor
die wit laken te val en die ligmasjientjie se aanmekaar ,sji-i-rr, sji-i-rr"
daar agter en die een vreemde man se:
,Ons neem una plase waar die regte en die verkeerde dinge te sien is,
vriende, dan kan u self besluit wat die beste is."
(Uit: Nuwe Stories van Rivierplaas deur Alba Bouwer)
VRAE EN OPDRAGTE
I
(a) Waar woon die mense waarvan bier vertel word- in 'n stad, op die dorp of op 'n
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)

(i)

plaas?
Watter aandwerkies moet gewoonlik op 'n plaas gedoen word?
Doen die mense die aand bulle werk net so rustig soos gewoonlik?
Wie is ou-Melitie? Hoe weet jy dit?
Wil Alie graag he dat haar beentjies vet moet word?
Trek Alie die valletjiesrok ook kerk toe aan?
Hou Alie baie van Anna Poen?
Hoeveel houtmure was daar in die skool?
Waarom het die skool binne houtmure?
Gee net een woord om die rede aan te dui waarom al die mense, sonder om te wag,
so gou binnegegaan het?
II

(a) Hoe lyk die skoolbanke?
(b) Hoe lyk oom Jan?
(c) Is tant Bellie se kralesakkie 'n sakkie waarin krale gebere word?
(d) Wat is die Afrikaanse woord vir ,sideboard"?
(e) Wat is die toefelantat? (Lees die hele stuk deur voor jy die vraag probeer.)
(f) Na wie se kant toe lag tant Bettie as sy omkyk?
(g) Hoekom moet Oom Jan hom in die bank inwikkel?
(h) Wat is die groot wit laken met 'n swart raam bo en onder?
(i) Het 'n raam dan nie vier sye nie?
(j) Waarom is dit vir Alie so snaaks dat mnr. Bronkhorst en sy vrou saam in 'n skoolbank sit?
III
(a) Is Alie 'n frisgeboude dogtertjie?
(b) Wie is die bangste, Alie of Lulu?
(c) Is Alie lief om te terg?
(d) Is haar ouers godsdienstige mense?
(e) Is Alie baie oplettend?
(f) Is sy lief vir ou-Melitie?
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(g) Is sy 'n stil, teruggetrokke dogtertjie wat die stilte opsoek?
(h) Is sy dom?
(i) Se jy gewoonlik ek wcrk my huiswerk?
(j) Wat gebeur presies wanneer Alie haar sokkies swart aankap?
2. Soos die vorige:

DIE VLIEG

'n Opstel, 'n verhandeling, 'n proefskrif, oor die vlieg, begeer jy? Watter
vlieg?
,Die algemene vlieg. Of 'n spesiale vlieg. Hierdie vlieg, daardie vlieg,
die vlieg wat verby is, die vlieg wat kom. Enige vlieg, al die vliee. Net
soos jy wil."
Nou ja, dan kies ek die algemene vlieg. As ek oor al die ander vliee
moet verhandelinge skryf, sal dit my te lank neem.
Van die algemene vlieg weet ek niks goed om te se nie. Hy is 'n gemene
vlieg.
Ek het 'n maat gehad wat sy lewe lank gebuk gegaan het onder die
grief dat aan allerhande goed verkeerde name gegee word. By voorbeeld,
die Hollanders se vir die hoender 'n ,kip", pleks dat hulle se 'n ,pik".
En 'n vlieg se eintlike naam moes gewees het 'n ,sit". Hy vlieg mos nie
om te vliee nie - hy vlieg maar net om weer te gaan sit. As jy hom aan
die gang wil hou, sal jy vind dat jy baie gouer moeg word as hy. Want
jy sal aanhou met jaag en hy sal aanhou met rus tussen-in.
Die vlieg word volwasse gebore. Nou en dan, by uitsondering, sien jy
'n klein vliegie. Maar dan is hy nie klein van jeugdigheid nie. Nie een
wat nog moet opskiet nie. Hy is klein van ouderdom, agteruitgaan en
vermaer en uitgeteer. En honger . . . hy sal jou meer sonde aandoen
as tien grotes. Jy kry hom nooit in die hande nie - hy weet te vee!. Het
te ver deur die wereld gekom. En seer steek? En padgee buite j ou bereik!
En weer kom? Hy is 'n spesiale vlieg wat gemener is as die algemene
vlieg.
Die gewone vlieg wat ons mee te doen het, is 'n bloedjong vliegie, so
groot as hy daar is. Hy was gister nie hier nie; hy is vandag hier. Hy is
vandag se vlieg. Want gister bet jy al gister se vliee doodgeslaan. Die
laaste een. En vandag is hy en die laaste ander een weer hier.
Ek weet nie wanneer die vlieg gebore word nie. In die nag is by nie
bedrywig nie. Gister se vliee is almal doodgemaak. Vanoggend met die
eerste rooidag is die vars klomp by en op jou gesig. Aan hierdie vraagstuk
het ek al 'n jarelange wetenskaplike bepeinsing gewy. Ek dink ek sal
nog kapabel wees en gee dit op.
Ek het hier in 'n figuurlike sin gepraat van doodslaan. Maar letterlik
kry jy nie die algemene vlieg dood nie. Van Salome se tyd af is die mensdam daarmee besig, en ek sweer daar is vandag meer algemene vliee as
toe die uitroeiing begin het.
Salome het opgemerk - en wat aan sy opmerksaamheid ontsnap het,
was nie die moeite werd om te ondersoek nie- dat 'n dooi vlieg die apteker
se salf Iaat bederwe. Hieroor bet die aptekers kwaad geword. Nie oor die
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opmerking nie maar oor die waarheid daarvan. En hulle het besluit om
die vlieg te verderf, om te verhinder dat hy doodgaan en hulle salf slegmaak. Hulle het allerlei soorte vliee-gif uitgedink. En die gif het die vliee
al hoe taaier gemaak.
My apteker-lesers moenie my misverstaan nie. Ek bedoel nie om 'n
refleksie te gooi op hulle bekwaamheid om gif te vervaardig nie. Daar
is mos nou hier geen sprake van medisyne nie. Juis die sterkte van die
gif het die uitwerking gehad om die vlieeras te verbeter. En dit is vir die
eenvoudigste begrip duidelik verklaarbaar uit die beginsels van die ontwikkelingsleer van Darwin - die man wat uitgele het hoe dat ons en die
ander bobbejane van een of ander ape-soort afstam.
In elke opvolgende generasie is naamlik juis die vliee uitgeroei wat die
vatbaarste was vir die gif. Hulle het dus geen kroos nagelaat nie -hoe kon
hulle dan ook as jy betyds was met jou gif? Die taai vliee bet oorgeskiet
en aangeteel. Die volgende geslag van vliee was dan taaier teen die gif;
die volgende weer nog taaier, en so tot vandag toe. Die maatreels waardeur die algemene vlieg straffeloos gemaak is, bet nou deur verskriklik
baie geslagte van sy voorsate aangebou, as jy reken dat daar elke dag 'n
nuwe geslag van vliee is. Dus vandag kan jy geen algemene vlieg met
gif doodkry nie. Ek twyfel of jy hom met medisyne sou kon doodkry.
Hy is baie taaier as 'n mens.
(Uit: Aan Stille Waters deur C. J. Langenboven)
VRAE EN OPDRAGTE
l
(a) Hoe bet die aptekers bygedra tot die verbetering van die vlieeras?
(b) Wat is die verskil tussen die ,klein vliegie" waarvan die skrywer praat en ,'n klein

kindjie"?
(c) Waaraan bet die skrywer jarelange se wetenskaplike bepeinsing gewy?
(d) Bedoel die skrywer dit letterlik as by se dat gister se vliee alma! vandag doodgeslaan
is?
(e) Wat is volgens die skrywer die dodelikste, gif of medisyne?
(f) Darwin, se die skrywer, is die man wat ,uitgele bet hoe ons en die ander bobbejane
van een of ander ape-soort afstam". Wat dink die skrywer van ons?
(g) Wat is die verskil tussen ,'n jarelange wetenskaplike bepeinsing" en ,'n jaarlange
wetenskaplike bepeinsing"?
(h) Wat bet kip/pik en vlieg/sit met mekaar te make?
11
(a) Waarom staan die tweede paragraaf tussen aanhalingstekens?
(b) Die cerste paragrafie is as 't ware geskryf asof dit 'n antwoord is op 'n versoek. Hoe

weetjy dit?
(c) Stel nou die versoek op wat aan die leesstuk voorafgegaan bet. Jy sal natuurlik die
eerste paragrafie sorgvuldig moet raadpleeg.
(d) Op watter voet verkeer die skrywer met die persoon wat kamma-kastig die versoek
aan hom stel?
(e) Probeer die verskil vasstel tusscn 'n opstel, 'n vcrhandeling en 'n procfskrif.
{f) Wat skryf die skrywer ten slotte (volgens sy eie woorde): 'n verhandeling, 'n proefskrif of 'n opstel?
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(g) ,Ek bedoel nie om 'n refleksie te gooi op hul bekwaamheid om gif te vervaardig nie.

Daar is mos nou hier geen sprake van medisyne nie." Waar sit die angel in hierdie
, verontskuldiging" ?
III
(a) Van die klein vliegie se Langenhoven: hy laat hom nie vang nie, want hy ,het te ver
deur die wereld gekom". Wat bedoel die skrywer hiermee?
(b) ,En bulle het besluit om die vlieg te verderf, om te verhinder dat hy doodgaan."
Is die deel van die sin mi die komma verrassend of nie?
(c) ,Want gister het jy al gister se vliee doodgeslaan. Die laaste een. En vandag is die
laaste ander een weer bier." Lees nou versigtig. Waarom is die woord ander belangrik? En vir watter verrassing sorg die woord weer?
(d) Die aptekers het kwaad geword, ,nie oor die opmerking nie, maar oor die waarheid
daarvan". Hier gee die skrywer weer 'n dubbele stekie: vir die aptekers en ook vir
die meeste opmerkings wat gemaak word. Hoe so?
(e) Waarom kan 'n mens werklik dink dat gister se vliee vandag dood is?
(f) Die skrywer skryf (vgl. vraag II (g)) 'n verhandeling. In so 'n verhandeling is ,wetenskaplike bepeinsing" natuurlik op sy plek. 'n Groot deel van die pret berus juis op
hierdie feit dat die skrywer kammakastig wetenskaplik te werk gaan. Verduidelik
bietjie en gee voorbeelde.
(g) Wat het Darwin met die argument te make? Jy kan dit aflei uit die paragraaf wat
begin: ,In elke opvolgende generasie ....."(As jy bier vassteek, moet Meneer of
Juffrou maar help.)
3. Se in eenvoudige, direkte taal:
(a) Twee dae nadat hy die tydelike met die ewige verwissel het, is sy stoflike oorskot ter
aarde bestel.
(b) In stede van die twis te besleg, het by bulle teen mekaar in die hamas geja.
(c) Die verstandige man wou die saak in der minne skik, maar ongelukkig het die
onderhandelinge afgespring.
(d) 'n Mens verwag nie dat so 'n ou strydros die onderspit sal delf nie.
(e) ,Kleinserigheid is die voorkant van seerkleinigbeid." (Langenboven).
4. Lees die volgende stuk aandagtig deur en beantwoord dan in goeie volsinne in jou eie
woorde die vrae wat volg:

Dit gaan reen. Die wind kneus die blomme van my jasmynboom en warrel
die blaartjies van die pioenrose weg sodat hulle oor die grond gestrooi
word. Dit lig die blindings by die vensters. Dit frommel die jong meisies
se hare. Ek is bedroef. Ek dink aan my vriend. Die blou lug, die groen see
en die wit berge skei ons. Ag, as daardie voels na my vriend die briewe kon
dra wat ek vir hom skryf! As hierdie stroompie maar die blaartjies van
my pioenrose na hom kon dra!
Die magnolias glans in die skadus -maar ek kan nie my luit aanraak nie.
Ek kyk na die maan wat soos 'n groot magnoliabloesem is. Ek sal nie sing
nie. Ek sal nie speel nie. Ek wil myself geheel en al oorgee aan my droefheid.
Uit die Chinees van Yank Ki. (c. 1400)
(a) Waarom beweer die skrywer dat dit gaan reen?

(b) Watter twee wense word deur die skrywer in die stuk uitgespreek?
(c) Skryf neer die name van die blomsoorte wat in die stuk genoem word.
(d) Wat is 'n luit?
(e) Waarom is die skrywer bedroef?
(f) Gee 'n gepaste opskrif vir die stuk.
5. Soos die ~·orige:
Welkom dierbaar woord van God,
Lig in al ons lewenslot;
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Bron van Ieiding, troos en krag,
Rigsnoer van ons voorgeslag.
Welkom in ons moedertaal,
Van die Kaap tot oor die Vaal.
(a) Gee een woord vir ,Woord van God".
(b) Verduidelik kortliks wat bedoel word met: ,Lig in al ons lewenslot", en: ,Rigsnoer
van ons voorgeslag".
(c) By watter geleentheid, dink jy, is die bostaande reels gesing?
6. Soos die vorige:

Dis weer die maandelikse vandisie in Kasper Booysen se groot beeskraal,
waar in die rondte grootvee wei en 'n seun op sy esel aangalop tot by die
kraalhek. Op 'n onverskillige rolmanier gly hy van die donkie af en kom
op sy voete te Iande by Kasper Booysen, sy bywoner oom Flip Staander,
die afslaer en 'n paar Jode. Dis 'n seun van twintig jaar, agterlik vir die
leeftyd en sy dom gesig kyk oorbluf vir die mense. - 'n Verwaarloosde
vuil hand kom nou reguit ecrs na oom Kasper, en toe na oom Flip om te
groet, en daarna nog reguiter na die afslaer toe, wat hom effens aanraak
en yskoud se:
,Kom jy beeste koop ?" Die seun antwoord met 'n bree dom lag wat
twee pragtige rye tande oopstoot, en verklaar heserig met 'n tikkie verwondering in sy stem: ,Ek het mos nie geld nie! Ek wil vir ou-Jako b
verkoop."
(Uit: Ampie deur Jochem van Bruggen)
(a) Uit watter boek is die bostaande stuk gehaal?
(b) Wie was die donkieruiter wat by Kasper Booysen se veekraal aangekom het?

(c) Wat is 'n ,afslaer"?
(d) Watter sin in die stuk onderskryf die bewering dat die seun van twintigjaar ,agterlik

vir sy leeftyd" is?
(e) Waarom het die afslaer sy hand ,net effens" aangeraak?

(f) Waarom, dinkjy, het die afslaer die seun ,yskoud" aangespreek?
{g) Uit die stuk blyk dat die seun se voorkoms minstens ccn mooi eienskap het. Wat is

dit?
(h) Wie of wat is ou-Jakob?

7. Gee so saaklik moontlik in jou eie woorde die inhoud van die volgende weer:
Besit en Gcbruik
J ou krag beteken niks: 'n perd het meer as jy,
maar jy kan dit gebruik om hom te tern en ry.
En jou geduld is niks: 'n donkie 't meer as jy,
maar jy kan dit gebruik wanneer jy met hom ry.
Jou kennis is ook niks: 'n boek het meer as jy,
maar jy kan dit gebruik om nog meer byte kry.
Besit van gawe nie, maar die gebruik daarvan
Gee aanspraak op die naam van 'n begaafde man.
C. J. Langenhoven
8. Bcantwoord die vrae wat op die vo!gende stuk volg:

Soos 'n reusagtige landkaart le Natal daar voor hom uitgesprei: bosryke
klowe en laagtes, vrugbare vlaktes, trotse berge. Hier en daar blink vreemde
rivierwaters in die sonlig, of kronkel soos 'n silwer lint deur die heuwel-see
wat van die bergvoet af wegrol, in blou afstand, tot waar hemel en aarde

240

bymekaarkom, - en daar anderkant, moet ook die see wees, die see wat
vryheid sou aanbring van die ou verdrukker! Daar ver links, moet die
Zoeloekoning woon, aan wie dit alles behoort; daarheen sou hy ry, en
van hom die reg verkry om sy volk bier te plant, en hier in vrede en geluk
te laat groot word en sterk! Regs draai die krans-berge met 'n ellemboog
tot amper skuins voor, en stapel die hoe, loodreg afvallende wande voortdurend 'n indrukwekkende en met die sonlig-beskyning van toon en kleur
wisselende natuur-kasteel, tussen die nuwe wereld, en die een waar bulle
vandaan kom. Grillig uitgetand, grys die bergkruin teen die blou morelug
met punte en uithappe en kasteelvormige gevaartes. 'n Begeerlik mooi land
moet dit gelyk bet! Natalia, die republiek, so sou bulle dit noem, want hier
sou die vryheid gebore word.
Uit: Piet Retief deur Gustav Preller
(a) Wie is die persoon wat die pragtige landstreek voor hom gadeslaan?
(b) Wie is die Zoeloekoning van wie hier gepraat word?

(c) Watter ooreenkoms sou met hom aangegaan word?
(d) Watter ideaal sou met die ooreenkoms verwesenlik word?
(e) Waarom word hier van ,vreemde rivierwaters" gepraat?
(f) Waarom sou die see ,vryheid aanbring van die ou verdrukker"?
(g) Van watter berge word hier gepraat?

(h) Skryf drie woorde en/of uitdrukkinge neer waarmee die ontsagwekkendheid van

die berge uitgebeeld word.
(i) Wat word met 'n ,heuwel-see" bedoel?
(j) Die spelling van een woord in die stuk is verouderd. Skryf die korrekte spelling neer.

9. Beskryf tant Siena in 'n enkele sin na aanleiding van die volgende:
As ou tant Siena straat op loop
Om antipon of spek te koop,
Se die wat pad maak: Dank die Heer!
En sit hul sware stampers neer.
A. G. Visser
10. Beantwoord die vrae wat op die volgende stuk volg:

Dr. Arnoldus Pannevis is waarskynlik die eerste persoon wat die wonder
van Afrikaans ontdek bet, reeds by sy aankoms in die Kaap in 1866.
Sy hele lewe lank bet by propaganda gemaak vir Afrikaans en mense oortuig dat dit 'n volwaardige taal is en geen dialek nie. Twee van sy Ieerlinge
was ds. S. J. du Toit en C. P. Hoogenhout. Hy bet bulle aangevuur om self
ligdraers te word, om 'n volk wat stom was, te leer om sy eie te eerbiedig
en te veredel. Hy het 'n vaste geloof in die toekoms van Afrikaans gehad,
hy bet 'n leer verkondig wat nog nie voorheen in ons land gehoor is nie.
Hy was 'n gangmaker en 'n besieler - die ontdekker, soos genoem, van die
wonder van Afrikaans. Hy sit die Afrikaanse beweging aan die gang met
sy briewe waarin hy vir 'n vertaling van die Bybel in Afrikaans pleit; eers
in 1872 aan 'n koerant, en toe in 1874 aan die Britse en Buitelandse
Bybelgenootskap.
P. J. Nienaber
(a) Waarom is dr. Pannevis so 'n belangrike figuur in die Afrikaanse literatuurgeskiede-

nis?
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(b) Wat is 'n ,dialek"?

(c) Wat het dr. Pannevis raakgesien ten opsigte waarvan hy mense probeer oortuig bet?
Wie was twee van sy leerlinge?
In watter betekenis word ,ligdraer" hier gebruik?
Wat word bedoel met: , ..... 'n volk wat stom was"?
Verduidelik wat met ,'n gangmaker en 'n besieler" bedoel word.
Met watter pleidooi het hy die Afrikaanse beweging aan die gang gesit?
Weet jy in watter dorp dr. Pannevis gewoon bet?

(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

11. Soos die vorige:

Willie du Toit ...
Daar is seker baie min leke onder die gewone burgerklasse, binne sowel
as buite die grense van ons vaderland, wat ruimer bekendheid verwerf
het as die persoon na wie hierbo verwys word, wat ons op 23 Mei 1960
ontval is. En dit ondanks die feit dat hy uit 'n arm ouerpaar gebore is en
van nederige herkoms was. Bowendien het hy vroeg in sy lewe vader sowel
as moeder verloor en 'n wrede siekte opgedoen wat die destydse geneeshere
totaal uit die veld geslaan, hom sestigjaar lank aan 'n krankbed gekluister
en eindelik die lewe self opgeeis het.
Armoede, die verlies van albei ouer~ in jou jeugjare en daarby nog 'n
kwellende, ongeneeslike siekte! 'n Mens kan jou haas geen bitterder lot
voorstel nie. En tog het hierdie harde slae Willie du Toit nie ontmoedig
en in wanhoop langs die lewenspad laat neersink nie.
En die geheim? Daarvoor moet teruggegaan word na die dinge van
weleer wat kenmerkend was van 'n vergange Afrikanergeslag, en ongelukkig nie meer so algemeen aangetref word nie. In daardie beskeie ouerlike
woning het daar 'n altaar gestaan waarop die reukwerk ieder more en aand
getrou aangesteek is en die gesinslewe geheel en al deurtrek het. Die
daaglikse Bybellees, gebed en gesang was vir daardie mense nie net 'n
blote gewoontebeoefening nie, maar 'n ware gemeenskap met God wat
kinderlike vertroue en onwrikbare geloof ten gevolge gehad het.
Uit 'n pamjlet van die B.B.B.G.
(a) Watter dinge in Willie du Toit se !ewe bet sy lot swaarder gemaak as die van die

meeste ander mense?
(b) Het hierdie harde slae hom ontmoedig?

(c) Verduidelik kortliks wat die geheim was van Willie du Toit se moed en aanvaarding
van sy lot.
(d) Verduidelik kortliks elk van die volgende woorde en uitdrukkinge: /eke, van
nederige herkoms, aan 'n krankbed gekluister, we leer.
(e) Haal 'n sin uit die stuk aan wat ,Oggend- en aandgodsdiens" beteken.
(f) Watter invloed bet die ,daaglikse Bybel!ees, gebed en sang", op die Du Toit-gesin
gehad?
(g) Waarvoor staan die afkorting B.B.B.G.?
12. Soos die vorige:

Die woord parfuum (van die Latynse woord Perfumum) beteken ,deur
rook", en in die vorm van bewieroking het parfuums deel gevorm van aile
primitiewe seremonies en godsdienstige byeenkomste.
Parfuums is sedert die vroegste dae gebruik om die lewendes te behaag
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en die gestorwenes te vereer. Sedert die skepping is sowel mans as vroue
bewus van die strelende soet geure. Net wanneer dit buitensporig aangewend word, is die gebruik van reukwater en grimeermiddels aanstootlik.
In die jaar 1770 is 'n wetsontwerp by die Britse parlement ingedien waarvolgens aile vroue , ... wat enigeen van sy majesteit se onderdane imponeer,
verlei of mislei met behulp van reukwater, grimering, stywe korsette en
hoehakskoene, skuldig sal wees kragtens die wet op towerkunste, en dat
sodanige huwelik nietig verklaar sal word."
Gelukkig het hierdie wetsontwerp nooit wet geword nie. Sommige van
die skoonheidsmiddels wat destyds gebruik is, was beslis skadelik. Vandag
is die gebruik van skoonheidsmiddels egter feitlik universeel en die produksie en aanbieding daarvan verg 'n hoe graad van vernuf en kennis.
Parfuum vereer dame Mode ... en vanjaar skyn die voorliefde te wees
vir gesofistikeerde geure. In ooreenstemming hiermee het 'n beroemde
Franse parfuumhuis 'n splinternuwe parfuum ontwikkel - Presence. Mans
oorsee het dit as 'n skitterende skepping begroet, terwyl die vroue dit
opwindend vroulik noem. Hierdie nuwe parfuum is nou in Suid-Afrika
te koop.
Uit: ,Die Burger"
(a) Die woord parfuum beteken ,deur rook". Haal nog 'n woord uit die eerste paragraaf
wat as sinoniem vir parfuum gebruik kan word.
(b) Verduidelik kortliks injou eie woorde die sinsnede: ,om die lewendes te behaag en
die gestorwenes te vereer".
(c) Verduidelik in jou eie woorde: , ..... en dat sodanige huwelik nietig verklaar sal
word."
(d) Waarom is dit volgens die skrywer ,gelukkig dat hierdie wetsontwerp nooit wet
geword het nie ?"
(e) Haal uit die stuk 'n sinoniem vir grimeermiddels.
(f) Verklaar: , ..... vandag is die gebruik van skoonheidsmiddels feitlik universeel."
(g) Verduidelik in jou eie woorde: parfuumhuis, gesofistikeerde geure, dame Mode.
{h) Wanneer is, volgens die skrywer, die gebruik van reukwater en grimeermiddels
.,aanstootlik''?
13. Beantwoord die vrae wat op die volgende stuk volg:

Sondeurdrenkte Suiderland! Dis die Suid-Afrika-,beeld" waarmee die
Departement van Immigrasie nou in die buiteland aan die smous is. Met
afgemete emmers sonskyn pro beer hulle nou nuwe mense na ons land toe
lok.
Interessant vir my was dit om die gemiddelde aantal ure sonskyn per dag
en gemiddelde aantal sonnige dae per jaar in die verskillende klimaatstreke
van die land te vergelyk. Tabelle oor elkeen is daar in die nuwe brosjure
Sonskynland wat pas deur Immigrasie uitgegee is. Dit sal in talle tale
versprei word.
Ons grootste sonstreke is natuurlik die Karoo en die Hoeveld - die
Karoo loop voor met gemiddeld 9.5 uur sonskyn per dag en 317 sonnige
dae per jaar, terwyl die Hoeveld nege uur sonskyn per dag het en 306
son-dae per jaar. Suidwes-Kaapland is derde (8.2 uur per dag, 273 dae
per jaar).
Die sonprestasies van ander landstreke is: Kaapse Suidkus (d.w.s.
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Agulhas tot by Oos-Londen) 7.7 uur, 267 dae; Ooskus (Kaapse Ooskus
en Natalse Suidkus) 6.4 uur, 219 dae; Laeveld 8 uur, 260 dae; Weskus
8 uur en 265 dae. ('n Dag word as 'n son-dag gereken as die son meer as
die helfte van die dag skyn.)
Bogenoemde statistiek moet 'n mens natuurlik sien in die lig van die een
Engelsman wat vir die ander Engelsman vra: ,Watter dag was dit nou
.
?"
weer ver1ede Jaar somer ·
(Uit ,Van Alle Kante" in Die Burger.)
(a) Wat word bedoel met die uitdrukking: ,waarmee die Departement van Immigrasie
nou aan die smous is?"
(b) Wat is die Departement se doe! met hierdie ,smousery"?
(c) Wat is die naam van die brosjure wat oor ons land uitgegee is?
(d) Wat word in die brosjure uiteengesit?
(e) Gee 'n sinoniem vir brosjure.
(f) Watter streek het die meeste sonskyndae?
(g) En die minste?
(h) Volgens watter maatstaf word 'n dag as 'n ,son-dag" gereken?
(i) Wat is die verskil tussen 'n son-dag en 'n Sondag?
(j) Watter afleiding maak jy van die heellaaste sin van die stuk?
14. Soos die vorige:

Van die kant van die owerheid, die nywerheidswese, die onderwysmanne,
ja, van elke afdeling van ons volkshuishouding kom die klag dat ons 'n
enorme tekort aan goed opgeleide persone het om die uitdagings van ons
tyd die hoof te hied en die groat moontlikhede van ons land te benut.
Dit is verder algemeen bekend dat daar op die heel eerste vlak, naamlik
in ons skole, 'n nypende tekort aan onderwyskragte is.
Ons kanse gaan verby as ons nie gou maak nie.
Daar is vandag werk vir almal en die onmiddellike vooruitsigte is so
aantreklik dat verreweg die grootste deel van ons potensiele breinkrag
ongeskoold of halfgeskoold afgeroom word en verlore gaan vir die hoer
paste. Daarby skrik die hoe koste van universitere studies baie af, ten
spyte van die feit dat hulle allesins die nodige talente en aanleg daarvoor
het. Dit is 'n erkende feit dat die meerderheid van ons presterende studente
uit die laer- en middelinkomstegroepe kom, eerstens omdat hulle groep
meer is in getalle, maar ook omdat hulle 'n sterker prikkel het om bo uit
te kom. En dis juis hulle wat in so baie gevalle nie 'n universiteitsloopbaan
kan bekostig nie.
Een oplossing le vanselfsprekend in die beskikbaarstelling van meer
beurse en maklike langtermynlenings.
'n Onlangse opname in medewerking met al die universiteite het getoon
dat daar jaarliks leningsaansoeke vir om en by R180,000 geweier word
bloat omdat daar nie voldoende fondse beskikbaar is nie. Dit sluit nie
daardie onbekende aantal voornemende studente in wat hul studieplanne
laat vaar omdat hulle nie van bronne weet by wie hulle kan gaan aanklop
nie.
Alles in ag geneem, bly daar te veel jong mense wat hul merk in die lewe
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sou kon gcmaak het as hulle maar net die geleentheid vir gevorderde
studie gehad het.
(Uit 'n pamflet van die Kaaplandse Helpmekaarvereniging.)
(a) Verduidelik kortliks wat met volkshuishouding bedoel word.
(b) Watter drie vertakkinge van ons volkshuishouding word in die eerste paragraaf
genoem?
(c) Wat bedoel die skrywer met die bewering: ,Ons kanse gaan verby as ons nie gou
maaknie?"
(d) Watter twee redes noem die skrywer vir die verskynsel dat ,die grootste dee! van
ons potensiele breinkrag ..... verlore gaan vir die hoer poste"?
(e) Noem twee redes waarom die meerderheid van ons presterende studente uit die
laer- en middelinkomstegroepe kom.
(f) Watter oplossing is daar, volgens die skrywer, om die tekort aan goed opgeleide
persone uit te wis?
(g) Watter bewys voer die skrywer aan dat hierdie oplossing die regte is?
(h) Gee sinonieme vir: owerheid, benut, nypende, prikkel, geweier.
(i) Verduidelik wat ,ongeskoold en halfgeskoold" beteken.
(j) As hierdie stuk in 'n koerant sou verskyn, wat, dinkjy, sal 'n gepaste opskrifbo-aan
wees?
15. Lees die volgende stuk aandagtig deur en doen die opdragte wat volg:

'n Niggie van my het my jare gelede hierdie storietjie vertel: dit was op
ons buurdorpie wat hulle 'n taamlike goeie orrel gehad het; en die ou
orreliste - sy is ook allank nie meer daar nie - moes glo maar Sondag na
Sondag 'n dun straaltjie musiek daaruit laat fluit het; maar toe kom daar
'n slag 'n bobaas-orrelis op die dorp, en die sou 'n orreluitvoering gee:
die aand sit die kerk gepak van die mense; maar toe hy ooptrek, toe staan
die hele gebou vol stof: daar was glo pype en dinge waarvan die ou dametjie nie eers geweet het nie en wat dertig jaar lank net stof staan en versamel het. ,Tag," het 'n diaken mi die uitvoering gese, ,ons ou orreltjie
kon toe darem ook vanaand sy long 'n slag oophoes." En die volgende
dag het hulle vier of vyf mossieneste wat uitgeblaas was, op die balkan
kry Ie.
Hierdie sinryke ou verhaaltjie kom dikwels in my gedagte as ek oor ons
taal nadink of praat, of as ek Afrikaanse boeke of tydskrifte lees. Hoe
dikwels is 'n sin duister of dof omdat die skrywer net nie die een noodsaaklike woord kon kry nie wat die swartkol van sy gedagte tref; 'n mens
voel: ,Effens te hoog," ,'n bietjie te knap," ,net skrams links," ,bymi,
maar darem nog regs verby"- en nooit ,Raakl" nie; hy ken net nie elke
pyp van sy orrel nie. En dan, so af en toe, lees jy 'n werk wat die kerk in
die stof Iaat staan. Die gewoonte-kerkgangers se dan: ,Nee a, maar die
kerel maak mos nou stof"; en die skrywer sou maar net kon vra: , Wie't
dan die stof in die pype laat kom ... l"
Hoe dan met die stof in ons orrelpype? Met ons taal wat nog nie ten
voile gebruik word nie?
Eers net 'n verduideliking: Elke woord in die taal - tot die seldsaamste
toe - moet al erens dcur iemand gebruik geword het; anders is dit geen
woord nie. Wanneer jy se dat 'n taal nog nie ten voile oopgetrek is nie,
bedoel jy dus nie dat daar nuwe, nuutgevormde woorde gebruik moet
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word nie; jy dink selfs nie aan die gebruik van min-bekende (plaaslike of
uiters tegniese) woorde nie. Jy dink alleen aan so 'n totale beheersing van
al die middele van die taal dat die spreker of skrywer die moeilikste gedagte
en die fynste roersel van die gemoed tot in hul laaste trillinkie kan uitse.
Die drie soorte mens: die kind, die ongeletterde mens en die digter, die
speel almal graag met tale. Hulle knie dit, brei dit tot fantastiese vorms en skielik het bulle dan soms 'n pragtige nuwe se-moontlikheid in die hand.
'n Vader staan met 'n klein dogtertjie in die laat namiddag by die venster
en uitkyk.
,Moenie na die son kyk nie," se die man, ,hy sal jou ogies brand."
Die kind draai weg en voel nog die son op haar haartjies ... ,Maar die
son kyk na my hare," se sy.
'n Seuntjie van tien speel met sy motortjie, so verdiep daarin dat hy
van niks anders weet nie; en die neusie loop, loop maar, al oor die bo-lip af.
,Nee a, Jannie," se sy moeder, ,gaan haal dan vir jou 'n sakdoek en
vee jou neus behoorlik af!"
,Ag wat, Mammie, ek sit dit sommer in tru-rat"; hy gee net 'n snuif:
t'rug is dit, en die bo-lip skoon.
Die kind kry soms sulke pragtige vondste vir die ryker gebruik van taal
juis omdat hy min woorde ken; vir die groot verskeidenheid dinge wat hy
wil se, moet hy sy klein woordeskat losklits en omspan om nuwe dinge uit
te druk. Hy skep taalmoontlikhede deur 'n woord as beeld te gebruik en,
dus baie meer situasies te laaf uitdruk as wat die woord oorspronklik
,beteken" het.
Die eenvoudige, onbelese mens doen dieselfde; van sy armoede maak
hy 'n deug.
Die meer ontwikkelde mens van nugter aanleg wil egter graag vir elke
voorwerp, gedagte of gevoel waarmee hy bekend is, 'n woord of 'n vaste
uitdrukking he. Taalgebruik is vir hom soos daardie eenvoudige soort
vreetkaartspeletjie: op 'n twee gooi jy 'n twee, op 'n vier 'n vier, op 'n
aas 'n aas. Gedagte en woord moet soos eendjies ,paar en paar" loop.
Kom daar 'n nuwe ding ofbegrip in sy dinkveld, eis hy 'n nuwe naam daarvoor, en word dit nie dadelik deur sy woordeboek gegee nie, dan vat hy 'n
woord uit 'n ander taal.
Twee dinge, twee gedagtes, twee gevoelens is nooit s6 presies eenders
dat dieselfde woord hulle altyd volkome, resloos kan uitdruk nie - hier
steek 'n stukkie gedagte uit, ongedek deur die woord; daar is die woord
weer effens te groot soos 'n halfmasbroekie ... Maar hieraan steur die
praktiese taalgebruiker, die vlot romanskrywer en die haastige joernalis
hulle min as hulle maar net so ongeveer hul gedagte ,aan die man" kan
bring.
Die kind en die ongeletterde maak dikwels hul nuwe woord uit die klein
voorraad wat hulle reeds besit ... soos 'n moeder wat suinig moet wees,
klere uit ander klere sny.
Die digter moet in sy werkwyse nader aan die kind en die ongeletterde
wees as aan die opgevoede praktiese man.
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Hulle staan al drie voor die een groot probleem: die eindigheid van die
bestaande taalmateriaal teenoor die oneindigheid van wat bulle wil se.
Maar by die digter le die saak tog effens anders: dis nie die ylheid van sy
woordeskat nie, maar die rykdom en die genuanseerdheid van die heelal
wat hom dwing om skcppend met taal te werk. Soms sal dit 'n nuwe woord
wees wat hy vind, meer dikwels sal dit die beeldende gebruik van oorbekende woorde wees wat nuwe grootpaaie oopkap in die oerwoud van
die werklikheid.
Twee fragmente uit Los gedagtes oor ons taal deur N. P. van Wyk Louw
(Opgeneem in Swaarte- en Ligpunte, Kaapstad 1958).

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

VRAE EN OPDRAGTE
I
Hoe lank was die ou dametjie al orreliste toe die bobaas-orrelis sy uitvoering kom
gee bet?
,en die ou orreliste- sy is ook a! lank nie meer daar nie ... " Bedoel die skrywer dat
die orreliste na 'n ander dorp vertrek bet, of hoe?
As 'n mens bietjie te knap skiet, skiet jy dante goed, of hoe?
., ... ons ou klein orreltjie kon toe darem ook vanaand sy long 'n slag oophoes ... "
Se nou daar bet gestaan: ,ook ons ou klein orreltjie kon toe darem vanaand sy long
'n slag oophoes ..." Word daar deur die verskuiwing van die ook nou iets anders
gese? En as ook voor 'n slag staan?
Waarom laat die verhaal van die orreltjie die skrywer dikwels oor ons taal nadink?
Waarvandaan kom die mossieneste wat op die balkon gevind is?
'n Mens kan nie, a! trek jy die orrel heeltemal oop, pype gebruik wat die orrel nie
het nie. Voltooi nou self: ,'n Mens kan nie, a! trekjy die taalorrel heeltemal oop,
woorde gebruik wat ..."
IT

(a) As die kerk op die buurdorpie sommer 'n ou pieporreltjie en nie ,'n taamlike goeie

orrel" gehad het nie, sou die storietjie nooit ontstaan bet nie. Hoe so?
(b) Die orreliste moes glo maar ,,'n dun straaltjie musiek daaruit laat fiuit bet". Noem

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

die metafoor wat die skrywer hier gebruik ('n metafoor bet ons bv. in: ,daardie seun
is darem sommer vir jou 'n bulkalf", 'n vergelyking bet ons bv. in: ,hy is so sterk
soos 'n bulkalf").
Vervang die metafoor deur 'n vergelyking.
,maar toe hy ooptrek, toe staan die hele gebou vol stof ... " Kon die skrywer ewe
goed lostrek in plaas van ooptrek gebruik het?
Die aand toe die bobaas-orrelis sy uitvoering gee, was die kerk gepak. Hierdie
gepak is eintlik ook 'n beeld en wei 'n metafoor, nes straaltjie hierbo. Is hierdie
metafoor nog so nuut, so lewendig dat 'n mens hom nog as 'n beeld aanvoel, of is
hy deur berbaalde gebruik al so verslyt dat hy nes 'n ,gewone" woord klink?
'n Seuntjie staan na 'n spul pasgebore bondjies en kyk en by se: ,Haai pa, kyk bulle
dun stertjies; pa weet, bulle stertjies is sommer straaltjies." Hct die seuntjie sommer
kaf gepraat, of het hy 'n beeld gebruik (watter soort ?) wat tretfend en verstaanbaar
is?
In die tweede paragraaf gebruik die skrywer 'n tweede vergelyking. Waar by in die
eerste paragraaf die onvermoe om 'n taal ten volle te gebruik vergelyk met 'n orreliste wat nie al die pype van haar orrel ken nie, daar vergelyk hy hierdie selfde onvermoe om presies en volledig te praat met iets ... Waarmee?
Die skrywer vergelyk in sy tweede paragraaf die taalgebruiker wat nie die presiese
woord kan vind nie, met die skerpskutter wat nie die swartkol van die skyf suiwer
kan tref nie UY bet beeltemal reg: ons bet nou die vorige vraag vir jou beantwoord,
maar ons hoop jy kon hom op jou cie ook al baasraak). Die vergelyking met die
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skut begin daar waar hy skryf: ,Hoe dikwels is 'n sin duister of dof omdat die
skrywer net nie die een noodsaaklike woord kon kry wat die swartkol van sy gedagte
tref ..." Hierdie skrywer skiet te hoog, te knap, links, regs, maar nie raak nie.
Dan vervolg die skrywer: ,hy ken net nie elke pyp van sy orrel nie." Sou die skrywer
hier nie eerder kon geskryf het: ,,hy ken net nie sy geweer nie"?
III
(a) Hoe raai jy: watter soort werk doen die skrywer, wat is sy am bag?
(b) Is 'n stuk taal wat ,die kerk in die stof laat staan" goed of sleg?
(c) As die goeie skrywer, die een wat die swartkol van sy gedagtes met die juiste woord

(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

kan tref, vir die gewoontekerkgangers vra: ,wie het die stof in die pype laat kom",
hoe sal 'n mens hom moet antwoord?
'n Woord is nog nie werklik woord voordat hy ... Voltooi.
As die skerpskutter amper raakskiet, se die skrywer: bymi. Die nadruk of aksent val
dus vir hom op die tweede lettergreep. As jy byna spesiaal wil beklemtoon, val die
nadruk op die eerste of die tweede lettergreep?
Gebruik 'n woordeboek en sock: (i) yyf woorde wat jy verstaan as jy hulle lees of
hoor maar nooit self gebruik wanneer jy praat of skryf nie; (ii) vyf woorde wat jy
nog nooit gehoor of gelees het nie.
Probeer, met behulp van dieselfde woordeboek, al tien die woorde wat jy so opgespoor het, in sinne te gebruik.
Volgens die skrywer kan 'n woord min-bekend wees omdat hy of plaaslik (gcbonde
aan 'n bepaalde streek) of tegnies (gebonde aan 'n bepaalde beroep) is. Soek yyf
voorbeelde van tegniese en een plaaslike woord.

SPELLING, LEESTEKENS, AFKORTINGS
1. Skryf die volgende woorde onder mekaar neer en voeg, waar nodig, die ontbrekende
kappies, deeltekens en koppeltekens in:
ruens
finansiele
waeienaar
teespoed
sker
oudstudent
eeteet
ster
vroeer
bler
wiee (mv. van wieg)
ingetoe
wie (mv. van wig)
liefhe
singsing
ee (mv. van eg)
2. Gee die regte afkortings vir die volgende woorde:
byvoorbeeld
laasgenoemde
dominees
manuskrip
doktore
poskantoor
ensovoorts
sekretarissc
hulpwerkwoord
was geteken
3. Watter van die volgende woorde is reg gespel?
(a) Die (opdraend, opdraand) is (styl, steil).
(b) My (doopseel, doopseel) is weg.
(c) Ek is (geinteresseerd, geinterreseerd) in (posseels, posseels).
(d) Dit is vir my 'n genoe, genoee) om jou te help.
(e) Sy is 'n oulike poppie (ne, ne, ne)!
(f) (Damesskoene, dameskoene) is duur.
(g) Staak dit (onmidellik, onmiddellik, onmiddelik).
(h) Wat weetjy van (masjinerie, masjienerie)?
(i) Die handelaar verkoop (allerlei, allerlee) (benodighede, benodigdhede).
(j) Die (sterre, stere, sterre) skyn helder.
Waarvoor staan die volgende afkortings?
t.a.p., t.o.v., Rdb., O.V.S., n.a.v., m.b.t., h/v, k.m.b., e.a.
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5. Voorsien die volgende sinne van die ontbrekende leestekens:
(a) My pa lees graag Die Burger maar ek verkies Die Transvaler.
(b) Jan roep Pa gaan koop gou vir my 'n pakkie sigarette.
(c) Die kinders wat speel speel padlangs aankom bet pas verneem dat bulle 'n
halfdag vakansie bet.
(d) Toe die bevelvoerder skree storm vertel oom Jan, boor jy net takke kraak soos
ons deur die borne in die rigting van die vyand bars.
(e) Pa se aan Klaas gaan koop gou vir my Die Huisgenoot in die kafee om die
draai ou seun.
KLANKLEER
1. Hoeveel vokale en hoeveel konsonante bevat die Afrikaanse alfabet? Skryf die vokale
onder mekaar neer.
2. Skryf drie voorbetlde van elk van die volgende neer en onderstreep die betrokke
lettergrepe:
(a) Geslote lettergrepe.
(b) Tweeklanke.
(c) Oop lettergrepe.
3. Verdeel die rolgende woorde in lettergrepe:
rotsgebergtes
verbygaande
ellelange
see-eend
wandelaar
drieverdiepinghuis
4. Onderstreep die lettergrepe waarop die aksent in die volgende woorde val wanneer
hulle uitgespreek word:
bioskoop
standaard
standerd
telefoon
definitief
politick
direk
distrik
minister
hospitaal
inderdaad
kontak
vrywaar
aspek
monument
artikel
paragraaf
ekstrak

WOORDSOORTE
Selfstandige Naamwoorde
1. Gee twee meervoudsvorme vir elk van die volgende woorde en gebruik elkeen in 'n
sin sodat die betekenis duidelik uitkom:
saal, skof, maag, gas, maat, letter, las, gif, betrekking, vorme.
2. Skryf neer:
(a) Vyf s.nwe. wat net in die meervoud voorkom.
(b) Vyf s.nwe. wat net in die enkelvoud voorkom.
(c) Die meervoud van: kleinding, genot, stuurman, buurman, smid.
3. Gee die verkleinwoorde van:
bruidegom, timmerman, kostuum, mane!, vel, bees, woning, pa, wa, vlaag, vlag,
mandjie, ring, skelm, karba.
4. Gee die teenoorgestelde geslag (d.w.s. manlik of vroulik) van die volgende woorde:
tierWYfie, tikster, mannetjieleeu, ooilam, berin, teef, non, swaer, eksekutrise, voog,
regentes, regisseur, assistcnte, Jood, profeet.
5. (a) Wat is die meervoud van: tablo, hiena, Van Breda, Roux, eer?
(b) Wat is die vroulike vorm van: eksekuteur, masseur?
6. (a) Wat is die meervoud van: voeg, karba, gelid, bedrog?
(b) Wat is die vroulike vorm van: regisseur, redakteur, heiden, ab?
(c) Wat is die verkleinwoord van: buro, besering.
7. (a) Wat is die meervoud van: wieg, kroeg, koopman, prieel, eer?
(b) Wat is die verkleinwoord van: hiena, impi?
Voornaamwoorde
1. Vul die ontbrekende vnwe. in:
(a) Die man ............ ek gister ontmoet bet, vertel dat ............ seun ........... toon gestamp bet.
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(b) Mencer Rens, is hierdie hoed ............ ? Ek was onder die indruk dat ............ hoed
weg is.
(c) Daar tluit die trein; ............ is laat vandag.
(d) Die twee susters het ............ lief, want bulle gaan nooit erens sonder .......... nie.
(e) Die man ............ se seun dood is, is diep bedroef.
2. Gebruik in kart sinne:
(a) dit as (i) persoonlike vnw. (ii) onpersoonlike vnw.

(b) my as (i) wederkerende vnw. lii) besitlike vnw.
(c) wat as (i) betreklike vnw.
(d) jy as (i) onbepaalde vnw. (ii) persoonlike vnw.
Byvoeglike Naamwoorde
1. Gee die regte vorm van die
'n (dof) lig
die (arm) drommel
'n (vas) bestelling
(ryp) ervaring

b.nw. tussen hakies:

(ru) soldate
'n (arm) man
die (moeg) reisiger
(ryp) vrugte

'n (woes) aanval
(breed) rieme
die (droog) rivierbedding
'n (muf) reuk

2. Gee die trappe van vergelyking van:

skaars, tluks, juis, droog, suf, gedwee, tevrede, nuut, onaantreklik, verafgelee.
3. Maak kort sinne om die verskil te verduidelik tussen:

'n naar seun, 'n nare seun; trots ouers, trotse ouers; 'n heel ruit, 'n hele ruit;
diep water, diepe waters; 'n arm vrou, 'n arme vrou; die wys vrou, die wyse vrou.
4. Vervang elkeen van die groepe woorde tussen hakies deur een woord:
'n (wat vol misterie is) moord;
(wat tot 'n sekretaris behoort) werksaamhede;
'n (wat gereed is vir die slag) leer;
'n (wat van albei kante kom) haat;
'n (wat aan chaos laat dink) toestand.
5. Gebruik die volgende b.nwe. in kort sinne (a) eers attributief en (b) dan predikatief·
heerlik, lang, nuut, opreg, regop, viets, ru, traag.
6. Gee die teenoorgestelde van elk van die volgende:
spierwit, vuurwarm, stokoud, skatryk, papnat, propvol, spotgoedkoop, rietskraal,
galbitter, knuppeldik.

Lidwoorde en Telwoorde
1. Vul die ontbrekende vorm van die lw. in die volgende sinne in.
(a) Wat ............ drommel makeer hom nou weer!
(b) Dit is vir my om ............ ewe.
(c) Ek sal dit doen met ............ verstande dat jy my help.
(d) Dit is 'n week ........... gebeds vir die gemeente.
(e) Die saak is in ........... minne geskik.
(f) Die saak het op die vergadering ............ sprake gekom.
(g) Die politikus is wei ............ tale.
(h) By die ............ perse gaan was die uitslag nog nie bekend nie.
2. Verduidelik met voorbeelde wat bedoel word met:

(a) 'n bepaalde hooftelwoord;
(b) 'n onbepaalde rangtelwoord;
(c) 'n bepaalde rangtelwoord.
Werkwoorde
1. Gebruik die volgende wwe. in kort sinne, eers oorganklik en dan onoorganklik:
drink, kook, vra, skop, roer.
2. Gebruik in kort sinne:
(a) word as (i) 'n koppelwerkwoord (ii) 'n hulpww. van vorm;
(b) skeer as 'n wederkerende ww.;
(c) waai as 'n onoorganklike ww.;
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(d) sal as 'n hulpww. van tyd;
(e) skyn as (i) 'n selfstandige ww. (ii) 'n koppelww.

3. Gebruik die volgende wwe. eers skeibaar en dan onskeibaar in kort sinnetjies:
oorlaai, onderhou, oorweeg, voorspel, oorval, deurtrek, oortuig, ondergaan.
4. Skryf die volgende sinne oor in die verlede tyd:
(a) Jy moet die stuk korrigeer wat hy formuleer.
(b) Hy probeer om aandag te trek.
(c) Ons waardeer die Ieier nie.
(d) Die milde reen deurweek die sagte grond.
(e) Die straaljagters deurklief die blou heme!.
5. Vul die regte vorm van die ww. tussen hakies in:
(verloor) kanse
(doen) sake
met (span) aandag
(betrek) lug
(antwoord) vrae
(broei) eiers
(verberg) skatte
(slyp) messe
'n (hoogplaas) persoon
'n (styf) boordjie
(steel) vrugte
(verf) naels
(gis) wyn
(ploeg) Iande
6. Gebruik in sinne sodat die onderskeid duidelik blyk:
deurgesteekte en deurgestoke; gebuigde en geboe; geskepte en geskape; betrekte
en betrokke; uitgesoekte en uitgesogte.
7. Vul die juiste vorm van die ww. tussen hakies in:
(a) Jy hoef nie meer (kom) nie.
(b) Ons het dit aan ons ouers (dank).
(c) Ek is my vader nog vanaand (wag).
(d) Jy se jy sal slaag? Dis (hoop)!
(e) So 'n katastrofe was nie (voorsien) nie.
8. Skryfin die direkte rede:
(a) Die seun het bevrees uitgeroep dat hy 'n slang deur die heining sien sell het.
(b) Jan se pa het hom beveel om Die Huisgenoot te gaan koop en om gou te maak.
(c) Sannie het vertroostend vir Sarie gese dat sy haar nie hoef te ontstel nie.
(d) Die onderwyser het Piet bars beveel om die kamer te verlaat.
(e) Die boemelaar het verneem of die boer nie vir hom slaapplek het nie.
9. (a) Vul die ontbrekende werkwoorde in onderstaande vaste uitdrukkings in:
'n proklamasie ......... ; 'n saak op die keper ............ ; 'n snaakse gerug ............ die
ronde; ons moet nou finalitiet ............ ; hul het die knoop ............ .
(b) Vul die juiste vorm van die verlede deelwoord in:
'n (verdink) persoon; (verkry) regte; (ontsteek) wonde; (verberg) sondes;
(ondervra) getuies.
10. Skryf die volgende sinne in die indirekte rede:
Piet: ,My wereld, wat kom jy vandag hier maak ?"
Jan: ,Jou net waarsku. Voortaan is jou lewe in gevaar."

Bywoorde
1. Gebruik as bywoorde in sinne sodat die betekenisse duidelik blyk:
desnoods, immers, eersdaags, soggens, betyds, aanstons, onbesiens, geensins,
eertyds.
2. Soek uit die onderstaande sinne een voorbeeld van elk van die volgende soorte bywoorde uit: plek, tyd, wyse (manier), graad en modaliteit:
(a) Ons slaap snags buitekant as dit so warm is.
(b) Stap vinnig, dis baie ver daarheen.
(c) Wat hy daar se, is seker die waarheid.
Voorsetsels en Voegwoorde
1. Watter voorsetsels ontbreek in die volgende?
(a) Sy beledigings het my ............ die harnas gejaag.
(b) Hy is siek ............ sterwens toe.
(c) ............ berigte gaan hulle skema mank ............ baie gebreke.
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2.

3.

4.

5.
6.

(d) Die verklaring le ............ die hand: daar haper iets ............ die organisasie.
(e) Niks ............ wereld kan verhoed dat die skurk ............ verderwe gaan nie.
(f) Hy was woedend ............ sy werkgewer toe hy weer ............ meet af aan moes begin.
Vul die ontbrekende voorsetsels in en onderstreep hulle:
(a) Die goeie gewoonte het ............ onbruik geraak.
(b) Hy wou ............ die dood nie luister nie.
(c) Wat hy ............ eed bevestig het, word nou aan jou ............ insage voorgele.
(d) Dit is ............ die ewe of hy bydra ............ die fonds of nie.
(e) Vandat hy ontslaan is ............ die betrekking het ons toestande weer ............ beheer.
(f) Toe hy eers ............ dreef kom, was hy gou ............ uitstek die vleuel.
Vul die ontbrekende voorsetsels in en onderstreep hulle:
(a) Wat jy se, is nie ............ sake nie.
(b) Jy moet maar .......... die onvermydelike berus.
(c) Hy het die kwaad ............ eie beweging gedoen en by sy baas ............ ongenade
geraak.
(d) Hy is ............ die insolvensiewet veroordeel en ............ sy betrekking ontslaan.
(e) Dit het ............ nadere ondersoek geblyk dat hy ............ sy perke lewe.
Vul die ontbrekende voorsetsels in:
(a) Hy het 'n afkeer ........... vuil taal.
(b) Die regter het uitspraak ............ hom gegee en hom skuldig bevind.
(c) Die polisie het beslag ......... die gesteelde goedere gele.
(d) Die behoeftiges is ............ baie voorregte verstoke.
(e) Die woord ,rugby" is ............ Engels ontleen.
(f) Hy is nou weer ........... 'n ander idee behep.
(g) Die fat is gesteld ............ sy kleredrag.
(h) Die broers is baie verknog ............ mekaar.
(i) Die regeerder het m'l sy triomf ............ aansien toegeneem.
(j) Die werk is nie ............ behore gedoen nie.
(k) Hy het die saak op die vergadering ......... berde gebring.
(!) Die gestorwene is gister ............ aarde bestel.
(m) Ek weet ............ ervaring dat donkerwerk konkelwerk is.
(n) Gaan speel ............ vadersnaam tog nou buite.
(a) Oom Jan dien ook nou ............ die skoolraad.
Gebruik in duidelike sinne:
by monde van; op gevaaraf; ten bate van; deurbemiddeling van; ten behoewe van;
te midde van; op 'n haar na; met betrekkingtot; op aanklag van; by gebrek aan.
Gebruik die volgende voegwoorde in goeie sinne:
nietemin, tensy, mits, derhalwe, nogtans.

WOORDVORMING
1. Vorm samegestelde woorde van die volgende:
seun + skoal
kalf + hok
noem + waardig
meer + deels
eet + tyd
wa + as
rib + been
land + belange
lewe + taak
perd + stal
afdeling + bestuurder
mou + gat
kop + ent
siel + leed
vrede + taak
brief + bus
kreef + gang
broek + knoop
saak + brief
lip + taal
hout + kool
2. Maak sinne om die verskil in betekenis aan te dui tussen:
skoonveld en 'n skoon veld; stinkblare en stink blare; blouboontjies en blou
boontjies; maermerrie en 'n maer merrie; suurlemoen en suur lemoen.
3. Vorm afgeleide persoonsname (bv. swerf- swerweling) van:
aankom, doop, hemel, pap, dik, koets, loseer, vals, psalm, monargie, doseer.
verloor, rente, kanon, beoordeel, leer, kritiek, telegraaf, blom, lelik.
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4. Vorm werkwoorde van (bv. man- beman):
hoof, steen, oog,lig, dubbel, siel, jaar, vel, kroon, wapen.
5. Wat word die bewoners van die volgende Iande genoem?
Skandinawie, Ghana, Algerie, Japan, Egipte, Turkye, Belgie, Roemenie, Brasilie,
Argentinie.
6. Gebruik die volgende afgeleide bywoorde in duidelike sinne:
stuksgewys, billikheidshalwe, grootliks, pligshalwe, herwaarts en derwaarts.
7. Vervang die woorde tussen hakies deur passende afgeleide vorme:
'n (patriot) daad
(professor) redevoerings
'n (hersien) uitgawe
(periode) droogtes
(propaganda) rolprente
(sekretaris) pligte
van (twyfel) karakter
(verander) weer
(kerf) tabak
(parlement) reels
'n (skei) vrou
(giet) yster
8. Vorm b.nwe. van die volgende en plaas elkeen voor 'n geskikte s.nw. (bv. argitek argitektoniese skoonheid):
apostel, chaos, intuisie, lafaard, stad, epos, afgod, geloof, sisteem, seks, masjien,
kind (2), broer, drama, dag, algebra, matesis, fondament, periode, meester (2).
9. Vorm bywoorde van die volgende woorde en gebruik elkeen in 'n kort sin:
trap, beurt, speel, nag, eet, blind, huis, oggend, suid, stuk.
10. (a) Vorm afgeleide werkwoorde van: wese, populer, spoed, half.
(b) Vorm afgetrokke selfst. nwe. van: vergeef, reken, slaaf.
(c) Vorm persoonsname van: wreed, vier, weste.
(d) Vorm afgeleide bywoorde van: groep, sy, vuur, skelm.
11. Vorm b.nwe. van die volgende woorde en plaas elk voor 'n gepaste s.nw. (bv. EuropaEuropese gewoontes):
Parys, Pretoria, Kroonstad, Soedan, Moses, Israel, Java, Italie, China, Frankryk,
Christen, Paarl.

1.
2.

3.

4.

5.

SINS LEER
Gebruik die volgende woorde in duidelike volsinne:
ofskoon, tensy, namate, dog, tog, nogtans, ingeval, dus, derhalwe, mits.
Verkort die volgende sinne saver moontlik:
(a) Hy beoefen wynboerdery in die Boland.
(b) Die graan vorm vanjaar pragtige stoele.
(c) Die boer behandel sy boord met spuitstof en sy beeste met dip.
(d) Wie is die seun met die lang hare?
(e) Dit is die rede waarom ek nie wou nie.
Verkort die volgende sinne deur die skuinsgedrukte delete verander:
(a) Dit is tog wat ek beloof het om te doen!
(b) Die man wat die waarheid verdraai, word uiteindelik ontmasker.
(c) Diegene wat nie kan sien nie, moet gelei word.
(d) Wie dit gese het, is onbekend.
·
(e) Hy is iemand wat geld uit ander mense se sakke steel.
(f) Hy loop met sy kaal kop in die son.
(a) Verander die skuinsgedrukte woorde en sinsnedes in die volgende sinne tot
bysinne.
(i) Ondanks die rei!n het hy gekom.
(ii) Mettertyd sal dit beter gaan.
(iii) Jou vertelling is moeilik om te glo!
(iv) Soos 'n koeel uit 'n roer nael hy die straat af.
(b) Se watter soort bysin in elke geval gevorm is.
Skryf die bysinne in die volgende samegestelde sinne neer en se walter soort elk is:
(a) Daar is mense wat die waarheid graag verdraai.
(b) Ek sal ry waar ek wil.
(c) Wat jy nou se, is beslis waar.
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(d) Hy geniet altyd wat deur sy moeder voorberei is.
(e) Hy sal uiteindelik word wat hy graag wil wees.

(/) Ons verwag dat ons vriende sal kom.
Dit skyn dat hy sy werk nie gedoen het nie.
Dat motoriste so kan jaag, maak 'n mens bang.
Die man wat daar loop, is blind.
Hy hardloop asof die duiwel hom jaag.
6. Ontleed in hoof- en bysinne en dui die sinsverband aan:
(a) Hoewel ek jare moes wag vir die geluk wat jy vir my voorspel het, voel ek
vandag dankbaar dat ek na jou advies geluister bet.
(b) Beduie my waar jy loseer sodat ek jou kan gaan opsoek.
(c) Ek sal doen wat ek wil, want ek is my eie baas.
7. (a) Verander die skuinsgedrukte sinsdele tot bysinne in die volgende sinne:
(i) Sy skielike heengaan word in die koerant vermeld.
(ii) Hy bet die gerug van 'n spoorwcgramp ontken.
(iii) Daar is 'n bank om op te sit.
(iv) Hy bet deur die een daad wereldberoemd geword.
(v) Hy oefen om fiks te word.
(b) Verbind die volgende groepe sinne tot een saamgestelde sin vir elke groep.
(En, maar en want mag nie gebruik word nie):
(i) Ek hou nie van hom nie. Hy is te baasspelerig. Ek gaan saam met hom.
(ii) Dit is sy ryk oom. Hy maak op sy oom staat. Hy kry geld nodig. Hy wil
universiteit toe gaan.
(iii) Bring die stoel. Ek wil hom heelmaak. Hy sit op die stoel.
(g)
(h)
(i)
(j)

BETEKENISLEER
1. Gebruik elk van die volgende woorde in kart sinne in twee verskillende betekenisse:

las, leer, plaas, jou, mond, mag, kan, pers, bal, kom.
2. Verduidelik kortliks, sander om elk in 'n sin te gebruik, die verskil in betekenis tussen
die volgende woordpare:
lid, lit
frank, vrank
fiets, viets
rei, ry
ly, lei
wei,WY
pyl, peil
verby, verbei
boud, bout
fors, vors
fat, vat
vlei, vly
3. Soos die vorige oefening:
guur, gier
bundel, bondel
bros, broos
naamloos, nameloos
berig, berug
beuel, beul
leeg, ledig
tabak, twak
brak, braak
skrap, skraap
bestuur, bestier
neet, neut
4. Wat noem 'n mens:
(a) Iemand wat pap en lamlendig is;
(b) Iemand wat baie gelukkig is;
(c) Iemand wat sonder voortande is;
(d) lemand wat baie ondeund is;
(e) Iemand met wiejy ander mense bangmaak;
(/) Iemand (vera! 'n vrou) wat baie kwaai is;
(g) Iemand wat baie slordig is;
(h) Soldate sonder ervaring;
(i) Soldate met baie ervaring;
( j) Iemand wat buitengewoon skrander is?
5. Gee alltonieme vir die volgende:
ouderwets, mislukking, langdradig, vermetel, grondig, berug, veelsydig, passief,
werkgewer, pessimis, minderjarig, outokraties, opvolger, grootmoedig, inheems.
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6. Voltooi die volgcnde uitdrukkings:
(a) Die soet en die ......... van die lewe.
(b) Dis nog vis nog ........... .
(c) Hulle loop hot en .......... .
(d) Hy besit kind nog ........... .
(e) Alles is in rep en ......... .
(f) Hy kla steen en ............ .
(g) Hulle gesels oor koeitjies en ............ .
(h) Ek staan by hom deur dik en ............ .
(i) Die kat le pens en . . .... op die rusbank.
(j) Die boer skree sy werksmense wild en ............ .
7. Gee gepastc sinonieme vir die volgende:
poetics
sillabe
literatuur
agenda
petisie
aleis
kwantiteit
modem
objeksie
reserveer
kopie
populer
distansie
aksent
donasie
8. Gee een woord vir elk van die volgende:
(a) Die plek waarvandaan die sterre bestudeer word.
(b) Die vakman wat motors herstel.
(c) Die deskundige wat persone se spiere vrywe.
(d) Die plek waar velle voorberei word vir skoene, sole, ens.
(e) Die motor waarmee handelaars bestellings uitstuur.
(f) Die plek waar 'n kunsskilder werk.
(g) Die plek waar mielies, koring, ens. in groot hoeveelhede gebere word.
(h) Die persoon wat sy trou aan 'n ander volk gee.
(i) Die voorsitter van die sinode.
(j) Die mense wat 'n groot sakeondememing se beleid vasle.
(k) 'n Aantal skepe wat om veiligheidsredes saamseil.
(I) Die deskundige wat 'n mens se sielelewe bestudeer.
(m) Die persoon wat 'n koerantpersoneellei.
(n) Die plek waar muntstukke geslaan word.
(o) Die persoon wat besoekers deur 'n groot gebou lei.
(p) Die lede van die publiek wat by 'n sekere winkel koop.
9. Vervang die woorde tussen hakies met 'n byvoeglike naamwoord wat dieselfde betekenis
het:
(i) 'n (wat van albei kante kom) tegemoetkoming;
(ii) 'n (wat die dood tot gevolg bet) ongeluk;
(iii) 'n (wat oral goed bekend is) dief;
(iv) 'n (wat net in die verbeelding bestaan) leeu;
(v) 'n (wat 'n mens maar kan aanneem) voorstel;
(vi) 'n (wat vir die oog lelik is) gebou;
(vii) 'n (waarin baie verkeer te sien is) straat;
(viii) 'n (wat nie herroep kan word nie) daad;
(ix) 'n (wat diep en deeglik is) kennis;
(x) 'n (wat dikwels voorkom) gebeurtenis.
10. Gee een woord vir elkeen van die volgende:
(i) Die persoon wat 'n toneelgeselskap afrig.
(ii) Die plek waar 'n geneesheer jou 'n onderhoud toestaan.
(iii) 'n Telegram wat deur middel van die telefoon by die poskantoor ingelewer
word.
(iv) 'n Peri ode van tien jaar.
(v) Die plek waar ou dokumente (ens.) bewaar word.

255

IDIOMATIESE TAAL- EN WOORDGEBRUIK

1. Gee idiome vir die volgende vcrklaringc. Maak gebruik van die sleutelwoorde tussen

2.

3.

4.

5.

hakies:
(a) Iemand fop of bedrieg (bos).
(b) Hy is nie by sy volle verstand nie (windmeul).
{c) Die kind is soos die ouer (appel).
(d) Hy vlei jou (beuning).
(e) Klein kinders luister fyn (muisies).
(f) Dit vererger die saak (olie).
(g) Hy hardloop weg (rieme).
(h) Hulle is welgesteld (warmpies).
(i) Trou is 'n ernstige saak (perde).
(j) Die kind is baie vrypostig (wa).
(k) Moet hom nie dwarsboom nie (vaarwater).
(/) Doen dit dadelik {yster).
(m) Kom ons gaan eet (inwendige mens).
(n) Hy is 'n gedugte teenstander (katjie).
(o) Dis vir my 'n groot belediging (klap).
Voltooi die vo[gende idiomatiese uitdrukkings:
(a) Jy sal op jou ............ kry as jy dit durf doen.
(b) Ek laat my nie met 'n blaas ............ op loop janie.
(c) Na die droogte trek die boer nou .......... .
(d) Honde wat blaf, ............ .
(e) Nie om die hondjie nie, maar ............ .
(f) Skoenmaker, hou jou by ............ .
(g) Ek eet die halfgaar vis met lang ............ .
(h) Moenie jou perels voor die ............ .
(i) Die beste stuurlui ............ .
{f) Hy is 'n wolf in ............ .
(k) Maak gou; die son trek ............ .
Wat word bedoel met die volgende?
'n geldwolf
'n slodderkous
'n windbuks
'n pampoenkop
'n pokkel
'n ghwar
'n penlekker
'n heethoof
'n voelverskrikker
'n takhaar
'n afskaffer
Verklaar die vo/gende uitdrukkinge:
(a) Hy skiet met spek.
(b) Hy het Jan se hand in die as geslaan.
{c) Nou slaan jy die spyker op die kop.
(d) Sy sit op die bakoond.
(e) Die aap kom uit die mou.
(f) Daar sal dadels van kom.
(g) Dit het jy seker uit jou duim gesuig.
(h) Voor dooiemansdeur kom.
(i) Jou twak is nat.
(j) Jy kan nie van 'n padda vere pluk nie.
In die volgende sinne is voorbeelde van personifikasies, vergelykings en metafore
Skryf die sinne neer en se by elkeen walter vorm van die genoemde sty/figure daarin
voorkom. Onderstreep ook die betrokke sinsdele.
(a) Jan is so lelik soos die nag.
(b) Die sakeman is 'n geldwolf.
(c) Die borne staan soos brandwagte teen die westerkim.
(d) ,Jy is 'n klipkop, Piet," se die onderwyser.
(e) Die nagwind fluister deur die boomtoppe.
(f) Piet is so taai soos 'n ratel.
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(;r) Hierdie ou motor is taai.
(h) Hy het 'n vuil mond. Ely weg van hom.
(i) Die son kasty ons met sy felle strale.
(j) Jy lyk nes 'n voelverskrikker, Jan!

TAALSUIWERHEID EN ANGLISISMES
1. Skryf die volgende woorde onder mekaar neer en onderstreep die lettergrepe waarop
die klem val wanneer die woorde uitgespreek word:
bioskoop, minister, telegram, botanie, chemie, direk, telefoon, katalogus, kontak,
politiek.
2. Gee suiwerder Afrikaanse sinonieme vir die volgende woorde:
krediteure, outeur, applous, informasie, objeksie, appresieer, konneksie, eksporteer,
fantasie, korrigeer.
3. Vertaal die volgende Engelse motorterme in suiwer Afrikaans:
misftre, plug, screen-wipers, silencer, spare wheel, speed trap, bonnet, choke,
cubby hole, dashboard.
4. Vertaal in suiwer Afrikaans:
locket, hot-house, fibre glass, cellotape, baby sitter, cocktail, grape-fruit, milk shake,
bathing cap, wall-paper.
5. Soos die vorige:
(a) Give your luggage to the porter.
(b) Bring me a sample.
(c) The propeller of the aeroplane.
(d) My bicycle has a carrier.
(e) I am going away for Easter week-end.
(f) The lights fused.
(g) What is the time?
(h) I am sorry.
(i) I am pulling your leg.
(j ) It is hard lines !
(k) Will you look after the children?
(/) Please excuse me; I won't be long.
(m) I am in his good books.
(n) Spare parts for motor cars are expensive.
(o) You can take my word.
6. Soos die vorige:
lighthouse, aerial, flour, necklace, odd jobs, Salvation Army, don't worry, hard
lines, sandpaper, chips, menu, step-ladder, rough play, lime juice, budgie.
7. Suiwer die volgende sinne van aile goggas:
(a) Sorry, het ek jou afgesit?
(b) Hy het my 'n vuil kyk gegee.
(c) Ek sit op naalde en spelde.
(d) Hy vat graag 'n kans.
(e) Moenie hom verkeerd opvryf nie; hy verloor gou sy humeur.
(f) My pa groei vrugte op sy plaas, maar ek gaan in vir skaapboei'dery.
(g) Jy maak ook altyd 'n berg van 'n molshoop.
(h) Toemaar, ek grap maar net!
8. (a) Verwyder die Anglisismes in onderstaande:
(i) Hy maak my op teen julle en dink ek is baie opgenome daarmee.
(ii) Hy gaan nou op verlof nadat hy allankal op die komitee dien.
(iii) Hy het laas week vir drie dae hier gekuier.
(iv) As sy geluk vandag in is, sal Piet vir hom borg staan.
(v) Die kindjie in die spaarkamer sny nou haar tande.
(vi) Ek het sy brief geantwoord om hom te se ons span gaan bulle s'n wen.
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(vii) Na ek hom by sy huis gaan sien het, het ek gaan slaap.
(viii) Hy het die storie opgemaak dat Piet so opgenome is met sy werk.
(ix) Toe ek laas week in die dam geswem het, het ek 'n koue gevang.
(x) Hy het nou en dan vir 'n week by sy oom gaan kuier.
(b) Skryf'n suiwer Afrikaanse woord naas elkeen van die volgende:
pionier, respek, subskrip~ie, eggo, notas.
9. (a) Suiwer onderstaande van Anglisismes:
(i) Ek het die wond self gesien wat hy aan dood is.
(ii) Meeste mense roep die dokter as hul seer kry as hul hul asem optrek.
(iii) Sy ouers was baie angstig om hom vir veiligheid teen pokkies te laat inent
terwyl die dokter nou entstof op hande het.
(b) Skryf'n suiwerder A/rikaanse woord naas elkeen van die volgende.
opinie, nomineer, retireer, prinsiep, entoesiasme, petisie, motief.

C. GEMENGDE TOETSOEFENINGE
Oefening 1

1. Gee ander A/rikaanse woorde vir:
admireer, adviseer, applous, appresieer, debiteur, krediteur, distansie, eleksie,
filosoof, industrie, intellektueel, kwantiteit en kwaliteit, professor, sillabe, vokaal.
2. Wat noem ek:
(a) 'n versameling koffers, tasse en trommels op die stasie;
(b) 'n versameling koppies, pierings, glase;
(c) melk room, botter, kaas;
(d) lemoene, nartjies, pomelo's ens.;
(e) die plek van waar radio-berigte uitgesaai word;
(/) die plek waar predikante opgelei word;
(g) iemand wat die vlag by 'n voetbalwedstryd opsteek;
(jz) iemand wat toesien dat die bepalinge van 'n boedel uitgevoer word;
(i) iemand wat in die plek van 'n minderjarige koning(-in) regeer (manlik of vroulik);
(j) iemand wat geen vleis eet nie?
3. Skrywe onderstaande sinne oor met die korrekte uit die woorde tussen hakies:
(a) Hy se Ds. kom nog (huisbesoek, huisbesoeking) doen.
(b) Dit is (in groot mate, in 'n groot mate, tot 'n groot mate) waar.
(c) Hy het ('n koutjie, 'n kouetjie, 'n kouentjie) gevat.
(d) Hy ken baie (tekse, tekste) in die Bybcl.
(e) Dit is bloot 'n poging, en jy moet dit (as sulks, as sodanig) beoordeel.
(f) Hy bid tot God (Wie, wie, Wat, wat) hom hoor.
(g) Jy moet dit (mondeling, mondelings) doen.
(h) Die kleed is met goud (omboor, geomboor, omgeboor).
(i) Ons is van baie voorregte (verstoke, ontstoke).
(j) Ons stadsraad se kantore is in die (stadhuis, stadshuis).
4. Skrywe die woorde neer wat in die volgende sinne ontbreek:
(a) Hy help my nie; ............ , hy hinder my.
(b) Gert is slim; Piet is ............ dom.
(c) ............ dit nie glo nie, is baie ongelowig.
(d) Hy is selde of ............ teenwoordig.
(e) In ems en ............•
(f) Hy sal hom bepaald nog vasloop; dis wis en ............ .
(g) Die mense het van heinde en ............ gekom.
(jz) Jy kan my nie hiet en ........... soos jy wil nie.
(i) Dit vorm immers skering en .......... .
(j ) Hy het alles romp en ........... verkoop.
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5. Skrywe 'n naamwoord neer wat van die woord tussen hakies afgelei is.
(a) Hulle weet nog nie; bulle is nuwe (aankom).
(b) Hu1le is alma! (afstam) van daardie ou vader.
(c) Vir so 'n (woes) is ek bang.
(d) Ek kry altyd 'n (verstoot) jammer.
(e) Die (verban) verlang na sy vaderland.
(f) Jou geleerdheid bring jou tot (raas).
(g) Die dogter openbaar 'n (heg) aan haar moeder.
(h) Sulke (onbeskof) kan ek nie duld nie.
Oefening 2
1. Skryf die woorde in vet druk oor en vul voorsetsels weerskante in.
(Voorbeeld: Hy kom ........... spyte . ....... sy siekte ........... ten spyte van):
(a) En toe word hy ............ oormaat ............ ramp nog siek ook.
(b) Ma wou eers nie, maar sy het later ......... aandrang ............ ons kinders ingewillig.
(c) So baie borne het ............ prooi ......... die vlamme geval.
(d) Hu11e het ............ weerwil ............ heftige teenstand gewen.
(e) Die klas bet dit ........... oorleg ......... die onderwyser gedoen.
2. Voltooi deur woorde in te vul wat die teenoorgestelde betekenis as die tussen hakies het:
(a) Dit is die (alfa) en die ..... ....
(b) Hy is nie 'n (reus) nie, maar 'n .............
(c) Is jy (optimisties) of ....... ..
(d) Die (gees) is gewillig, maar die ............ is swak.
(e) In plaas van die saak te (vergemaklik) het jy dit ...........
(f) Verlede jaar het die koei 'n (bul)-kalf gehad; vanjaar het sy 'n ............ kalf.
(g) Die water is (pekelsout) en ons wil dit ......... he.
(h) Die digter sing van die (wei) en die ............ van die volk.
(i) Hu11e is nie (beroepspelers) nie, maar blote .........•
(j) Die wat in (trane) saai, sal met ............ maai.
3. Vul passende werkwoord.: in en gebruik in sinne:
stappe ............, agterdog ............, akkoord ............, appel ............ , 'n begroting ............ , 'n verslag ........... , dank ............ , hulde ............ , besware ............ , geduld ............, jou gevoelens ........... ,
'n heildronk ............, invloed ............ , klagtes ........... , eise ............ , jou lot ............ , jou lendene
............ , lont ......... , selfmoord ........... , 'n pleidooi ........... , die stilswye ........ , weerklank .............
4. Doen nou dieselfde met:
(Voorbeeld: arm ........... so arm soos 'n kerkmuis)
dronk, gereeld, kwaai, listig, reg, regop, sedig, siek, skaars, lelik, stadig, trots, vry.
5. Gee die afkortings vir: poskantoor, byvoorbeeld, te wete, deelwoord, standerd.
Oefening3
1. Vertaal in suiwer Afrikaans:
(a) Last week many bargains were made at Brown's.
(b) You must see that he puts on his coat in time after supper.
(c) Seeing that it is an old second-hand car, you must go slowly round sharp turns.
(d) Last time the examination papers were handed in late.
(e) During interval we bought biscuits, chocolates and ice-cream.
(f) Birds of a feather flock together.
2. Gee idiome vir die volgende:
(a) Die tien gebooie.
(b) Baie oud word.
(c) Jou klaarmaak vir die stryd.
(d) By 'n huis aankom as die maaltyd verby is.
(e) Jouself ondersoek.
(f) Jnvloedryke mense kry baie kritiek.
(g) Kinders luister baie fyn.
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3. Wat noem ons iemand wat:
(a) 'n Orkes dirigeer.
(b) Op ander teer.
(c) Geen sterke drank gebruik nie.
(d) Baie snaaks is en jou laat lag.
(e) Graag en baie (dikwels te veel) eet.
(f) Op 'n trein kos en drank bedien.
(g) Toesien dat die bepalings van 'n boedel uitgevoer word.
(h) 'n Blomwinkel het.
(I) Vis vanaf die rotse vang.
(j) Tydens 'n oorlog met kanonne werk.
4. Voltooi die volgende sinne:
(a) Ek sal dit so nimmer as te ............ doen nie.
(b) Oos, Wes; tuis .............
(c) Ek was nie bier nie; gevolglik kan jy ............ dit nie ten laste le nie.
(d) Moenie so uitbundig lag nie; na vrolikheid kom .., .........•
(e) Dis die ............ ek geen mens meer glo nie.
(f) Deur sy mooi optrede is die saak in ............ minne geskik.
(g) Na sy onlangse siekte geniet hy nou weer blakende .............
(h) Hierdie onheilspellende tekens voorspel niks ............ nie.
5. Skrywe die verlede deelwoord (na het) neer van:
kwytskeld, omskep, aanvaar, oorbluf, volbring, wedervaar, weerkaats, weergee,
huisvcs, karwei.

Oefening 4

1. Skrywe nou die korrekte vorm van die werkwoord tussen hakies neer:
(Voorbeeld: Op die (ploeg) lande- geploegde lande.)
(a) Dis die tiende (hersien) druk van die boek.
(b) In die (beantwoord) vrae hetjy goed gevaar.
(c) Is dit (kerf) tabak?
(d) Skrywe net die (vereis) lengte.
(e) Die seun bet 'n (besproet) gesig.
(f) Betoon 'n (verslaan) vyand genade.
(g) Sy is 'n (skei) vrou.
(h) Daar hang (vergroot) portrette aan die muur.
(i) Dis van (giet) yster gemaak.
(j) Die (agterbly) kinders was baie hartseer.
2. Skrywe die skuinsgedrukte dele oor met die korrekte woord uit die drie tussen hakies:
(a) My broertjie is in (standerd, standard, standaard) ses.
(b) Hy is te trots om sy sonde ft. (beken, erken, herken).
(c) Jy moet dit met 'n soen (beseel, beseel, verseel).
(d) Die wa bet (relings, reelings, reels) aan die kante van die buikplank om 'n grater
vrag te dra.
(e) Hulle bet bulle sander enige (verse!, versit, versitting) oorgegee.
(f) Die aanvoerder het op die (beul, beuel, bewel) geblaas.
(g) Ek is nie heeltemal seker nie; dis 'n blote (gissing, gisting).
(h) Dit is 'n (bestuur, bestiering, bestierentheid) van God dat hulle nie alma/ verongeluk het nie.
(i) Ek bet so 'n (begeerte, begerentheid, begeerlikheid) om by jou te wees.
(i) Hy is so (interessant, interesseerd, gefnteresseerd) in daardie vak.
3. Skrywe die vetgedrukte dee/ met die ontbrekende voorsetsel neer:
(a) S. J. du Toit was ............ huis uit 'n ware Afrikaner.

(b) Toe word ek ............ oormaat van ramp nog siek ook.
(c) Die vader was verknog ............ sy enigste dogter.
(d) Dit is ............ aile grond ontbloot.
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Onthou jou ............ alle skyn van die kwaad.
Ek kon my nie . ........ sy greep ontworstel nie.
Sy verkeer ............ die waan dat sy mooi is.
Daardie handelwyse is ............ die bose.
4. Gebruik die twee meervoude van die vlg. mondeling in sinne:
bal, bas, gif, hart, motor, skop, skut.
5. Gee die intensiewe vorm van (bv. vet- spekvet):
blank, dig, duur, gerus, graag, heet, hoog, lelik, nakend, skraal, swak, toe, vas.
(e)
(f)
(g)
(h)

Oefening 5
1. Vertaal die volgende in suiwer Afrikaans
(a) Most people take sugar in their coffee.
(b) He caught such a cold that the doctor was called in.
(c) His work was handed in last week.
(d) He asked me what the time was, but I hardly knew what the date was.
(e) When that teacher goes on sick leave, the time-table will be changed.
(f) He has too many irons in the fire.
(g) You should wear links in your cuffs.
2. Gee idiome vir die volgende:
(Voorbeeld: Hy is dronk- by loop twee rye spore.
(a) Sy is baie nuuskierig.
(b) Piet is jaloers.
(c) Die gek skcer.
(d) Juffrou X is 'n oujongnoi.
(e) Trou is 'n baie ernstige saak.
(f) As jy genoeg geeet bet, is die lekkerste kos naderhand nie meer lekker nie.
(g) Onder 'n boel dom mense maak die een met 'n bietjie kennis 'n groot indruk.
3. Gee een woord vir die woorde tussen hakies:
(a) Mnr. Van dcr Merwe is die (man wat die skool uitvee).
(b) Hy het dit as 'n (wat nie bestry word nie) mosie voorgestel.
(c) Dis 'n (instrument waarmee jy die pasient se koors meet).
(d) Hy is 'n (man wat grond, ens., koop om dit weer met wins te verkoop).
(e) Ouma is (s6 dat sy gedurig in die bed bly).
(f) Sy antwoord is (s6 dat ek daar meer as een betekenis aan kan heg).
(g) Hy (gaan rond om bulle op die lys te plaas) die kiesers.
(h) Dit is die (plek waar ou dokumente bewaar word).
(i) Piet is die vereniging se (man wat die geldsakc bcheer).
(j) Oom Daan is 'n (al die mense se vriend).
4. Skrywe die korrekte woord uit die paar tussen hakies neer:
(a) (Peil, peul, pyl) na die rivier toe.
(b) Die lug is (deinserig, dynserig, deinsterig).
(c) Die huis is met (klippe, klippies, klippers) gebou.
(d) Dit is 'n praatjie oor (wereldgebeure, wereldgebeurde, wereldse gebeurc).
(e) Ek was warm en het toe 'n (koutjie, kouentjie, kouetjie) gevat.
(f) Daar is 'n (skaarste, skaarsheid, skaarsste) aan botter.
(g) Dis maar net 'n kort (lewenskets, lewensskets, leweskets).
(h) Een van die dae het ons 'n (musiekaand, musikale aand, musieklike aand).
(i) Die graan groei (welig, weelderig, swierig).
(j) Op die bruilof het oom Danie 'n mooi (toespraak, voorspraak, aanspraak)
afgesteek.
5. Gee die vroulike van:
begeleier, eienaar, kelner, masseur, monnik, orrelis, voog.
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Oefening 6
1. Skrywe die voorsetsels neer wat in die volgende simze ontbreek:
(a) Hy is ............ die personeel aangestel.
(b) Gert snak ............ sy asem.
(c) Hulle bid ........... reen.
(d) Doen aansoek ............ daardie betrekking.
(e) Dit is ............ aile waarskynlikheid die waarheid.
(f) Hierdie antwoord is ............ my mening verkeerd.
(g) Hulle !ewe hoofsaaklik ............ vrugte.
(h) Ongelukkig is hy ............ daardie idee behep.
(i) Vermcnigvuldig vyf ............ twee.
(j) So 'n voorstel is ............ die bose.
2. Lei nou byvoeglike naamwoorde van die volgende woorde af en skrywe passende self
standige naamwoorde daaragter:
(Voorbeeld: adcl- van adellike afkoms.)
(a) dokument
(b) posisic
(c) metode
(d) propaganda
(e) professor
(f) sckretaris
3. Skrywe die verlede deelwoord van die vlg. wwe. neer met 'n passende s.nw. daaragter
(bv. afle - die afgelegde weg):
beantwoord, hersien, misluk, ent, vereis, ondcrteken, verbaas, verwoes, vrees, wit,
aanneem, agterbly, bederf, doen, dwing, ly, skryf, spreek, volbring, bevries.
4. Wat is die teenoorgestelde van:
aanraai, erken, blondine, egois, abstrak, afbrekend, optimis, bemoeilik, verminder,
opsioneel.
5. Gebruik in sinne:
vir 'n appel en 'n ei, van bakboord na stuurboord, die wei en die wee, gunste en
gawe, teen heug en meug, myn en dyn, van Pontius na Pilatus, romp en stomp
met snaar en stramboel, die staf en steun, tot tyd en wyl.

Oefening 7

1. Vertaal die volgende sinne in suiwer Afrikaans.
(a) Most people do not come in time.
(b) It will take you quarter of an hour to tear up all those papers.

(c) The naughty boy was at last caught by the teacher.
(d) You must see that you do your work after school.
(e) As his father wa~ not in, I did not want to come in.
(f) In summer I prefer ice-cream to coffee,

(g) After all I know what to do, and so you need not tell me.
(h) If you have so many irons in the fire, you cannot make up for lost time.
(i) Have you taken steps to go on sick leave?
(j) I served on that committee for ten years.
2. Voltooi die volgende spreekwoorde:
(a) Ver van jou goed, .... .
(b) Die morestond het .... .
(c) Meng jou met die semels, dan .....
(d) Ledigheid is .....
(e) Vroeg ryp, vroeg vrot; vroeg wys, .....
(f) Hoe borne vang .....
(g) Hy het die klok hoor lui, maar .....
(h) Hoe kaler jakkals, .... .
(i) Soveel hoofde, .... .
(j) Ondank is ....•
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3. Bakke, skape, ens., noem ons kleinvee.
Skrywe nou 'n versamelnaam vir elk van die volgende groepe neer:
(a) Beeste, perde, muile.
(b) Olifante, renosters, leeus.
(c) Koffie, tee, suiker, meel, rys, sout.
(d) Lemoene, pomelo's, nartjies.
(e) Melk room, kaas, hotter.
(f) Borde, koppies, pierings, g!ase.
(g) Komberse, dekens, lakens.
(h) Motors, karre en voetgangers agter 'n lykwa.
(i) Die geboue, buitegeboue, borne en werf van 'n plaas.
(j ) Trommels, koffers, tasse en handsakke.
4. Vorm afge!eide byvoeglike naamwoorde van en skryf 'n passende s.nw. daaragter
(bv. alfabet- alfabetiese orde):
alkohol, amp, atmosfeer, broer, departement, despoot, dokument, element, fabel,
idioom, kompliment, kultuur, melodie, opsie, professor, republiek, sarkasme, sisteem, vulkaan.
5. Skrywe die verlede deelwoord na ,het" neer van
(Voorbeeld: omhels- sy moeder het hom omhels):
{b) ondermyn
(c) weerkaats
(a) uitoorle
( f) ginnegaap
(d) kwytskel
(e) blootstel
(g) radbraak
(h) inkruiwa
(i) kapok
(j) inspireer
Oefening 8
1. Gee die mv. van:
genoee, genot, goewerneur-generaal, jas, karos. malva, monnik, resep, slagding,
wieg.
2. Skrywe die regte vorm neer van die werkwoorde tussen hakies:
(a) Hy is so gemaak en so (laat) staan.
(b) Ek het jou (hoor) roep.
(c) Dit het weer (kapok).
(d) Hy het dit nie (durf) waag nie.
(e) Die leerling het die inhoud mooi (weergee).
{f) Hulle het ons die hele tyd (herberg).
(g) Jy kon mos toe die bewerings (weerle) het.
(h) So wil ek dit mos gedoen (he).
(i) Jy (moet) dit mos al gister gedoen het.
(j) Die dronk man het die hele pad (slingerstap).
' 3. ln die volgende stukkie kom lien spelfoute voor. Gee die korrekte spelling aan:
Op pad na die Kruger wildtuin het ons in die Protea Hotel oornag. Die maandagoggend vroeg het ons die eerste wild gewaar, ondermeer 'n ou Elandbul. 'n Paar
oorseese besoekers het hulle verkyk aan die kameelperde. Hulle was natuurlik met
verkykers gewapen, omdat hulle nie te na-aan die diere wou gaan nie.
Na 'n genoeglike week is ons weer huis-toe.
4. Waarvoor staan die volgende afkortinge?
m.b.t., t.t., a.g.v., V.V.O., Rdb., S.A.L.U.
5. GebrUtk in sinne:
bond en bout, dokter en doktor, end en ent, mied en miet, mild en milt, pand en
pant, peil en pyl, pond en pont, skud en skut, steil en sty!, vlei en vly, wei en wy.
Oefening 9
1. Vertaal die volgende sinne in suiwer Afrikaans (idiomaties waar moontlik) ·
(a) If you let the cat out of the bag, I shall be in hot water.
(b) As a rule our teacher is not taken up with our work.
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(c) When the children kicked up such a row, I lost my temper.
(d) After the bell had gone, we stood in straight lines.
(e) ,How do you do?'' he said, when I introduced him to the girl.
(f) I do not know exactly what the time is; it must be about six o'clock.

(g) Nowadays many people enjoy classical music.
(h) Who wears tails to a matinee?
(i) He was on the verge of a nervous breakdown.
(j) I served on that committee for ten years.
2. As jy aanhou uitstel, doen jy naderhand nie die ding nie. Van uitstel kom afstel.
Druk nou enige vyf van die volgende deur middel van spreekwoorde uit

(a) Hy is donker van kleur.
(b) Sy is jaloers.
(c) Sy vrou speel oor hom die baas.
(d) Hy sal nie oud word nie.
(e) Dit gaan met hom besonder voorspoedig.
(f) Hy is welgesteld en besit baie.
(g) As jy honger is, smaak aldie kos lekker.
(h) Jan is 'n groot redenaar.
3. Skrywe die skuinsgedrukte dele van onderstaande sinne oor en verbeter waar nodig.
(a) Ek het die inhoud goed weergee.
(b) Die boere sal weer subsidieer word.
(c) Die honde het weer baklei.
(d) Deur wie is jy toe geeksamineer?
(e) Geen kind behoort wantrou te word nie.
(f) Sy het x daarop borduur.
(g) Die generaal het genade teenoor die oorwonnes betoon.
4. Dit is (Suid-Afrika) hout - Suid-Afrikaanse hout.
Lei nou byvoeglike naamwoorde af van die woorde wat tussen hakies staan
(a) Die (Asie) vraagstuk.
(b) Die (Siam) tweeling.
(c) Dis seker (Kanada) appels.
(d) Te min (statistiek) gegewens.
(e) Ons ontvang (klas) onderwys.
(f) Dis (instrument) musiek.
(g) Te min (indiwidu) aandag.
(h) Dis maar 'n (fragment) behandeling.
(i) Hulle is 'n (musiek) familie.
( j) Te veel (atmosfeer) stoornisse.
5. Gehruik mondeling in sinne:
by gebrek aan, by monde van, in antwoord op, in verband met, met betrekking tot,
met behulp van, op aanklag van, op koste van, ter herinnering aan.

Oefening 10
1. Skrywe die vetgedrukte dee/ met die ontbrekende woord neer:
(a) Hy beweeg hemel en ............ om dit reg te kry.
(b) Hulle skree net moord en ........... .
(c) Ek weet nie herwaarts of ............ nie.
(d) Hy het ons dit vers en ........... bewys.
(e) Ek het jou dit male sonder ............ gese.
(f) Arbeid adel, maar rus ............ .
(g) Ons het van die reisiger taal nog ............ ontvang.
2. Gee woorde met dieselfde betekenis as die tussen hakies.
(a) Hulle het nog nie (subskripsie) betaal nie.
(b) Dit is 'n interessante (periode) in die geskiedenis.
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(c) Luister na die (eggo) in die klowe.
(d) Weet jy iets van die (romanse) tussen Anna en Piet?
(e) Hy hou van (matesis).
(f) (Visenteer) alles en kyk of jy niks verdags kry nie.
3. Se wat elk van die volgende idiome beteken:
(a) Jy le nou die vinger op die wond.
(b) Hy is 'n wolf in skaapsk!ere.
(c) Skoenmaker, hou jou by jou lees.
(d) Hy het my lelik ingeklim.
(e) Waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit.
4. Onderstreep die gedee/tes van die vo/gende woorde wat beklemtoon moet word wanneer
hulle uitgespreek word:
telegram, paragraaf, historikus, katalogus, helaas.
5. Gebruik in sinne:
handelsreisiger, droster, regisseur, klant, klient, kruier, komediant, propagandis,
beroepsvoor!igter, beterweter.
Oefening 11

1. Gee die regte Afrikaanse woorde vir die volgende:
cellotape, cubby hole, groceries, label, gamble, milk shake, bonfire, reverse gear,
speed trap, bumper.
2. Skrywe die ontbrekende gedeeltes van die volgende sinne neer:
(a) Die ou dame is so doof soos 'n ......... .
(b) Na die operasie is hy weer so reg soos 'n ............ .
(c) Ek voel so siek soos 'n ............ .
(jl) Hy is so lelik soos die .............
(e) Jan vloek soos 'n .............
(f) Daardie feit staan soos 'n .............
(g) En toe begin hy lag asof ........... .
(h) Die morestond het .............
(i) Ek het hom so sleg gese dat ..........
(j) Liewer bang Jan as .......... .
3. Vorm afgeleide persoonsname van (bv. aankom- aankoml'ling):
guns, huigel, koets, kollekteer, kontroleer, masjien, praktiseer, redigeer, spekuleer,
stom.
4. Benoem die skuinsgedrukte woordsoorte (rededele) in die volgende stuk:
,Bo . .. gom! Hee~ en gebiedend van die ou mannetjie op wag aan die westelike
helling van die Korannabt'rg ... Die ou is 'n knewel van 'n bobbejaan en net hoogmoedig ... Die bevele wat hy gegee het, sal hy ten uitvoer moet bring."
Uit ,Kees van die Kalahari"
5. Gebruik in sinne:
laan, Ianing; swik, swig; snork, snert; knetter, kwetter.
Oefening 12

1. Vul
(a)
(b)
(c)

die juiste vorm van die lidwoord in
Die moordenaar is ........ dood veroordeel.
Dit is ma!lr .......... dele waar.
Die verslag is .......... tafel gele.
(d) Hy is geen engt'l .......... Jigs nie.
(e) Gee voorbeelde ........... verduideliking.
2. Verkort die volgende sinne deur dze skumsgedrukte gedeeltes te verander
(a) Die geld wat hy geerf het, het hy alles verspil.
(b) Die man wat ons in die Volksraad verteenwoordig, is tot 'n Minister bevorder.
(c) AI was hy baie uitgeput, het hy tot die bitter einde aangehou.
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(d) Hulle is besig om ons rugbyveld met di<! groat implement wat die grand voor hom

uitstoot, gelyk te maak.
(e) Moeder het die wonrl met pleister wat aan die vel vaskleef, toegeplak.
3. Voorsien die volgen:fe stuk van die ontbrekende leestekens:

Ek is die Voorsienigheid baie dank verskuldig het pres. Steyn begin dat Hy my
gespaar het om ook my weinige by te dra om die Kolonies van Suid-Afrika te verenig maar menere ons kan die werk maar net sowel ongedaan laat soos dit is tensy
ons ook probeer om die twee blanke rasse te verenig.
4. Gee die meervoud van:
aanbod, slagding, Marais, botanikus, superintendent-generaal, voorman, gemoed,
rna.
5. Gee idiome vir die volgende verklaring<!. Maak gehruik van die sleutelwoorde tussen
hakies:
(a) Hy voer niks uit nie. (hond)
(b) Hy vlei jou net. (heuning)
(c) Klein kinders luister fyn. (muisies)
(d) Jy kan nie van iemand wat nie kan betaal, geld kry nie. (padda)
(e) Spotter kry sy loon. (huis)
(f) 'n Gevaar wat jou gerlurig bedreig. (Damokles)
(g) Voorbarig wees. (wa)
Oefening 13

1. (a) Gee die trappe van vergelyking van:
los, slu, presies, begaafrl, goed, baie, ruig.
(b) Gebruik die volgende werkwoorde in kart sinnetjies, eers oorganklik, en dan
onoorganklik ·
drink, plant, skeer.
2. Vorm samestellinge van die volgende woorde.
mou + gat; siel + angs; noem + waardig; lip + taal; he!+ vaart; brief+ bus;
meer + deels; kreef + gang; bruid + koek.
3. Gee een woord vir die volgende:
(a) Die dun staaf waaroor 'n mens die harddoek in die badkamer hang.
(b) Die houtstrook waaraan prente en skilderye opgehang word.
(c) Die plek in die muur waarin 'n mens die steker van 'n elektriese ketel (of ander
apparaat) druk om die elektriese stroom te bereik.
(d) 'n Boek wat baie gewild is en deur duisende mense gekoop word.
(e) Die groot mes waarmee jou pa die braaiboud stukkend sny voor ete.
(/) Die twee armpies wat die reendruppels van 'n motor se voorste ruit verwyder.
(g) Die growwe papier waarmee hout se oppervlakte gelyk geskuur word.
(h) Jemand wat baie waag.
(i) 'n Pad vir voetgangers onder deur 'n treinspoor.
4. Gee die verkleinwoorde van die volgende:
kam, n6i, rna, vygie, gat, Marais, glas, slang.
5. Ontleed in hoof- en bysinne:
Ons woon uabv die kus waar daar altyd 'n koel aandluggie waai wanneer dit in
die binneland so warm is dat die kraaie gaap.
Oefening 14

1. Gee een woord vir die skuinsgedrukte sinsdele.
(a) Die man wat die verdowingsmiddel tydens 'n

opera~ie toedien, bet tien rand vir
sy werk gevra.
(b) Dr. X. is 'n man wat gespesialiseer het in oogkwale.
(c) Daardie gebou is 'n hospitaal wanr sielsieke pasiifnte behandel word.
(d) Op die man wat 'n lokomotief bestuur, rus 'n groot verantwoordelikheid.
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2.

3.

4.

5.

(e) Persone wat in motorhawes aan die mmjiene van motors werk se hande is altyd
met tel"r en olie besmeer.
(f) Tydens die destydse stemming deur aldie stemgeregtigde kiesers van die land,
is besluit dat Suid-Afrika 'n republiek moet word.
(g) Die boere is besig om hul Iande te oes met implemente wat die graan afsny en
uitdors.
Haal uit die volgende sinnetjies:
(a) 'n Selfstandige werkwoord.
(b) 'n Koppelwerkwoord.
(c) 'n Wederkerende werkwoord.
(d) 'n Hulpwerkwoord van tyd.
(i) Die voels vlieg.
(ii) Jy verbeel jou glad te veel.
(iii) Jan word nou vinnig ryk.
(iv) Ek het tog gesien wat jy nie mag sien nie.
Gee die vroulik virbulkalf, wewenaar, swaer, eggenoot, redakteur, voog, masseur, eksaminator,
bokram, Christen.
Walter van die volgende is die regte spelling?
(a) Pa hulle ot Pa-hulle.
(b) Malan straat of Malan-straat of Malanstraat.
(c) Onder-voorsitter of ondervoorsitter.
(d) Pronkertjie of pronk-ertjie ('n blomsoort).
(e) Suidwes-Afrika of Suidwes Afrika.
Watter rededele is die skuinsgedrukte woorde?
(a) Die ryp appels ryp dood.
(b) Die lui seun is altyd lui, selfs a!/ui die klok.
(c) Sy lyk mooi en Sy sing ook mooi.

Ocfening 15

1. Voltooi die volgende vergelykings.
(a) So koel soos 'n ............
(b) Hy slaap soos 'n ......... .
(c) Hy bewe soos 'n ............ .
(d) So taai soos 'n .......... .
(e) So lelik soos die ............ .
(f) Hy i'> so slim soos ........ .
(g) Hy sit soos 'n ............
(h) So dom soos .......... .
(i) So helder soos ........... .
2. Verbind die volgende pare sinne tot een sin.
(a) Dis my fiets hierdie. Ek ry daarop.
(b) Is dit jou pa? Hy loop daar.
(c) Sien jy die koei? Ek wys na haar.
(d) Ek ken die seun. Julie praat van hom.
(e) Bring vir my die boek. Jy het daarvan gepraat.
3. Verduidelik kortliks wat die werk is van:
(b) 'n Makelaar
(a) 'n Kolporteur
(d) 'n Skildwag
(c) 'n Beroepsvoorligter
(f) 'n Bestekopnemer
(e) 'n Proefieser
(h) 'n Grensregter
(g) 'n Registrateur
(j) 'n Moderator.
(l) 'n Duikklopper
4. Watter van die volgende i~ reg gespel?
gereeld of gereeld
doopseel of doopseel
opdraand of opdraend
dieet of dieet
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elektriesiteit of elektlisiteit
onmiddelik of onmiddellik
ne ofne ofne
Engelssprekend of Engelsprekend
seunsskool of seunskool.
5. Waarvoor staan die volgende afkortinge?
drr.; d.i.; hh.; h/v.; I.K.; Pk.; pk.; run.; s.g.; N.B.
Oefening 16

1. (a) Gebruik oorle skeibaar in 'n kort sinnetjie.

2.

3.

4.

5.

(b) Gebruik voorspel onskeibaar in 'n kort sinnetjie.
(c) Gebruik die swak verlede deelwoord van buig as 'n byvoeglike naamwoord in 'n
kort sinnetjie.
(d) Skryfin die direkte rede: Die onderwyser het die leerlinge beveel om die kamer
onmiddellik te verlaat. Sulke wanordelikheid sou hy nie duld nie.
(e) Gee die teenoorgestelde van: snags, selde, herwaarts, allesins, vanmelewe.
(i) Brei die skuinsgedrukte sinsnedes uit tot bysinne:
(a) Op die hoogste kranse bou die vocl sy nes.
(b) Hy het gedurende die oorlog gesneuwel.
(c) Jou storie klink vir my ongeloofiik.
(d) Weens my siekte kon ek nie gaan nie.
(e) Volgens die voorsitter mag net grondeienaars stem.
(ii) Benoem die bysinne wat jy gebou het.
Die skuinsgedrukte woorde in die volgende sinne is alma! voornaamwoorde. Se watter
soort elk is:
(a) Ek ken hom goed; hy is my neef.
(b) Onthou julie die voorspelling wat ek verlede week gemaak het? Dit is nou
bewaarheid.
(c) Julie behoort julie te skaam; groet mekaar ordentlik!
Wat is die teenoorgestelde van die volgende woorde?
kleingeestig, vrywillig, nalatig, doelbewus, stedelik, inhegtenisneming, beskeie,
produsent, voorganger, skriftelik, dikwels, met opset.
Gee die meervoud van:
drif(hartstog); gif ('n geskenk); matras; knoets; klagte; las ('n gewig); ploeg; boog.

Oefening 17
1. Vul gepaste woorde in:
(a) Die seun skree moord en ........... .
(b) Hy het my pimpel en ............ geslaan.
(c) Die dorp is in rep en ............ oor die voorval.
(d) Hy het die nuus wyd en ............ versprei.
(e) Ons het die huis van hoek tot ............ deurgesoek.
(f) Hy sweer hoog en ............ dat hy onskuldig is.
(g) Die mens wik, maar God ............ .
2. (i) Maak kort sinnetjies waarin die woord spruit in drie verskiliende betekenisse
gebruik word.
(ii) Wat is die regte spelling:
(a) Noodlenigingvonds of noodlenigingsfonds?
(b) 'n Nederlaag lei of ly?
(c) 'n Fietse of vietse dametjie?
(d) 'n Vrank of frank smaak?
(e) Sty[ of steil hare?
(f) Die prokureur se klant of klii!nt?
3. Se baie kortliks wat bedoel word met die volgende:
(a) Jy skryf hoofsaaklik snert.
(b) Hier is die naafdop wat jy verloor het.
(c) Sy dood is in 'n flitsberig aangekondig.
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(d) 'n Skakelhuis is nooit gerieflik nie.
(e) Donderdagaand hou ons proefkonsert.
4. (a) Skryf in die lydende vorm:

(i) Moenie die lemoene eet nie.
(ii) Dit werk dat dit so gons in die skeerhok.
(b) Skryfin die verlede tyd:

(i) Om dit te leer, is nie speletjies nie.
(ii) Hy weet lanka! dat hy dit moet doen.
(iii) Ek wil so graag vroeg gaan slaap.
5. Gee die meervoud van:

brug, vlag, eg, bog, a, oupa, kafee, eggo.
Oefening 18
1. Wat noem ons:
(a) Die persoon wat belasting vir die staat invorder.
(b) Die persoon wat ons pos tuis aflewer.
(c) Iemand wat goedere teen betaling vervoer.
(d) Iemand wat vate van hout maak.
(e) Iemand wat pype, krane, geute, ens. herstel.
(f) Die man wat die reelings vir 'n begrafnis tref.
(g) 'n Man wat boks- of stoeigevegte reel.
(h) Iemand wat met X-straalapparate werk.
(l) Iemand wat op straat groente en vrugte verkoop.
(j) Iemand wat stoele, rusbanke, motorkussings, ens. beklee.
2. Voltooi die volgende uitdrukkinge:
(a) So arm soos 'n ............ .
(b) So waar soos ............ .
(d) So koel soos 'n ............ .
(c) So bitter soos ............ .
(e) So blind soos 'n ............ .
(f) So goed soos ............ .
(h) So vet soos 'n ............ .
(g) So sag soos ............ .
(j) So skcel soos 'n .......... .
(i) So swaar soos ........... .
3. Vul die ontbrekende voorsetsels in:
(a) Kyk hoe bloos by ........... sy flater!
(b) Is jy vertroud ............ die omstandigbede?
(c) Hy bet .......... eed verklaar dat hy nie die beskuldigde ken nie.
(d) Sy ouers weet daar niks van nie; by bet dit ............ eie houtjie gedoen.
(e) Ek bet die griep ............ lede en salnie kan speel nie.
(f) Herinner hom asseblief ............ sy belofte.
(g) Jy praat ............ jou nek!
(h) Ek bet ............ toeval op die veri ore borsspeld afgekom.
(l) Ek verkies tee ............ melk.
(j) Hy is ............ die oog 'n gawe man.
4. Gee suiwerder Afrikaanse woorde vir:
friksie, edisie, attensie, arriveer, appresieer, futiel, garandeer, tragedie, komedie,
unaniem, sillabe, sillabus.
5. Gee die intensiewe vorm van:
(Voorbeeld: af- morsaf)
arm, bedaard, bekend, ryp, gek, oud, rond, wakker, boog, duur.
Oefening 19
1. Wat noem ons:
(a) Iemand wat geen sterk drank gebruik nie?
(b) Iemand wat uit ander se sakke steel?
(c) Die man wat die Ieiding neem by plegtigbede soos buwelike?
(d) Iemand wat geen vleis eet nie?
(e) Die inwoners van die Kongo?
(f) Die inwoners van Algerie?
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2. Vertaal die volgende Engelse woorde in suiwer Afrikaans:
label, bonfire, subway, matinee, aerial, lipstick, handicap, atmospherics, daredevil,
cellotape.
3. Kies die korrekte woord van die woorde tussen hakies:
(a) Hy bet 'n (afkeer, afkeur) in Iawaaierige mense.
(b) Selfs die (beuel, beul) bet dieter dood veroordeelde man bejammer toe by die
skavot betree.
(c) Die (fyt, feit) in my Yinger keil my op.
(d) Die (uitset, uitsit) van die bruid bet R200 gekos.
(e) Die ou tafel is al baie Oamlendig, lendelam).
(f) Die (sinlike, sindelike) vrou se huis is altyd baie skoon.
(g) Die blomme is in 'n pragtige (vaas, waas) gerangskik.
(h) Ek het 'n (namelose, naamlose) brief ontvang.
(i) Ek praat (namens, naamlik) al die aanwesiges.
(j) Die koek is (bros, broos) en krummel maklik.
4. Gee sinonieme vir:
subskripsie, prinsipaal, periode, edisie, rewolusie.
5. Verduidelik kortliks wat die volgende beteken:
(c) 'n premie
(a) 'n toonvenster
(b) 'n fonogram
(f) 'n emigrant.
(d) 'n agenda
(e) 'n hanetreetjie

Oefening 20

1. Gee een woord vir die volgende:
(a) 'n Aantal persone wat 'n minister gaan spreek.
(b) 'n Klomp klein vissies saamgeryg aan 'n tou.
(c) Die groep mense wat aangestel is om 'n regter te help in sy beslissing.
(d) 'n Puik klomp diere, vir teel geregistreer.
(e) Die groep persone wat die Springbokspan kies.
(f) 'n Klomp perels ingeryg in 'n koord.
(g) 'n Lang ry mense wat staan en wag om bedien te word.
(h) 'n Klomp varkies wat pas gebore is.
(f) Die offisiere en matrose op 'n skip.
(j) Halssnoere, armbande, ringe, ens.
2. Gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies:
(a) Jy is die (aanwys) persoon vir daardie werk.
(b) Hy is van die duiwel (besit).
(c) Ek kan nie van jou (aanbied) hulp gebruik maak nie.
(d) (Doen) sake het geen keer nie.
(e) Hulle is (sweer) vyande.
(f) Dit is (verbied) terrein daardie.
(g) Die huigelaar het ons met (oordryf) vriendelikheid ontvang.
(h) Agter (sluit) deure.
(i) Hy is aan ons firma (verbind).
(j) Julle is 'n klomp (bederf) kinders!
3. Verduidelik kortliks wat die werk of beroep is van:
(c) 'n dramaturg
(a) 'n ambassadeur
(b) 'n ouditeur
(f) 'n rangeerder
(d) 'n masseur
(e) 'n radioloog
(g) 'n sipier
(h) 'n spuitskilder
(g) 'n opsiener.
4. Gee woorde met teenoorgestelde betekenisse vir:
deurdagte, bruto, beroemd, kosbaar, juis, verwerp, eg, aanstel, boeiend, aanwins.
5. Gee die meervoud van:
kastanje, naaf, prieel, rabbi, salvo.

270

Oefening 21
1. Gee een woord vir die volgende:
(a) Die plek waarop 'n vliegtuig beweeg voordat dit opstyg.
(b) Die bewaarplek vir ammunisie en gewere.
(c) Die werkplek van 'n kunstenaar.
(d) Die plek waar met aandele gehandel word.
(e) Die plek waar lyke tot die begrafnis gehou word.
(/) Die plek waar rolprente aan besoekers wat in hul motors bly sit, vertoon word.
(g) Die plek waar 'n kerkraad vergader (voor die diens).
(h) Die plek waar lyke veras word.
(i) Die plek waar elektriese krag ontwikkel word.
(j) Die plek waar seediere aangehou word.
(k) Die plek waar olie gesuiwer word.
(I) Die plek waar 'n sterk lig seine uitstuur om skepe in die nag teen gevaarlike
rotse in die see te waarsku.
2. Se baie kortliks wat gedoen word in:
(c) 'n skut
(a) 'n munt
(b) 'n skeepswerf
(d) 'n sterrewag
(e) 'n pretpark
(f) 'n kleuterskool
(g) 'n stokery
(h) 'n pandjieshuis.
3. Kies die korrekte woord van die woorde tussen hakies:
(a) Die huis het 'n moderne (bousteil, boustyl).
(b) Ek (wyer, weier) beslis om jou te laat gaan.
(c) Die staat laat elke jaar winkeliers se mate en gewigte (eik, yk).
(d) Die (skut, skud) is vol rondloperdonkies.
(e) Die arme sukkelaar het hopeloos (gevaal, gefaal) in sy poging.
(/) Die droevrugte is vol (miet, mied) en kan maar vir die varke gegooi word.
(g) Die diepte van die water is drie (faam, vaam).
(h) Die bejaarde boer het nog 'n (fiere, viere) houding.
(i) Die (boortjie, boordjie) wurg my.
(j) Die (portier, portuur) sien saans toe dat die gebou se deure en vensters gesluit is
4. Gee die vroulike vorm van:
diensbode, donkiehings, esel, klaer, reun, tipis.
5. Gee die trappe van vergelyking van:
droog, los, skor, wyd, voos.
Oefening 22
1. Verduidelik kortliks wat elk van die volgende woorde beteken:
gewapende beton, 'n teemus, 'n telefoonsentrale, 'n hoofiynoproep, 'n noodwiel,
'n windskerm, 'n prentelys, 'n blokkiesvloer, teegif, 'n opknapper, 'n tuinslang, 'n
vangwa, 'n klopjag, tierlantyntjies
2. Hier volg sinne en onderaan dele wat aan hulle gelas kan word. Skryf nou die sinne oar
met die passende dele.
(a) Niemand wou na sy woorde luister nie; ............
(b)· Ek het gedink hy het dwaas gehandel; .............
(c) Piet praat maklik in die openbaar; ............ .
(d) Jan kon nie die hoek bestudeer nie; ............ .
(e) Oom Danie is 'n beproefde vredemaker; ............ .
(hy het die moeilikste saak in der minne geskik, hy het dit net ter insage gekry,
hy is wei ter tale, hy het syns insiens egter 'n verstandige ding gedoen, hy was 'n
stem (des) roepende in die woestyn, hy het te hard geskree, hy het egter die
hout gekoop, hy het maklik geswets, hy het die mense weer opgestook.)
3. Vul die ontbrekende woorde in:
(a) 'n Mens stil ............ en les ............ .
(b) 'n Dankbare volk wil met die oprigting van hierdie standbeeld ............ betuig.
(c) So 'n veragtelike daad wek 'n mens se ............ .
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(d) .......... wek, voorbeelde trek.
(e) Die swak leer moes gou die ..

.. blaas.

(f) Jy bejeen hom verniet met ............ ; hy is onskuldig.
(g) Die man is nie tevrede met die vonnis nie, en gaan .......... aanteken.
(h) Toe die skeidsregter 'n verkeerde beslissing gee, het die toeskouers luidkeels

............ aangeteken.
(i) Die koning se eertydse onderdane het later teen hom 'n ............ gesmee.
(j) Beoefen 'n bietjie ............ ; ek kan nie alma! gelyk help nie.

4. Hier volg idiome en onderaan verklarings.
Plaas fangs elke idioom die verklaring wat daarby pas:
(a) Die gee! pak aanhe.
(b) Genadebrood kry.
(c) Nie sy hand by die werk kan hou nie.
(d) Nie om die hondjie nie, maar om die halsbandjie.
(e) Lelik knoop.
(Jou swierig aantrek, niks met 'n noi te doen he nie, vloek, iemand jammer kry,
om 'n ander en belangriker rede as wat jy aangee, 'n tou baie styf vasknoop,
om te weier om met 'n hond sonder halsband te stap, nie so goed soos hy kan
werk nie, nie meer kan werk nie en nou uit jammerte onderhou word, jaloers
wees.)
5. Voltooi deur woorde in te vul wat die teenoorgestelde betekenis as die tussen hakies het,
(a) Dit is die (alfa) en die .......... .
(b) Hy is nie 'n (reus) nie, maar 'n .............
(c) Is jy (optimisties) of ...........
(d) Die (gees) is gewillig, maar die ........... is swak.
(e) In plaas van die saak te (vergemaklik) het jy dit ............
(f) Verlede jaar het die koei 'n (bul)-kalf gehad; vanjaar betsy 'n ........... kalf.
(g) Die water is (pekelsout) en ons wil dit ............ he.
(h) Die digter sing van die (wei) en die ....... van die volk.
(i) Hulle is nie (beroepspelers) nie, maar blote .............
(j) Die wat in (trane) saai, sal met .......... maai.

Oefening 23

1. Wat of wie of hoe is die volgende?
'n parasiet, 'n vegetarier, 'n kollektant, 'n beskermheer, die wccsheer, 'n herbarium,
'n konsepwetsontwerp, die protokol, 'n industrialis, die bcurs, 'n reisgenoot, 'n
fonogram, 'n lamsak, 'n omroeper, 'n realis.
2. Gee ander Afrikaanse woorde vir:
korrigeer, piano, koopereer, residensie, garansie, kwotasie (uit 'n gedig), literatuur.
Gee die teenoorgestelde van:
verspeel, vcrwaarloos, minimum, altruis, wrewel, konkreet, landelik, swygsaam,
gebrekkig, roekeloos, saai, ontmoedig, terugtrek, krediteer, spaar.
3. Skryf oar in meer verhewe Afrikaans:
(a) ,Kom ons waai, manne."
(b) Jy sal skrik as jy sy tamaai pote sien.
(c) Piet lol met Sannie. Een van die dae gaan sy hom opdons.
(d) Hy vlieg toe daar weg en hoi vir die vales.
(e) Jy hou jou pote van my kleingoed af!
(f) Hou jou bek, man.
(g) Hulle kom ewig laat hier aangesit.
(h) Hy slaat hom toe lat die hare waai.
(i) In hierdie dekselse wereld is dit net die hoop natneuse wat nie dood nie.
(j) Die ou moet roer met sy rate; anders vreet die Iuise die hele spul op.
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4. Benoem in die volgende sinne eers die woordsoorte en dan die dele van elke sin (onder-

werp, ens.):
(a) Die koejawels aan die hoogste takke is buite my bereik.
(b) In 'n skeur van die hoogste krans bou 'n bosduif haar nes.
5. Ontleed in hoof- en bysinne:
(a) Die man wat dit se, weet nie wat hy praat nie.
(b) Nadat hy terug gekom het, is hy nie meer die man wat hy was nie.
(c) Die arme kind, deur alma! verstoot, het vir my broer kom vra of hy hom nie
sal help nie.
Oefening 24

1. Vervang die woorde tussen hakies deur ajleidinge daarvan:
Dis 'n hele (doen) soos die mense klaarmaak vir Nuwejaar.
Hulle hou nie van sy (groot doen) nie.
Sou dit nou sommer (windmaak) wees, ofwat?
Stouthcid is lelik, maar (stout) kan 'n mens oor die hoof sien.
Die veld het nerens 'n ou (groen) vir die vee nie.
0 (treurig) op note, ek staan op eie pote.
Die hond sal jou nie byt nie, dis sommer (speel).
Die (bederf) van die mens, se hulle, spruit uit sy natuur.
Ons moet darem die perd sy (wys) afleer.
Die ouderdom bring (wys) mee.
Wat se (danig) is dit deesdae met die twee?
Hy sal hom nog vasloop met sy (spot).
2. Iemand wat be/we skep in ander se pyn, is 'n sadis. Gee nou self een woord vir elkeen
van die volgende (jy sal die antwoord kry in die lys wat nd hierdie kolom volg):
(a) Iemand wat toneelspelers afrig.
(b) Iemand wat saam met 'n ander in 'n misdaad betrokke is.
(c) Die man wat hom volgens die spreekwoord by sy lees moet hou.
(d) Die werkplek van 'n kunsskilder.
(e) Woorde wat weens veroudering in onbruik raak.
(f) 'n Plek waar sendelinge opgelei word.
(g) 'n Plek waar ou dokumente bewaar word.
(h) 'n Plek waar ammunisie bewaar word.
(i) 'n Plek waar geldstukke geslaan word.
(j) 'n Plek waar soldate gehuisves word.
(k) 'n Twisgeskrif of penwedstryd.
(1) 'n Hoe gebou met baie verdiepings.
(m) Die kort, dik stok wat 'n konstabel dra.
(n) 'n Polisiestrooptog teen smokkelhandel.
(o) 'n Byvoegsel tot 'n testament.
(p) 'n Groot, ingeboude brandkas.
(q) 'n Plek waar lewendige waterdiere en waterplante gehou word.
(r) 'n Plek waar lyke veras word.
(s) Die halfjaar waarin 'n akademiese jaar verdeel is.
(t) 'n Telegram wat telefonies aan die poskantoor gestuur word.
(u) 'n Plek waar suiker gesuiwer word.
(v) 'n Boek waarin 'n mens telefoonnommers kan naslaan.
(ateljee, akwarium, telefoongids, magasyn, skoenmaker, sendinginstituut,
barak (kaserne), medepligtige, kluis, polemiek, fonogram, regisseur, knuppel,
raffinadery, arga!smes, wolkekrabber, semester, munt, klopjag, argief, kodisil,
krematorium, rybewys.)
3. Skryf in die lydende vorm oar:
(a) Dit skinder glo maar daar.
(b) Moenie die aartappels skil nie.
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(c) Maak die hond vas.
(d) Die klok het elke Sondag gelui.
(e) Doen noujou werk.
(f) Dit woel mos fluks by julie nuwe skool.
4. Vervang net die bywoorde en die voegwoorde om die tye van die volgende sinne te
verander:
(a) Hy skeer nou.
(b) Toe ons gister in die tuin kom, kry ons heerlike ryp perskes aan die boom.
(c) Doen dit more, man.
(d) Dit reen al.
(e) Ons slaap van verlede week af aldae buite.
(f) Klaas-hulle speel gister by die huis, toe bring iemand vir hulle koekies.
5. Skryf die volgende sinne oor in die teenwoordige tyd:
(a) Hy wis lankal dat hy dit moes doen.
(b) Om dit te doen, het nogal moed vereis.
(c) Jy behoort dit mos al te gedoen het.
(d) Sy sal my blomme ook natgooi.
(e) Daar was mense wat dit nie geglo het nie.
(/) Ons het hulle sien vertrek.

Oefening 25
1. Skryf woorde neer waarin die volgende voorkom
(a) Vier woorde met kort klinkers.
(b) Vier woorde met lang klinkers.
(c) Vier woorde wat tweeklanke bevat.
(d) Vier woorde wat stemhebbende medeklinkers bevat.
(e) Vier woorde wat stemlose medeklinkers bevat.
2. Kies enige vier woorde en:
(a) Verdeel hulle in lettergrepe.
(b) Onderstreep die oop lettergrepe in elke woord.
3. Ontleed die volgende samegestelde sinne:
(a) Toe ons daar kom, was hy reeds weg.
(b) Ek besef dat die werk wat ek in die toekoms sal doen, min tyd vir ontspanning
sallaat.
(c) Die seun wat daar hardloop asof die duiwel agter hom is, is my ou bang
broertjie.
4. Gee ander Afrikaanse woorde vir die volgende:
krediteur
outoriteit
horison
fotograaf
objeksie
konneksie
eksport
fantasie
ekspressie
deklarasie
repareer
insolvent
5. Maak sinne wat die verskil aandui tussen:
(a) geelperske en 'n geel perske
(b) wildebees en 'n wilde bees
(c) rooijakkals en 'n rooi jakkals
(d) suurlemoen en 'n suur lemoen
(e) drietandvurke en drie tandvurke
(f) bestier en bestuur
(g) afkeer (s.nw.) en afkeur (ww.)
(h) prakseer en praktiseer
(i) reeling en reling
(j ) harslag en hartslag.
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D. VRAESTELLE
Let Wel: Die volgende klompie vraestelle bevat net die begripstoets en
algemene taalvrae. Later volg 'n paar vraestelle wat ook die opstel en die
brief toets.
Nr.l
Tyd: 2 uur

160 punte

1. Lees die volgende stuk aandagtig deur en beantwoord dan die vrae wat daarop volg:

Vir sover as die geskiedenis van 'n volk van die vroegste tye af tot vandag
bestaan uit sy handeling en prestasies, uit die maniere waarop hy gereageer
het op omstandighede, sowel die wat geskep is deur sy medemens as die
van geografie en klimaat, !ewer die geskiedenis die onontbeerlikste stof tot
ons kennis van die aard van die volk. Die Groot Trek, die optrede van die
Afrikaners met die Vryheidsoorloe, die verarming van 'n dee! van die volk
in resente tye en die aanpassingsproses aan nuwe ekonomiese omstandighede, is gebeurtenisse wat aantoon watter slag van volk die Afrikaner was
en is. Die geskiedkundige gebeurtenisse in die !ewe van 'n volk het buitendien ook 'n bepalende uitwerking op sy latere loopbaan en werk vormend
terug op die volksaard self, sodat die studie van die geskiedenis ook om
die rede van kardinale belang is vir die behandeling van ons onderwerp.
Dit is des te meer die geval omdat die geskiedenis van enige volk, en so
ook die Afrikanervolk, wel baie aspekte van ooreenstemming en van
analogie met die geskiedenis van ander volke kan toon, maar tog ook in
hoe mate 'n eiendommelike is, sodat die eiendommelike van 'n volk deur
sy geskiedenis aangetoon word. Vir sover as die Afrikanervolk anders
geword het as die volke waarvan hy afstam, moet die rede hiervoor in die
eerste instansie in sy geskiedenis gesoek word.
Uit: Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner
(a) Wat kan van die volk, volgens die skrywer, uit sy geskiedenis bestudeer word?
(2)
(b) Die skrywer noem 'n tweede rede waarom die studie van die geskiedenis belangrik

(2)
is. Wat is hierdie rede?
(c) Dan noem by ook nog 'n verdere saak waarop die studie van die geskiedenis lig
(2)
werp. N oem hierdie saak.
(d) Wat beteken: ,Watter slag van volk die Afrikaner was en is?"
(2)
(e) Noem die drie historiese gebeurtenisse wat aantoon ,watter slag van volk die
(3)
Afrikaner was en is".
(f) Gee egte Afrikaanse sinonieme vir die volgende woorde in die stuk: geografie,
(3)
kardinale, instansie.
(g) Gee 'n antoniem vir die woord resente (in resente tye) en vir die woord verarming.
(2)
(h) Verduidelik die verskil tussen handeling en prestasie.
(2)
(i) Se wat die volgende woorde in die stuk beteken: eiendommelik, ana Iogie, ekono(5)
miese, onontbeerlikste, aspekte.
(j) Gee 'n gepaste opskrif vir die stuk.
(2)
[25]
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[25
2. (a) Suiwer die volgende sinne van anglisismes:
(i) Ons het onsself so geniet op die partytjie dat ons by twaalfuur eers huis

toe is.
(ii) Na die matrikulasie-eksamen het hy na die universiteit gegaan om medi-

syne op te neem.
(iii) Op watter terme sal jy my geld leen vir my verdere studies?

(b)

(c)

3. (a)

(b)
(c)

(d)

(iv) Die regulasies is geldig vir die duur van die oorlog, maar nie na dit nie.
(v) Die agterband van my kar kan maklik bars, so moet ek maar stadig ry
(10)
Vorm byvoeglike naamwoorde van die woorde tussen hakies:
(majesteit) berg; (provinsie) kongres; (geld) staat; (universiteit) opleiding;
(sekretaris) afdeling; (verkry) regte; (sweer) vyande; (Kongo) soldate; (buig)
(10)
tak; (buig) hoof.
Skryf een woord neer vir die woorde tussen hakies:
(i) Die vereniging se (persoon wat hulle geldsake behartig).
(ii) (Die persoon wat 'n orkes lei.)
(iii) Sy (lewensgeskiedenis deur homself geskryf).
(iv) Ons woon in die (gedeelte van die verdiepinggebou waarvan die vloer
gelyk is met die grond).
(v) (Persone wat hulle bestaan maak deur vir koerante en tydskrifte te
skrywe).
(vi) (Persone wat pensioen trek.)
(vii) Ons het die (plek waar lewendige visse gehou word) besoek.
(viii) ('n Persoon wat vate maak.)
(ix) Die atleet het op die (laaste stuk van die baan) alles uitgebaal.
(x) Die skilder woon net langs sy (plek waar hy werk).
(10) [30]
Gebruik tien van die volgende woorde en uitdrukkinge in sinne:
medepligtig; deur die mat val; agterwee laat; ten spyte van; in die bres tree;
repliek !ewer; aanloopbaan; windkous; penlekker; regisseur; lasbrief; verduister.
(20)
Gee die teenoorgestelde van die woorde tussen hakies:
'n (langdradige) verhaal; 'n (alledaagse) gebeurtenis; 'n (afstotende) voorkoms; 'n (konserwatiewe) maatreel; die handel (strem).
(5)
Gebruik die volgende woordpare in sinne sodat die betekenis van elke woord
duidelik blyk:
standaard en standerd; grootheid en grootte.
(4)
Verklaar enige drie van die volgende idiome:
teen beug en meug; die koei bet deur die brand geloop; die lendene omgord;
die kreeftegang gaan.
(6)
[35]

4. (a) Skryf die vo/gende sinne oor, maar kies die korrekte woord uit die woorde tussen
hakies:
(i) My broertjie is in (standerd, standaard, standard) ses.
{ii) Hy is te trots om sy sonde te (beken, erken, herken).
(iii) Jy moet dit met 'n soen (beseel, beseel, verseel).
(iv) Die wa het (relings, reelings, reels) aan die kante.
(v) Hulle het hulle sonder enige (versit, verset, versitting) oorgegee.
(vi) Die aanvoerder bet op die (beul, beuel, bewel) geblaas.
(vii) Ek is nie seker nie; dis 'n blote (gissing, gisting, gitsing).
(viii) Dis 'n (bestiering, besturing) van God dat bulle nie verongeluk bet nie.
(ix) Ek het so 'n (begeerte, begeerlikbeid) om by jou te wees.
(x) Hy is (interessant, interesseerd, geinterresseerd) in daardie vak.
(10)
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(b) Skryf die ontbrekende woord saam met die skuinsgedrukte woorde in die volgende
sinne neer:
(i) Hy het heme! en ............ beweeg om dit reg te kry.
(ii) Hulle skree net moord en ............ .
(iii) Jy kan nie net hiet en .......... soos jy wil nie.
(iv) Daardie feit staan soos 'n paal ...........•
(v) Die mens wik, maar God ......... .
(vi) Hy het die artikel vir 'n appel en 'n ......... verkoop.
(vii) Probeer is die beste ........... .
(viii) Hy sal goed en .......... opoffer vir sy land.
(ix) Besin eer jy ............ .
(x) Goed begonne is half ............ .
(10) [20]
5. (a) Skryf een woord neer vir die woorde tussen hakies:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Hy sal (een van die dae) hier opdaag.
Dit het (twee dae voor gister) plaasgevind.
Ek sal (ter wille van die vrede) my mond hou.
Hy doen die werk (stukkie vir stukkie).
Hy het (sonder om iets te verrig) teruggekeer.
Die fabriek het vyftig (mense wat daar werk) afgedank.
My suster is 'n (meisie met ligte hare en blou oe).
Sy vreugde was maar (van baie korte duur), want die volgende dag is al
sy besittings deur 'n brand verwoes.
(ix) (Aan die een kant) is ek gretig om hom te help, maar (aan die ander kant)
besef ek dat ek dit nie behoort te doen nie.
(10)

(b) Gee suiwerder Afrikaanse woorde vir die volgende:

variasie; outeur; sirkulasie; eksporteer; sessie; fotograaf; objeksie; apologie;
(10)
forseer; profyt.
(c) Skryf die regte benaminge vir die volgende afkortinge neer:
(10)
e.k.; a.s.; ms.; o.i.; Pk.; s.nw.; nr.; L.U.K.; o.a.; i.s.
[30]

6. (a) Vul die ontbrekende voorsetsels in:

(i) Oom Jan dien ook nou ........... die kerkraad.
(ii) Hy snak ............ asem.

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Hulle !ewe hoofsaaklik ........... vrugte.
Hierdie antwoord is ............ my mening verkeerd.
Sy verkeer ............ die waan dat sy mooi is.
Onthou julie ............ die kwaad.
Hy was ............ huis uit 'n Afrikaner.
Ons het ........... weerwil ............ heftige teenstand gewen.
Hy is baie verknog .......... sy jongste seun.
(10)

(b) Gee die meervoud van:

genoee, aanbod, resep, wieg, jas, karos, gif, kruiwa, slagding, malva.

(10)
[20]
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Nr. 2
Tyd: 2 uur

160 punte

1. Lees die gedig hieronder sorgvuldig deur en beantwoord dan die vrae wat daarop volg
in goeie volsinne in jou eie woorde:
DIE KLUISENAAR

Deur vroomheid weggedryf van wereldskwaad
Het hy aileen in 'n woestyn gaan swerwe;
Om God te dien sy ewemens verlaat
En voortgedwaal tot hy van dors wou sterwe.
Toe sien hy in die aand se skemerskyn
'n Watertjie ver oor die vlaktes blinkDie glimlag van 'n gasvrye fontein
Wat vriendelik nooi: ,Kom dorstige, kom drink".
Hy span sy laaste kragte bymekaar,
Sleep deur die lange nag sy voete aan;
Met eerste lig van dagbreek kom hy daar
En heilig verontwaardig bly hy staan.
,Ek dog jy bied my suiwer water aanJou glimlag het so skoon en rein gelyk;
Maar duisend spore wat hier kom en gaan,
Wys my jy's maar 'n poel van sondeslyk".
Nog altyd glimmend antwoord die fontein:
,My vriend, ek vrees jy't liefde net vir een;
God laat sy lief' oor jou en alma! skynOf soek jy na 'n God vir jou aileen?"
C. J. Langenhoven
(a) Waarom wou die kluisenaar in die woestyn gaan swerwe?
(b) Watter beproewing moes hy verduur?

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

(2)
(2)
Hoe weet jy dat hy moeg was?
(2)
Waarom washy verontwaardig?
(2)
Watter bewys het ons dat die kluisenaar selfsugtig was?
(2)
Skryf die laaste drie reels van die gedig in die indirekte rede.
(5)
As watter rededele word die skuinsgedrukte woorde gebruik?
(5)
Gee sinonieme vir: vroombeid, gasvrye, verontwaardig, ewemens, suiwer. (5)
[25]

2. (a) Verbind onderstaande sinne met gepaste voegwoorde sodat dit een samegestelde
sin vorm. Moenie die voegwoordjie en gebruik nie:
(i) Hy het dit geweet.
(ii) Die bestuurder sou sy kantoor kom besoek.
(iii) Hy het nie die minste aanstalte gemaak om die sake in orde te bring nie.
(iv) Hy moes die sake behartig.
(6)

(b) Voltooi die volgende sinne:
Ek sal die werk nie doen nie, al .
Ek sal die werk nie doen nie, tensy ........... .
Hy is ryk en daarom ........... .
Hy is ryk en darem ..... .
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(4)
(c) Vul elk van die werkwoorde: beken, ontken, herken, verken, erken, op die regie
plek in:
Die dief het eers die terrein goed ............ voordat hy met die gesteelde goed weg
is. Hy is egter deur 'n speurder ............ en gearresteer. Voor die magistraat het
hy ............ dat hy die goed by hom gehad het, maar het ............ dat hy dit gesteel
(5)
het, en wou dus nie skuld ............ nie.
[15]
3. Maak goeie volsinne met TIEN van die volgende sinsnedes sodat hul betekenis duidelik
blyk:
Die hasepad Ides; op heter daad betrap; die bewind aanvaar; ongenadig afransel;
in gebreke bly; die dood voor oe stel; met dien verstande; ten behoewe van; in
(20]
weerwil van; by gebrek aan; as gevolg van.

4. (a) Skryf die volgende sinne in suiwer Afrikaans:
(i) Ek is angstig om die konsert by te woon.
(ii) Meeste van die kinders was daar.
(iii) Die tapyt gaan mooi by die meubels.
(iv) Alma! van ons het dit gedoen.
(v) Hy voel hom uit in beskaafde geselskap.
(10)
(b) Voltooi die volgende idiome:
(i) Ondervinding is die beste - (ii) Sy mantel na die ·····-···
(iii) Bitter in die mond maak - - ·
(iv) Dis nie om die hondjie nie, maar .............
(v) Na vrolikheid kom .............
(vi) Daar is blomme te kus - (vii) Hy vlieg hoer as .............
(viii) My geheue speel my ·········-·
(ix) Baie honde is ...........•
(x) remand opdreun tot by - - ·
(It X 10) (15) (25]

5. (a) Onderstreep die lettergrepe waarop die aksent (klemtoon) val wanneer die
volgende woorde uitgespreek word:
paragraaf
poesie
heelal
minister
vrywaar
(5)
(b) Gee die betekenisse van onderstaande idiome in jou eie woorde weer:
(i) Hy is 'n regte ou remskoen.
(ii) Hy het sy skapies op die droe.
(iii) Aileen sterk bene kan die weelde dra.
(iv) Hy is 'n man uit een stuk.
(v) Hy is 'n klein jukskeitjie met 'n groot kop.
(10)

(c) Gee een woord vir elk van die volgende:
(i) 'n Man wat vate maak.
(ii) 'n Baie hoe gebou.
(iii) 'n Maandelikse bedrag wat deur 'n polishouer betaal word.
(iv) Die sekretaris van 'n universiteit.
(v) 'n Geneesheer se bevinding nadat hy 'n pasient ondersoek het.
(vi) Die twisgeskryf in 'n koerant.
(vii) Jemand wat vir die regte van die vrou agiteer.
(viii) 'n Boer wat op klein skaal boer.
(ix) Die kort, dik kierie van 'n konstabel.
(x) 'n Periode van ses maande.
(10) (25)
10M VII EN VIII
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6. (a) Vorm byvoeglike naamwoorde afgelei van die tussen hakies.
(i) Die gebou is van (argitek) skoonheid.
(ii) Hy is 'n (legende) figuur.
(iii) Die dominee waarsku teen (sekte) neigings.
(iv) Dit is die (uitspreek) vonnis.
(v) Hy het 'n uitstekende (universiteit) loopbaan.
(5)
(b) Vorm werkwoorde van onderstaande selfstandige naamwoorde
(c)

(i) profyt. (ii) adel. (iii) fout. (iv) finansies. (v) breuk.
Vul die ontbrekende voorsetse/s in:
(i) Sy kritiek is ............ my adres gerig.
(ii) Hy het 'n hekel ............ slordigheid.
(iii) Hy verheug hom .......... 'n ander se Iced.
(iv) God gee uitkoms ............ Syner tyd.
(v) Laat hom ............ vredeswil met rus.
(vi) Hy moet ............ den brode baie werk.
(vii) Dit gaan ............ die wind met hom.
(viii) Die trein is vandag ............ tyd.
(ix) Hy het dit ............ aanhore ............ die hele klas gese.

(5)

(10)
(d) Gee 'n pas/ike ander woord wat gewoonlik in verband met elk van die volgende
gebruik word bv. smarte Ienig.
(i) opskort (ii) stol (iii) bedrog (iv) boedel (v) vlieende (vi) blakende (vii) voldonge (viii) weloorwoe (ix) swartgallige (x) posisionele.
(10)
(30]
7. (a) Gee die oortreffende trap van:

skaars, graag, goed, vas, baie.
(5)
Gee die meervoud van:
seen, rna, prokureur-generaal, verf, pos.
(5)
(b) Plaas, waar nodig, deeltekens of kappies op die volgende woorde. Skryf net die
woorde wat deeltekens of kappies moet kry, neer:
spieel beedig koeel ster sker vcrs crens wereld offisiele diete.
(10) (20]

Nr. 3
Tyd: 2 uur

160 punte

1. Lees die onderstaande stuk noukeurig deur en beantwoord dan die vrae onderaan elk
in een jlink sin (tensy anders gevra):

Onder die bedelaars is Pablo Posada seker die indrukwekkendste. Hy het
yslike borstelende wenkbroue wat dreig om sy neus op sy mond af te druk.
Die swart glinsterogies - half toegegroei deur al die wenkbrougewas -loerloer skelm na 'n mens; en as Pablo glimlag, krul sy lippe grynsend terug
om vier of vyf verbrokkelde tande te wys. Die vel van sy gesig is 'n mirakel.
Dis so styf oor die beenfondament gespan soos die vel van 'n tamboer.
Soms kry ek die indruk: maar die twee gedeeltes van sy gesig, die boonste
en onderste dele, trek mos tou, die boonste gedeelte na benede en die
onderste gedeelte boontoe . . . en dan word ek so getref deur die kwaai
gewedywer dat ek eintlik bang word Pablo se nek en rugstring sal nie
langer teen die geweldige spanning hestand wees nie, dit gaan nou enige
oomblik stomp afbreek.
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Van al die bedelaars in Barcelona is Pablo maklik die suksesvolste .••
In 'n kroegie het ek een aand gesien hoe Pablo die vertrek binnegespog
kom. Sy sakke is vol muntstukke, en soos hy been-en-weer swaai tussen die
tafeltjies deur, maak aldie koper en nikkel 'n klinkende rumoer. In hopies
het Pablo sy winste voor hom op die tafel opgestapel. Toe, met 'n gulle
gebaar, gee hy die kelner bevel om al die ,ou klein pitjies" in groot geld
te verander. Daarna bet by my en al sy maats - en hy het sommer 'n
klompie onbekende omsittendes ingesluit - rojaal trakteer.
Hy bet maar net betaal en betaal. Tussen al die vrolikheid deur gesels
hy en ek land en sand aanmekaar. ,Hoe ek dit regkry?" eggo hy my verbaas na. ,Maar sien jy dan nie, mi cara fea es mi buena fortuna (my lelike
gesig is my geluk)? As jy, wat al die wereld rondgeswerf het, my se jy bet
iewers iemand met 'n leliker bakkies as ek raakgeloop, dan se ek aan jou
jy lieg! Want ek is die lelikste mansmens geskape- en daar's niks waarop
ek trotser is nie ...
Enige mens kan mooi wees, elke ou klerkie, tronkbewaarder, deurwagter of slagtersjong. Dit op sigselwe is geen prestasie nie. Mooi mense
vind jy oral. Maar dit is nie sommer aan elke mens gegee om lelik te wees
nie - ek bedoellelik, rerig lelik, skreeulelik."
Uys Krige: Sol y Sombra

(a) Waarom is Pablo, wat voorkoms betref, die indrukwekkendste bedelaar? (1)
(i) Wat is die treffendste kenmerk van sy gelaat?
(2)
(ii) Watter vergelyking maak die treffende kenmerk baie duidelik?
(2)
(c) Het by 'n vriendelike, eerlike uitdrukking? Noem woorde uit die stuk om jou
antwoord te staaf.
(2)
(d) (i) Waarom word die woord ,wenkbrou-gewas" gebruik, en nie net wenkbrou
nie?
(1)
(ii) Noem nog enige twee woorde uit hierdie paragraaf wat hierdie.beskrywing
baie duidelik maak.
(2)
(e) Is die hele beskrywing bedoel om ons 'n beeld net van Pablo se uiterlikc voorkorns te gee? Gee 'n rede vir jou antwoord.
(2)
(f) Waarom kom Pablo die vertrek ,binnegespog"?
(2)
(g) ,In bopies bet Pablo sy winste voor hom op die tafel opgestapel. Toe, met 'n
guile gebaar, gee by die kelner bevel om al •.. trakteer.'' (Reels 17 tot 20.)
(i) Watter karaktertrek van Pablo word deur hierdie handeling geopenbaar?
(b)

(2)
(ii) \Vatter twee woorde in hierdie reels gee die indruk van ,ruimskoots" of

, vrygewig"?
(2)
(h) Waaraan skrywe Pablo sy sukses as bedelaar toe? Haal een kort sin aan as
(2)
bewys vir jou antwoord.
(i) \Vat is verrassend of ongewoon omtrent Pablo se opvatting? Haal een kort sin
uit die derde paragraaf as bewys aan.
(2)
(J) Noem woorde uit die stuk wat as sinonieme van die volgende beskou kan word:
(i) 'n wonder (eer5te paragraaf},
(ii) 'n hoogtepunt van wat 'n mens kan doen of bereik (vierde paragraaf),
(iii} lawaai (tweede paragraaf).
(3)
(25)
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2. (a) Vu/ die ontbrekende VOORSETSELS in deur hulle e/ke keer saam met die
skuinsgedrukte woorde neer te skryf:
(i) Daar haper nog vee! ........ die organisasie.
(ii) Hy het ............ wanhoop die stryd gewonne gegee.
(iii) Hy verheug hom oor sy aanstelling ........... die hoe be trekking.
(iv) Ook as 'n mens slaap, bet jy behoefte . .. .. vars lug.
(v) Ek wens hom geluk ....... sy verjaardag.
(vi) Die woord ,indaba" is ollfleen .......... Xhosa.
(vii) Dis vir my ............ 't ewe watter een jy neem.
(viii) Hy het dit nie onder dwang gedoen nie, maar ... .. eie beweging.
(ix) Ek teken in ........... die nuwe maandblad.
(x) Ek het 'n heke/ ............ agterbaksheid.
(10}
(b) Skryf die volgende sinne oor in korrekte Afrikaans:
(i) Ons nuwe bure lyk taamlik welaf.
(ii) Jy beter gou maak.
(iii) Dit betaal altyd om eerlik te wees.
(iv) Ek kan sy maniere nie staan nie.
(v) Ek het maar net jou been getrek.
(10)
(c) Verdee/ die volgende woorde in lettergrepe en onderstreep die geslote lettergrepe:
landwye
verdraaide
oe
berisping,
groepsgebied
(5)
(25]

3. (a) Vorm byvoeglike naamwoorde van die woorde tussen hakies.

(i) Hy is van (twyfel) herkoms.
(ii) Daar is maar 'n (perk) voorraad beskikbaar.
(iii) Van ons (voomeem) reis het niks gekom nie.

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Sy het 'n (simpatie) geaardheid.
Hulle is (middel)boere. (= taamlik ryk)
Die boer bet 'n (voel) verlies gely.
Kinders wil nie (klont) pap eet nie.
Sy (aanvang) sukses het hom goeie hoop gegee.
Ek het 'n (weerstaan) drang gevoel om my mening te Jug.
Die nuwe kerksaal is 'n (argitek) pragstuk.
(10)

(b) Kies uit die woorde tussen hakies die korrekte een en skryf homueer:

(i) Moenie oor die (reelings, relings) van die balkon leun nie.
(ii) Dis aanjou agtelosigheid (te danke, te wyte) datjy nou in die verknorsing

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

sit.
Die doe! heilig die (middele, middels).
Die kadet het hard op sy (beuel, beul) geblaas.
Hy het (ten koste van, op koste van) sy gesondheid daardie werk aanvaar.
Het jy nog (uitstaande, agterstallige) skulde?
Die (vyandelike, vyandige) vliegtuie word deur vegvliegtuie voorgekeer.
Hoe kan 'n mens tog so (onredelik, redeloos) wees?
Moenie altyd (knibbel, kibbel) oor pryse nie.
Hy het alweer die snelheidsperk (oorskrei, oorskry).
(10)
(20]

4. (a) Voltooi deur geskikte werkwoorde in te vul. Skryf die wwe. saammet die skuinsgedrukte woorde neer:
(i) Elke mens wil graag sy ideaTe ............ .
(ii) Ek laat my nie hiet en ............ nie.
(iii) Die senior klas moet die toon ........... .
(iv) Hulle het aan sy nagedagtenis lzulde ............ .
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(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Die twyfelmoedige man ............ nog op twee gedagtes.
Ek was die een wat die spit moes .............
Die agitators ......... die mense op teen die regering.
Die hardwerkende moeder .......... haar afvir haar gesin.
(ix) Die verklikker ............ al ons geheime uit.
(x) Hy is aangestel om die boedel te ............ .

(10)
(b) Voltooi deur 'n geskikte selfstandige naamwoord in te vul. (Skryf die uitdrukking
neer, bv. die onderspit delf.):
(i) Die Minister van Justisie het vir die polisie 'n .......... gebreek.
(ii) Die polisie het 'n ............ op die lokasie uitgevoer en ......... gel€ op baie onwettige vuurwapens en drank.
(iii) Die woelwater van 'n vent het geen rus of ............ nie.
(iv) Die swierige vrou hou van prag en .............
(v) Die voorman het die arbeiders wild en ............ geskree.
(vi) Deur skade en ............ word 'n mens wys.
(vii) Aan hom is geen .......... te smeer nie.
(viii) Onder die trop bobbejane was daar 'n ........... van 'n mannetjie.
(ix) Hy het alles vir huis en ............ opgeoffer.
(x) Ek het hom die vyfrand geleen, maar dit was ook laaste sien van die .............
(10) (20)
5. (a) Gee een woord vir elk van die volgende:
(i) Die plek waar rondloperdiere aangehou word.
(ii) Iemand wat musiek skrywe.
(iii) Die plek waar arm mense gratis raad en mediese behandeling ontvang.
(iv) Die kerk van die Jode.
(v) lemand wat elektriese installering onderneem, bv. huise bedraad.
(vi) Iemand aan wie geld geskuld word.
(vii) Iemand wat altyd gelukkig is in al sy ondernemings.
(viii) 'n Dame wat passasiers op vliegtuie bedien.
(ix) Die plek waar ou geskiedkundige dokumente bewaar word.
(x) Die man wat atlete of perde in 'n wedren laat wegspring.
(10)
(b) Gee vaste idiomatiese uitdrukkinge wat dieselfde gedagtes as die volgende sinne
bevat. In sommige gevalle word 'n sleutelwoord tussen hakies aan die hand gegee:
(i) Jy kan staatmaak op sy belofte. (woord)
(ii) Hy het my kwaai berispe.
(iii) Hy is 'n veglustige, parmantige mannetjie.
(iv) Hy is te swak of onbenullig om dit reg te kry. (brock)
(v) lemand word nie beskinder as daar glad geen rede of fout is nie. (rokie)
(vi) Hulle knoei saam. (kop)
(vii) Nou het jy die geheim geopenbaar.
(viii) Hy het te laat gekom vir ete. (hond)
(ix) Hy het maar net 'n vae begrip van die saak. (bel)
(x) Jy sal nooit kry wat hy jou beloof het nie. (maag)
(10) (20)
6. (a) In die onderstaande simze is voorbeelde van personi/ikasie, metafore en vergelykings. Skryf die sinsdele neer 1vaarin hierdie sty/figure aangetref word en se
watter stylfiguur elke sinsdeel verteenwoordig:
(i) My ouma is so do of soos 'n kwartel.
(ii) Jan is 'n regte jakk:als; jy pen hom nooit vas nie.
(iii) Die son vermoor ons weer vandag!
(iv) ,Die mens, soos die gras is sy dae."
(v) Die ou tjor is weer koppig vanmore.
(10)
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(b) Skryf die juiste vorm van die werkwoorde tussen hakies neer:
(i) 'n (Vergroot) kiekie.
(ii) Op hulle (verbaas) gesigte.
(iii) 'n (Oortrek) bankrekening.
(iv) (Oordryf) berigte.
(v) 'n Ou (verslyt) baadjie.
(vi) 'n Fles (inH~) perskes.
(vii) 'n (Verdrink) persoon.
(viii) 'n (Bevries) rivier.
(ix) Bak met (sif) meel.
(x) Ek bet hom nooit (hoor roep) nie.

(10)
(20]

7. (a) Gee die teenoorgesteldes van die skuinsgedrukte woorde. (Skryf die antoniem
langs die woord neer, bv. 'n sonnige dag- bewolkte):
(i) 'n Breedvoerige verslag.
(ii) 'n Egte naamtekening.
(ill) 'n Kwynende handelsaak.
(iv) Afbrekende kritiek.
(v) 'n Verderflike invloed.
(vi) 'n Gedeeltelike sonsverduistering.
(vii) Sy heldhaftige optrede.
(viii) 'n Lugtige vertrek.
(ix) 'n Denkbeeldige gevaar.
(x) Hy betwis alles wat ek se.
(1 0)
(b) Vervang die woorde tussen hakies deur een byvoeglike naamwoord wat naastenby
dieselfde beteken, en skryf die uitdrukkings dan neer:
(i) 'n (Wat lof verdien) poging.
(ii) 'n (Wat onder eed afgele is) verklaring.
(iii) 'n (Wat net in ons land aangetref word) boom.
(iv) 'n (Wat die dood tot gevolg het) ongeluk.
(v) 'n (Wat nie onderteken is nie) brief.
(vi) 'n (Wat altyd meen ander mense steek dinge vir hom weg) vent.
(vii) 'n (Wat nie tou opgooi nie, maar aanhou) stryder.
(viii) 'n (Wat nie danig steil is nie) opdraand.
(ix) 'n (Wat altyd dieselfde bly) geluid kan baie vervelig wees.
(10)
(x) 'n Muur van (wat met ysterstawe versterk is) beton.
[20]

8. Brei die vetgedrukte woord of sinsnede in elk van die volgende enke/voudige sinne uit
tot bysinne en se e/ke keer walter soort bysin u gevorm het:
(a) Hulle staan elke oggend voordag op.
(b) Saans word dit nogal koud by ons.
(c) Gee vir my die haarolie.
(d) Skoene met sole van gomlastiek stap lekker sag.
[10]
(e) Die man met die grys hare is my vader.
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Nr. 4
Tyd: 2 uur

'.

'

160 punte

1. Lees die onderstaantfe stuk noukeurig deur en beantwoord dan die vrae wat daarop
volg in u eie woorde en in goeie volsinne:

Toe die twee benoud onder die takke uitkom en al met die doringstreep
terugvlug kop toe, sluip hulle laaggebuk onder die boompies deur; hardloop hulle dat hulle klein word oor die kaal kolle wat hulle nie kan vermy
nie.
Dog Grys wat langs die sandsloot grootgeword het, is lank nie so onrustig soos sy maat nie. Die twee is skaars halfpad terug Tweelingkop toe of
hy ruik al weer aan die muispaadjies. Maar toe hulle regoor die loskop
kom, en hy al met die kronkelinge van die sloot wil aanhou, soy Grietjie
sommer regs oor die rantjies weg.
Op die spoelsand waar die kloof uitstoot, voel die grysmuishonde minder
onveilig. Met hul honger verskerp deur die gehardloop en gesukkel van
die dag, en gerusgeste1 deur die hoe bosse waartussen die kouvoel hulle
nie sommerso in volle vaart kan opraap nie, gaan die twee ywerig aan die
jag.
Die haasvel waarop hulle onderkant die wildepruimboom afkom, en die
paar seninkies wat die rate! nie van die bene kon afkry nie, is nog nat.
Maar die bietjie sagtigheid wat die gulsigaard laat oorbly het, is ontoereikend.
'n Groot vet spekboomskilpad wat hullc raakloop, lyk belowend. Die
ding word op sy rug omgerol. Dog selfs aan die onderkant van die dop
sukkel die twee verniet om 'n gaatjie in te kry. Die taai geelbont skubbe is
vir hulle te sterk. Die gepantserde pote sit te vas. Hulle los naderhand maar
die skilpad, en stap oor na die hoop klippe aan die voet van die loodregop
krans aan die ander kant van die kloof.
Hoog teen die krans is bosduiwe besig om kos vir hul kleintjies aan te
dra. Grys se stertjie staan styf; die puntjie wip op en neer. Die outjie
verdraai byna sy nek soos hy die groot duiwe wat op die rotslyste links en
regs van hom sommer tien, twaalf tegelyk aankom, en wat met niks anders
as net kos in die gapende bekke instop te doen het nie, almal probeer
dophou.
Vir Grietjie is die duiwe niks nuuts nie; en terwyl Grys die toneel daarbo
verniet staan en aangaap, soek-soek sy tussen die klippe onderkant die
neste rood. Dog die een ou kuikentjie wat afgeval het, is vir twee muishonde
jammerlik min.
Voor waar die krans effens inswaai en die klippe tot in die middel van
die kloof opgestapel le, steek Grietjie weer vas. Die rooihaas wat aangespring kom, kan haar maat in die toenemende skemerte nie sien nie;
selfs nie die twee groot ore wat die haas so wakker orent hou nie.
(Vlam van die Bantomberge: Hobson)
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(a) Waarom was Grys langs die sandsloot nie so onrustig soos sy maat nie? (2)
(b) Waarom het die twee muishonde baie honger gebad?
(2)
(c) Waarom het bulle in die hoe bosse meer gerus gevoel?
(2)
(d) Deur wie is die haas doodgemaak?
(2)
(e) Was die haas reeds lank dood toe die muishonde hom gevind het? Gee 'n rede
(2)
vir u antwoord.
(f) Waarom het die muishonde naderhand die ski!pad gelos?
(2)
(g) Waar het die duiwe hulle neste gemaak?
(2)
(h) Wat het Grietjie onder die neste opgetel?
(2)
(i) Waarom se die skrywer dat Grys die toneel daarbo tevergeefs staan en aan(2)
gaap?
(j) Teen watter tyd van die dag het die muishonde die rooihaas teegekom?
(2)
(k) Noem die drie soorte lewendige diere wat hulle teegekom het.
(3)
(/) Gee die betekenis van: (i) gepantserde pote; (ii) ontoereikend.
(2)
(25]

2. (a) Vul die ontbrekende voorsetsels in deur hul elke keer saam met die skuinsgedrukte
woord(e) neer te skryf:
(i) Die huis beantwoord nie ............ die vereistes nie.
(ii) Hy dien ............ die skoolkomitee.
(iii) Daardie skema gaan mank ............ baie gebreke.
(iv) Die arm mense lewe van die hand ............ die tand en spaar niks.
(v) Hy het ............ gebreke gebly om sy huishuur te betaal.
(vi) Hy is amper 'n jaar lank ............ daardie idee behep.
(vii) Hulle het belowe om deeglik ............ die saak in te gaan.
(viii) Hy is ........... 'n hoe mate verantwoordelik vir die toedrag van sake.
(ix) Ek wil my eie motor he, want ek wil nie altyd ander ......... die oe sien nie.
(x) Sy ouers is afkerig ........... so 'n gedrag.
(10)
(b) Kies die regte woord van die twee wat tussen hakies aangegee word en skrywe
dit langs die nommer van die vraag neer:

(i) 'n Opgevoede mens hou altyd sy (drifte, driwwe) in toom.
(ii) Ek kan niks in die (deinserige, dynserige) verte onderskei nie.
(iii) Hy het 'n groot (afkeur, afkeer) van beroepsboks as sportsoort.
(iv) Deur so 'n daad het hy aile perke van welvoeglikheid (oorskrei, oorskry).
(v) Aldie (Du Preez's, Du Preezs, du Preez's) was by die konsert.
(vi) Hulle neem te vee! (sonbaaie, sonbaddens).
(vii) Sy verkeer in (blakende, blakerende) gesondheid.
(viii) Dis byna (oortollig, oorbodig) om te se dat julie baie welkom is.
(ix) Die wilgertakkie is baie (buigsaam, buigbaar).
(x) Die spreker het 'n (geestelike, geestige) staaltjie vertel.
(10)
(20]

3. (a) Ontleed in hoof- en bysinne en dui die sinsverband aan:

(i) Jan is 'n student wat dit ver sal bring.
(ii) Die meisie wat daar staan, is die dogter van ons predikant wat volgende
maand na 'n nuwe gemeente vertrek.
(iii) Hy stap asof hy die hele dag tyd het.
(iv) Hoewel dit baie koud was, het bulle op dieselfde plek waar hul vader hul
agtergelaat het, bly staan.
(15)
(b) Vervang die woorde tussen hakies deur een gepaste byvoeglike naamwoord:
(i) 'n (wat vol kommer is) !ewe;
(ii) 'n (wat diepe indruk maak) gebeurtenis;
(iii) 'n (wat geskryf word) eksamen;
(iv) 'n (wat lof verdien) poging;
(v) 'n (wat onder eed afgele is) verklaring;
(vi) 'n (wat die nodige sertifikate het) gesondheidsinspekteur;
(vii) 'n (wat net in ons land aangetref word) boomsoort;
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(viii) 'n (wat die dood tot gevolg het) ongeluk;
(ix) (wat van 'n sekretaris verwag word) pligte;
(x) (wat betrekking het op dissipline) maatreels.

(10)
[25]

4. (a) Skrywe die volgende sinne oor in suiwer Afrikaans:
(i) Hou jou skool se naam op.
(ii) Die lawaai daar agter sit my af.
(iii) Tuinmaak is nie in my lyn nie.
(iv) Bring vir ons asseblief twee tees.
(v) Wat vat jy my voor?
(vi) Hy sal die plan vir my huis optrek.
(vii) Hy is baie angstig om tc pass.
(viii) Met halftyd het ons 'n koeldrankie gedrink.
(ix) Wat doen jy in jou spaartyd?
(x) Ek het die skrik van my lewe gekry.
(10)
(b) Voltooi deur 'n geskikte woord saam met die skuinsgedrukte woord(e) neer te
skryf:
(i) Die besluitelose kerel ........... nog op twee gedagtes.
(ii) Ek laat my nie deur enigeen ........... en gebied nie.
(iii) Die hardwerkende moeder ......... haar afvir haar gesin.
(iv) Ek was die een wat die spit moes ............ .
(v) Die verklikker ............ al ons geheime uit.
(vi) Waarom het jy oor 'n nietigheid so 'n baan ............ ?
(vii) Die speurders het die spoor .......... geraak.
(viii) Met ............ van tyd sal jy daaraan gewoond raak.
(ix) As jy skelm speel, speel jy ........... .
(x) Sy stoflike ........... is ter aarde bestel.
(10)
[20]

5. (a) Voltooi die volgende idiomatiese uitdrukkings deur elke keer net die ontbrekende
woord tangs die nommer neer te skryf:
(i) Nood leer ........... .
(ii) Alles wat blink, is nie ......... .
(iii) Hy is 'n ............ sy vaartjie.
(iv) Jy sal nog terugverlang na die ........ van Egipte.
(v) Sy hou van prag en .............
(vi) Die ............ is so goed as die steler.
(vii) Hy het geen rus of ............ nie.
(viii) Ons het sommer oor koeitjies en ............ gesit en gesels.
(ix) Dis 'n skreiende ............ wat hom aangedoen is.
(x) Van gunste en ............ lewe.
(10 X lt) (15)
(b) Wat is die wisselvorme van die volgende woorde?
winkbrou, eweneens, laboratoria, opbrengs, takt
(5)
[20]

6. (a) Gee idiome wat dieselfde beteken as die volgende omskrywings. Maak gebruik
van die sleutelwoorde wat tussen hakies aangedui word:
(i) 'n Mens sal nooit weer daarvan hoor nie. (haan)
(ii) Hy glo maklik alles wat ander hom vertel. (eet)
(iii) Hy eet teesinnig asof hy nie Ius vir sy kos het nie. (tande)
(iv) Elkeen dink sy eie is die beste. (kraai)
(v) Om iemand om te praat, te oorreed. (kop)
(vi) Baie slu en geslepe wees. (galg)
(vii) Moes baie betaal daarvoor. (sak)
(viii) Dis 'n blote gerug. (telegram)
(ix) Hy kies die kant wat vir hom die voordeligste is. (mantel)
(x) Nou sal die moeilikheid begin; dinge begin te gebeur. (poppe)
(10)
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(b) Skryf elke keer net die korrekte, verkieslikste spelvorm neer:
(i) Geheelenal, geheel-en-al, geheel en a!.
(ii) Die Jan Smuts-lughawe; die lughawe Jan Smuts; Die Jan Smutslughawe.
(iii) Geagte Mnr. Du Toit; Geagte mnr. Du Tolt; Geagte mnr. du Toit.
(iv) Ons Dultse onderwyser, ons Duits-onderwyser.
(v) genoee, genoe.
(vi) Met Jan Tuisbly se karretjie ry; Met jan tuisbly se karretjie ry.
(vii) jakobregop, Jakobregop, jakop-regop (d.i. 'n blomnaam).
(viii) lewensskets, lewenskets.
(ix) kwajongstreke, kwaaijongstreke.
(x) slonsroos, Selonsroos, Ceylonsroos, selonsroos.
(10)
[20]
7. (a) Skryfneer:
(i) Die oortreffende trap van: slu.
(ii) Die meervoud van: genot en kommandant-generaal.
(iii) 'n Werkwoord afgelei van: liggaam en modern.
(iv) Die vroulike vorm van: herder en masseur.
(v) Die verkleinwoord van: betoning en kommando.
(vi) Die intensiewe vorm van: (bv. pikswart): lelik en naak.
(vii) Die korrekte afkortings vir: gebroeders en naskrif.
(viii) Skryf die afkortings voluit: H.d.L.; sr.
(15)
(b) Skryf die teenoorgesteldes van die skuinsgedrukte woorde neer.
(i) Minsame maniere;
(ii) 'n Klerk aanstel;
(iii) 'n eenvoudige vraagstuk.
(iv) 'n uitnodiging teesinnig aanneem.
(v) stedelike gebiede.
(5)
(c) Die geslepe misdadiger is 'n uiters bedrewe kalant; soos blyk uit die laaste
mededeling van die polisie, kan hy ook gevaarlik wees, aangesien hy twee
ge/aaide geweers by hom het.
Kies uit die skuinsgedrukte woorde in die bostaande stukkie die volgende:
(i) 'n Abstrakte selfstandige naamwoord,
(ii) 'n Bywoord,
(iii) 'n Tclwoord,
(iv) 'n Koppelwerkwoord,
(v) 'n Sterk verlede deelwoord,
(vi) 'n Onbepaalde rangtelwoord,
(vii) 'n Voegwoord,
(viii) 'n Selfstandige werkwoord,
(ix) 'n Byvoeglike naamwoord, attributief gebruik,
(x) 'n Voorsetsel.
(10)
[30]

Nr. 5
Tyd: 2 uur

160 punte

1. Lees die onderstaande stuk noukeurig deur en beantwoord dan die vrae daarop in kort,
ferm sinne, behalwe waar uitdruklik anders gevra:

Ver voor sukkel die bul swaar oor die los sand weg, draf omdat hy nie
meer kan galop nie en draai dan in die rigting dan in daardie en probeer
vergeefs sy neus teen 'n luggie kry. Selfs toe hy moeg onder die trop indraf,
bring dit nog geen verligting nie; want hoe hy ook sy verlamde bene ooreis
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en haal om byte bly, die uitgeruste trop laat hom ver agter, en dan is dit
maar weer hy en die Boesman, hul twee wat die ding aileen uitspook en
van die twee draf die platvoet verreweg die maklikste, haal ook maklik in
die windstilte asem.
Toe die twee na die middag weer agter die blouvalk verbykom, getroos
die ou voel hom skaars die moeite om om te kyk. Die skouspel is te alledaags: net die een dier wat die ander probeer inloop en opvreet.
Selfs as hy nie meer kan nie, swink die bok nog elke slag en slinger-galop
agter die Boesman deur, waag dit naderhand te naby en kry die asgaai wat
Skankwan gooi tot oor die lem tussen heup en ribbes in.
Die bok se bek hang oop; sy asem fluit. Hy sleep die pote loodswaar oor
die sand. Die bloedbelope oe sien die miershope en bosse nie meer raak
nie; die pote dra hom uit eie beweging net waar hul wil. Die Boesman
vat-vat na sy stert maar kan net nie bykom nie, want ook hy draf al werktuiglik en is nie meer in gebore staat om sy paste verander ofte versnel nie.
Meteens wen die bul veld, slinger en steier skoon onder die Boesman uit.
Dog dis net die laaste, uiterste kraginspanning. Waar Skankwan hom weer
kry, le die bok poot in die lug. Die Boesman slaan uitgeput langs sy slagoffer neer en bly so lank op sy rug le dat die aasvoels meen dat albei dood
is. Maar toe die manne wat die kaptein gestuur het, na die buit aangestap
kom, sien hul Skankwan al weer op die been en besig om die bok oop te
breek en die harslag uit te haal.
(Uit Skankwan van die Duine, deur S. B. en G. C. Hobson)
(a) Waarvan vertel hierdie stuk? Stel die antwoord in BEN sin.
(2)
(b) Watter metode gebruik Skankwan om die bok te jag en dood te maak?
(2)
(c) Het die jag kort of lank geduur? Noem 'n goeie rede uit die stuk vir jou ant(2)
woord.
(d) Watter groepie woorde naby die end van die eerste paragraaf gee die indruk
dat twee gedugte kragte hier teen mekaar te staan gekom het?
(2)
(e) Hoe beskou die blouvalk Skankwan se jag op die bok?
(2)
{f) Watter ander benaming word hier vir die Boesman gebruik?
(1)
(g) , ... dat die aasvoels meen dat albei dood is."
(i) Wat, soos ons hieruit kan aflei, het die aasvoels gedoen?
(2)
(ii) Wat kan ons uit hierdie woorde aflei om trent Skankwan?
(2)
(h) Noem twee voordele in sy guns wat die Boesman bo die bok gehad het.
(2)
(i) Waarom het die skrywer die woord ,slinger-galop" gemaak?
(1)
(j) Noem vier tekens waaraan duidelik blyk dat die bok uiters vermoeid was.
(2)
(k) Watter taktiek het die bok uitgehaal om sy agtervolger af te skud of te ont(2)
wyk?
(f) Verklaar enige DRIE van die volgende uitdrukkings en woorde deur 'n sinoniem te gee of te omskcyf:
(3)
Neus teen 'n luggie kcy; vat-vat; werktuiglik; in gebore staat; harslag.
[25]

2. (a) In die onderstaande sinne kom die sty/figure eufemisme, litotes en hiperbool voor.
Skryf die sinsdele waarin hierdie sty/figure aangetref word, neer, en dui aan
watter stylfiguur in elk voorkom:
(i) Verduiwels! Ek het julie dit al duisendmaal gese!
(ii) Ek oorhandig aan u 'n geringe blykie van ons groot waardering vir u
uitmuntende dienste aan ons gemeenskap.
(iii) Sy oe rek groter en groter totdat dit byna uit sy kop val.

289

(iv) My tant Sannie bet op tagtigjarige leeftyd na 'n saliger oord verhuis.
(v) Wag net 'n oomblikkie; ek skeer en bad net gou.
(10)
(b) Vervang die woorde tussen lzakies deur een byvoeglike naamwoord of bywoord
wat diesel/de beteken:
(i) Die suidkus is 'n (waar baie bome is) streek.
(ii) Hy bet (ter wille van die vei!igbeid) sy geweer saamgeneem.
(iii) Ons staan op die rand van 'n (wat jou duiselig laat voel) afgrond.
(iv) Hy bet my mislei met sy (wat op meer as een manier verstaan kan word)
antwoord.
(v) 'n Mens word gou moeg vir so 'n (wat altyd dieselfde klink) stem.
(vi) Die (wat vir die oog lelik is) ou gebou behoort gesloop te word.
(vii) Dis 'n (wat nie berroep kan word nie) daad.
(viii) 'n (Wat vol foute is) berekening.
(ix) Ons bou al heel middag die (wat net wil-wil uitsak om te reen) weer dop.
(x) Ek is nie bang vir (wat net in die verbeelding bestaan) gevare nie.
(10)
[20]

3. (a) Noem die teenoorgestelde van die skuinsgedrukte woorde:
(i) Die pryse styg of . .. . .
(ii) 'n Klerk aanstel of ............ .
(iii) 'n Vergadering oprui of ....
(iv) 'n Yolk verdeel of .............
(v) My voorganger of my ...... .
(vi) In die teorie of die .............
(vii) 'n Innemende of .......... voorkoms.
(viii) 'n Bitsige of 'n ............ antwoord.
(ix) 'n Tydelike of 'n ............ betrekking.
(x) Die werk vertraag of ............'
(10)
(b) Vul die ontbrekende voorsctsels in die volgende sinne in. Skryf hut elke keer
saam met die skuinsgedrukte woord(-e) neer:
(i) Aile mense is geneig ...... .. sonde.
(ii) 'n Gratis monster is verkrygbaar ........... aanvraag.
(iii) Hy het ........... abuis my boek geneem.
(iv) 'n Mens moet berus ............ die onvermydelike.
(v) Rook is hier ......... strengste verbied.
(vi) Hy is nie daartoe verplig nie, maar doen dit . . .. eie beweging.
(vii) Die polisie bet die oproerige skare gou ............ beheer gehad.
(viii) Jy moet die vleis ............ bereik van die rondloperhonde ophang.
(ix) Die winkelier bet my ses hemde ........... sig gestuur om van te kies.
(x) Ek kan my die voorval nog helder ............ die gees roep.
(10)
[20]

4. (a) Vul die ontbrekende woorde in die volgende idiomatiese uitdrukkings in, en skryf
die dee[ van die sin, waarin dit voorkom, neer:
(i) My pen bet al weer .......... gekry. ( = verdwyn)
(ii) Sy het die bediende na baar ............ geleer.
(iii) Dit betaam ons om die hand in eie ........ te steek.
{iv) As jy nie oppas nie, sal bulle jou in 'n stad rot en ............ steel.
(v) Dat by dit reg gekry bet, is ook meer geluk as ....... .
(vi) So 'n duur uitstappie vat aan jou ............ .
(vii) Basta uitvra! Van uitvra is die .......... .
(viii) Skoonbeid (mooibeid) vergaan, maar ........... bly .............
(ix) Die vleier probeer my ............ om die ......... smeer.
(x) Ek laat my nie rond order nie. Kommandeer jou bonde en ...............
(10)
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(b) Voltooi die volgende vaste uitdrukkings deur passende werkwoorde in te vul, en
skryf die uitdrukkings dan ncer:
(i) lets op die keper . ......
(ii) 'n Versoek ............ tot.
(iii) Baat ............ by.
(iv) lets ............ die deurslag.
(v) Afbreuk .. ....... aan.
(vi) Die gek ............ met iemand.
(vii) Die laaste eer .......... .
(viii) Die onderspit ............ .
(ix) 'n Gebeurtenis .. . opspraak.
(x) Jou aan gevare ........... .
(10)
(20)

5. (a) Verklaar die volgende idiome kortliks:
(i) Hy kyk teen sy ooglede (of oogvelle) vas.
(ii) Hy is in die kerk gebore.
(iii) Die hemp is nader as die rok.
(iv) Jou ore uitleen.
(v) Hy is 'n orige jukskei.
(vi) Die vinger op die wond !e.
(vii) Jemand 'n gat in die kop praat.
(viii) Hy is 'n regte ou lunsriem.
(ix) Hy kan nie hond haar-af maak nie.
(x) Piet hct Jan in die wiele gery.
(20)
(b) Verwyder die Anglisismes uit die volgcnde sinne en skryf oor in suiwer Afrikaans:
(i) Jy is in vir moeilikheid.
(ii) Hy gaan in vir hoenderboerdery.
(iii) My boekmerk het verdwyn.
(iv) Hy het gehardloop vir al wat hy werd was.
(v) Hy het sy merk in die !ewe gemaak.
(vi) Toe die volstruis hom skraap, het hy gemaak vir die draad.
(vii) Baie mans groei nou baarde vir die volksfees.
(viii) Daardie soort werk is glad nie in my Iyn nie.
(ix) Wat is die prys van die das?
(x) Hy het opgesteek vir sy vriend toe hulle hom beskuldig.
(10)
[30)

6. (a) Kies uit die woorde tussen hakies die regte een om die sin te voltooi, en skryf hom
langs die nommer neer:
(i) Na die beroerte-aanval is die man (onbeholpe, onbehulpsaam, hulpeloos).
(ii) Aan die (uitwendige, uiterlike) geoordeel, Iyk hy vir my gaaf.
(iii) Die kwitansie is heeltemal (geldig, geldelik).
(iv) Hy is (dom, onkundig) omtrent sake waarvan alma! weet.
(v) Van die solder het daar allerhande eienaardige (klanke, geluide) gekom.
(vi) 'n Mens moet 'n (beroep, roeping, geroep) voel as jy predikant wil word.
(vii) Jou verskoning klink vir my maar baie (lendelam, larnlendig).
(viii) As julie so baie (oorvloedige, oortollige, onnodige) energie het, sal ek
julie laat spit.
(ix) Die (vermaerde, vermaarde) generaal het roemryke oorwinnings behaal.
(x) In die (gesig, gelaat, bakkies) van die martelaar het geen trek van pyn
sy lyding verraai nie.
(b) In die volgende lysie is woorde wat verkeerd gespel is. Soek hulle uit en gee die
korrekte spelling aan:
.303 geweer
erens
sker
B.A.-graad
ster
wereld
spieel
D. F. Malan Gebou
vise-voorsitter
pa hulle
Standerd VIII klas
nie-blanke
Suidwes Afrika
fluit-fluit
piet my vrou voel
drie ton vragmotor
(10)
[20]
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7. (a) Skryf neer
(i) Die meervoud van: posmeester-generaal, Du Plessis, kamera.
(ii) Die verkleinwoord van: beloning, foto, m (die letter M).
(iii) Die vroulike vorm van: profeet, redakteur, minnaar.
(iv) Die versterkte (intensiewe) vorm van: (bv. pikswart): blind, lelik, vas.
(v) Die erkende afkorting vir: menere, junior, poskantoor.
(15)
(b) Gebruik vyf van die volgende woorde en uitdrukkings in goeie, verklarende volsinne:
fat, huigelaar, venyn, noodwiel, by monde van, myns insiens.
(10)
[25]

Nr. 6
Tyd: 2 uur

160 punte

1. Lees die onderstaande stuk aandagtig deur en beantwoord dan die vrae wat daarop
volg:
DIE BALSEM VAN 'N BED

'n Bed is een van die lekkerste dinge op die wereld, maar dan moet dit 'n
lekker bed wees. En om 'n lekker bed te wees, het dit drie dinge nodig:
plek, stukrag en stewigheid. Sonder een van die drie beantwoord 'n bed
nie aan sy doe! nie: naamlik om 'n mens 'n onwankelbare toevlugsoord
teen die aanslae van die lewe te bied. Maar dis nou van ons ou kiaathoutkatel met sy onpretensieuse halfmaan-kopstuk - hy's 'n bed duisend!
Groot genoeg dat ons elkeen ons eie afsonderlike draaie kan draai en
elkeen ons eie• le kan le en darem nog die troostende gemeenskap van 'n
onverdeelde ligging kan geniet. Veerkragtig genoeg met sy twee matrasse
om 'n mens ordentlik op te Jig sonder om sodoende self in te duik; en
vastig genoeg op sy mat en pote om 'n mens te alle tye 'n gevoel van
sekuriteit te gee. Daarom hou ek so baie van die bed. En ook omdat
Pappie hom vir ons gegee het as deel van die kamerstel wat sy troupersent
aan ons was. Vir my is die bed ook nes Pa - net so 'n ondersteuning van
dag tot dag, net so goed en deeglik en sander swier.
Ek moet erken dat ek 'n vooroordeel het teen die modieuse, moderne
enkelbeddens wat so saai en smal onder hul eenderse bedspreie staan.
Sulke ou kamma-bedjies is vir my so sander pit of persoonlikheid, so as of
hulle nooit opgewasse sou kon wees teen die grofbrood en die glorie van
'n lang huwelikslewe nie.
(Uit In Klein Maat deur Audrey Blignault)
(a) Watter drie eienskappe het 'n ,lekker bed"?
(b) Wat is, volgens die skryfster, die doe! van 'n bed?

(3)
(2)

(c) Noem twee redes waarom die skryfster so baie van haar houtkatel hou.
(4)

(f) Wat word bedoel met ,die grofbrood en die glorie" van die huwelik?
(2)
(g) Gee sinonieme vir: sekuriteit, onpretensieuse, opgewasse.
(3)
(h) Skryf een kort, netjiese sin om die laaste paragraaf in jou eie woorde weer te
~

~
(25]

292

2. (a) Skryf die skuinsgedrukte woorde in die volgende sinne onder mekaar neer en se
watter rededeel elk is:
(i) Sannie sing mooi.
(ii) Sannie is mooi.
(iii) Baie mense is volgelinge van daardie volksleier.
(iv) Sy skril gefluit het ons betyds gewaarsku.
(10)
(v) Die voor voor ons deur is leeg.
(b) Verander van die indirekte na die direkte rede:
(i) Ou Klaas het beangs uitgeroep dat daar 'n slang in die stal was.
(ii) Die boemelaar het gevra of bulle nie daardie aand vir hom herberg het nie.
(iii) Die vrou het medelydend aan die seuntjie gevra of hy nie seer gekry het nie.
(9)
(c) Gee die regte vorm van die woorde tussen hakies:
'n (beklink) saak; (steek) wonde; 'n (krimp) houding; (verslaan) vyande;
(verkry) regte; (ry) polisie; (lees) mense; (doen) sake; 'n (bind) lewe; 'n (opsteek)
pyp; (uitsoek) vrugte.
(11)
(30]
3. (a) Vul gepaste voorsetsels in:
(i) Ds. X bet bedank ............ die beroep.
(ii) Hy word beskuldig ............ moord.
(iii) Hy beskik ............ baie geld.
(iv) Hy dring hom ............ 'n mens op.
(v) Ek wil vergaan ............ die koue.
(vi) Ons smag ............ 'n goeie reen.
(vii) Hy het gefaal ............ sy pogings.
(viii) Hulle krepeer ............ ellende.
(ix) Ek maan jou ............ versigtigheid.
(10)
(x) Hy teer ............ sy kapitaal.
(b) Vervang die woorde tussen hakies deur afgeleide woorde wat in die volgende sinne
sa/pas:
(i) Kaptein X is 'n bekende (vlieg).
(ii) Sy gesig is (wring) van die pyn.
(iii) Hy het heeltemal (sleg) van hy daar woon.
(iv) Die kwaadstoker is uiteindelik (masker).
(v) Die vader het sy ongehoorsame seun (erf).
(vi) Toemaar, die pyn sal later (skiet).
(vii) Moenie die huis so (mors) nie.
(viii) Sou (gees) eienskappe ook (erf) wees?
(ix) Hy is nie meer (vat) vir goeie invloed nie.
(x) Die beseerde se toestand is (dink).
(10)
(c) Vorm samestellinge met die volgende woorde:
eet + tyd; voet + ent; seun + skool; Duits + sprekend; groot + deels;
kind+ been; mou +gat; saak +brief; kreef +gang; pen+ stryd.
(10)
[30]
4. (a) Voltooi die volgende:
(i) Ek sal gaan, mits .... .
(ii) Ek sal gaan, tensy .... .
(iii) Jan is nie slim nie; inteendeel .... .
(iv) Jan is nie slim nie, nogtans .... .
(v) Jan is fiuks, daarentee . . . . .
(10)
(b) Gebruik die volgende woorde en uitdrukkinge in sinne sodat die betekenis van elk
duidelik blyk:
weliswaar, sluikhandel, vonds, dirigent, verbeur, agterbaks, poog, innig, in
gebreke bly, van meet af aan.
(20)
[30]
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5. (a) Verduidelik die betekenis van elk van die volgende idiome:
(i) Hy het twee aangesigte.
(ii) Ronde wat blaf, byt nie.
(iii) Daar sal dadels van kom.
(iv) Hy kan lelik knoop.
(v) 'n Gegewe perd moetjy nie in die bek kyk nie.

(10)

(b) Voltooi die volgende sinne:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Daardie kind is baie voor op die ......... .
Jy le nou die vinger op die ............•
Ek is piatsak; jy sal my moet .......... .
Pak maar op; sy ........... is breed.
Die muis het 'n ............ .
Hy praat te vee!; julie moet sy mond ............ .
Geieentheid gee ............ .
Hy kan alles eet; hy het 'n maag soos 'n .............
(ix) Hy wil dit teen heug en ............ doen.
(x) Ashy 'n sent opskiet, se hy kruis of.............
(10)
(c) Gee suiwerder Afrikaanse woorde vir die volgende:
garage, importeer, periode, tydtafei, eieksie, referendum, higiene, konsensie,
(10)
fantasie, profyt.
[30)

6. (a) Gee een woord vir:
(i) 'n Versameling tasse, koffers, ens. op die stasie.
(ii) Die man wat die viag by 'n rugbywedstryd dra.
(iii) Die pick waar predikante opgeiei word.
(iv) Die plek waar ammunisie gebere word.
(v) Meik, room, kaas, batter.
(vi) Iemand wat baie slordig is.
(vii) Iemand wat nie in God glo nie.
(viii) Persone wat in dieseifde tyd !ewe.
(ix) Die man wat 'n lokomotief bestuur.
(x) Iemand wat baie graag terg.
(10)
(b) Verdeel die onderstaande woorde in lettergrepe en onderstreep die oop lettergrepe:
aandeiemark
bekoorlik
grotendeels
(5)
dae
entjie
[15]

(Wat is 'n oop Iettergreep nou weer?)

Nr. 7

Hier volg nou 'n paar vraestelle in hul geheel om kandidate 'n aanduiding
te gee van die aard van die departementele vraestelle.
JUNIOR SER TIFIKAAT-EKSAMEN
Eerste Vraestel: Deell
Een en 'n halfunr
1. Skryf'n opstel van ongeveer 40 reels (sowat 320 woorde) oor EEN van die volgende
onderwerpe:
(a) My beste maat.
(b) Terwyl Pa een Sondagmiddag siaap, probeer ek om 'n entjie met sy splinternuwe motor te gaan ry.
(c) Die interessantste persoonlikheid in die Suid-Afrikaanse geskiedenis.
(d) 'n Benoude nag op die see.
(e) Daar wil ek graag woon.
(f) 'n Verhaaltjie wat eindig met die voigende woorde: , ... en dit is die rede
waarom my maats hui vandag nog wil doodiag as hulle vir my sien."
[40]
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2. Skryf EEN van die volgende briewe in bchoorlike vorm. Die inhoudsdeel moet ongeveer
15 reels (sowat 120 woorde) beslaan:
(a) 'n Ontsnapte sirkusleeu storm eendag gedurcndc die pouse die skoolterrein

binne. Skryf 'n brief aan 'n oud-leerling van jou skool waarin jy hom (haar)
op grappige wyse meedeel wat alles gebeur het.
(b) Skryf 'n brief aan 'n vriend (vriendin) waarin jy hom (haar) vertel van 'n
radioprogram waarna jy die graagste luister. Wei uit oor hierdie program en
verstrek jou redes waarom jy hierdie program verkies.
(c) Jou ouers het jou ten strengste belet om aan voetbal of netbal deel te neem
Sonder hul wete het jy egter deelgeneem en in 'n wedstryd jou been gebreek.
Jy verkeer tans in die hospitaal en moet minstens twee weke daar bly. Skryf
nou 'n brief aan jou ouers om alles te verduidelik.
[20]

3. Skryf EEN van die volgende briewe in behoorlike vorm. Die inhoud kan ongeveer
15 reiJls (sowat 120 woorde) beslaan: (Solank die inhoud volledig is, magjy minder
as die gevraagde lengte skrywe.)
(a) Jy het jou maandelikse telefoonrekening ontvang. Tot jou ontsteltenis ontdek
jy dat 'n hele aantal hooflynoproepe waarvan jy niks weet nie, op die rekening
geplaas is. Skrywe nou 'n brief aan die plaaslike posmeester waarin jy die
saak onder sy aandag bring. Verstrek besonderhede en vra hom om toe te sien
dat hierdie dinge nie weer gebeur nie.
(b) Die stadsraad van jou dorp het besluit om 'n pragtige Ianing borne in jou
dorp uit te kap. Skryf 'n brief aan die stadsklerk waarin jy ten sterkste teen
so 'n stap beswaar aanteken.
(c) In 'n koerant het 'n beriggie verskyn dat 'n besonder interessante opvoedkundige toer gereel word. Die toer sluit onder meer 'n bootreis van Kaapstad
af na Durban in. Daar sal ook besoek gebring word aan 'n Johannesburgse
goudmyn, Pretoria en die Kruger-wildtuin. Dr. Tom de Swardt van Kortstraat
18, Oos-Londen organiseer hierdie toer. Skryf nou 'n brief aan hom waarin jy
volledige besonderhede vra.
[20]

Eerste Vraestel: Deel2
Twee uur
Let wei. Skryf bo elke vraag die nommer soos dit op die vraestel staan. (Skryf aile kort
antwoorde op vraagdeeltjies in 'n kolom onder mekaar en nooit langs mekaar nie. Laat
tussen elke onderafdeling van 'n vraag twee reels oop, bv. tussen 2(a) en 2(b) en 2(c).
As 'n volle vraag klaar is, d.w.s. (a), (b) en (c), trek u 'n streep dwarsoor die bladsy, ook
oor die kantlyn.)
1. Lees die onderstaande stuk aandagtig deur en beantwoord dan die daaropvolgende vrae
saaklik en duidelik:
DIE PERKE VAN ONS TOEGEEFLIKHEID

(a) As die ander man nie die helfte van die pad wil gee nie, gee jy dan die

hele -die een helfte omdat dit jou plig is as sy gelyke, die ander helfte
omdat dit jou voorreg is as sy meerdere.
(b) Toe ek nog jonk was, het ek rusie gemaak met hom; en hy het altyd
teruggepraat. Meesal was hy 'n beter twismaker as ek - want as hy
nie van die geaardheid was nie sou hy nie ander mensc se pad steel nie.
Nadat ek 'n hele hoop tyd vcrmors het, en tweede beste uit die woordewisseling uitgekom het, het ek hom gewoonlik gedreig met 'n aanklag
voor die hof. Maar 'n mens se bui gaan weer oor, en my wins uit die
staatmakery op my reg was altyd minder as nul.
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(c) Nou draai ek uit met 'n glimlag en 'n vriendelike groet. Ek voel my so
deugsaam by die selfopofferende gedrag aat ek 'n geruime tyd my
jongste sonde vergeet. Ek spaar my tyd; ek spaar my humeur; ek salf
my gewete.
(d) Dit is papbroekerigheid, se jy. Maar ieder 'n man het die reg om 'n
papbroek te wees in sy eie belange. Anders sou dit nie syne wees, as
hy nie die reg had om met bulle te doen wat hy wil nie. Jy hoef ook
nie 'n man aan te moedig om vir sy eie reg te staan nie. Hy sal eerder
te veel eis as te min. Sy partydigheid is nie vir die teeparty nie.
(e) Maar daar is 'n ander opsig waarin ons die uiterste duim van ons
helfte van die pad moet eis. En juis daar is dit waar so baie van ons
papbroeke is wat uitdraai en vir die vyande die hele pad gee. Ons
almal is voogde, trawante, pandhouers van belange wat aan ons toevertrou is -maar belange om te beskerm, om heilig te hou, want dis nie
ons eie nie.
(f) Daar is die pand wat aan elke kiesgeregtigde toevertrou is onder ons
stelsel van volksregering. Die verraaier sal met 'n glimlag kom of met
'n geldbeurs of met 'n dreigement of met 'n leuen - volgens die maat
van jou wat hy geneem het, en hy sal die hele pad wil neem. Trap daar
vas: dis nie jou pad om weg te gee nie. Dis jou land en volk s'n.
Uit: Ons Weg deur die Wereld- C. J. Langenhoven

Vir die kandidaat se gerief s die paragrawe genommer.)
(1) Watter woord word in die eerste paragraaf in teenstelling met plig gebruik?
(1)
(2) Gee uit die stuk vir die ander man die benaming (een woord) wat sy geaardheid
(2)
beskryf.
(3) Gee in u eie woorde twee redes waarom van die dreigement met 'n aanklag voor die
hof gewoonlik niks gekom het nie.
(2)
(4) Haal twee uitdrukkinge uit die stuk aan wat bewys dat die skrywer in die rusie
gewoonlik die slegste gevaar het.
(2)
(5) Verduidelik kortliks in u eie woorde: ,sy partydigheid is nie vir die teeparty nie."
(2)
(6) Wanneer is ons volgens die skrywer, indien ons die hele pad aan die ander man gee:

(a) nie 'n papbroek nie;

(2)
(2)
(7) Vervang die woorde ,ieder 'n man" in die stuk deur slegs een woord wat dieselfde
betekenis het.
(2)
(8) Wat word met die woorde tussen hakies in die volgende bedoel?
Skryf slegs een woord neer. ,Daar is die (pand wat aan elke kiesgeregtigde toevertrou is) onder ons stelsel van volksregering."
(2)
(9) Gee 'n sinoniem vir elk van die volgende:
(a) volksregering;
(b) trawante.
(2)
(10) As die verraaier ,volgens die maat van jou wat hy geneem het", met 'n dreigement
na jou toe kom, dink hy dat jy bang is. Voltooi nou die volgende sinne deur in elke
geval slegs die ontbrekende woord neer te skrywe:
(a) As hy met 'n geldbeurs kom, dink hy dat jy ............ is.
(b) Ashy met 'n leuen kom, dink hy dat jy ............ is.
(2)
(b) wei 'n papbroek?
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11) Verduidelik kortliks in u eie woorde: ,volgens die maat van jou wat by geneem
bet."
(2)
(12) 'n Goeie paragraaf bet een kemsin of sleutelsin.
(a) Skryf net die kemsinnetjie van die eerste paragraaf neer.
(4)
(b) Nou weer die kern van die vyfde (by wyse van teenstelling).
[25]
2. (a) Vu/ e/ke keer die ontbrekende voorsetse/ in. Skryf net die voorsetsel saam met die
vetgedrukte woord(e) teenoor die nommer neer:
(i) Ons is alma! geneig ............ sonde.
'n mate verklaar.
(ii) Ek kan dit
stryk gebring.
(iii) Sy gepratery bet my
die oe sien nie.
(iv) Hy wil graag onafhanklik wees en niemand
(v) Ons moet die saak
die oe sien, en mag nie !anger daarmee uitstel nie.
my nie.
(vi) Ek bet nie geld
so iets bedag nie.
(vii) Hy was nie
hierdie tyd seker al dood.
(viii) Hy is
(ix) Hy is gelukkig; alles gaan nou met hom
die wind.
(x) Al die borne moet
die voet afgekap word.
(10)
(b) Vul die ontbrekende woord in elk van die onderstaande sinne in. Skryf net die
vereiste woord teenoor die nommer van die sin neer:
(i) Die mens
maar God beskik.
(ii) Die beste is maar om kwaad met goed te
(iii) Hy is 'n troue vriend en bet weer 'n lansie vir my ....
(iv) So 'n optrede sal aile perke van welvoeglikheid
(v) Hulle bet dit willens en
gedoen.
daar weg te kry nie.
(vi) Hy was nie met swaarde en
eindigende morenag om twaalfuur.
(vii) Hier volg die weerberig vir die
en kaal gesteel.
(viii) Die diewe bet ons bure
(ix) Hy het
ten laaste opgedaag.
(x) Eksal dit vir jou leen, met
verstande datjy dit veilig bewaar.
(10)
(c) Kies die regte woord van die twee wat tussen hakies aangegee word. Skryfnet die
korrekte woord teenoor die nommer van die sin neer:
(i) Ons (vier, tier) vanjaar Gesinsdag.
(ii) Dit is mnr. Jooste (wat, wie) dit gese bet.
(iii) Alle Uaste, jasse) moet in die portaal gelaat word.
(iv) Die vleuel (peil, pyl) na die hoekvlag.
(v) Hy verkoop kaartji~s vir die jaarlikse (dansparty, dans) van die tennisklub.
(vi) Het jy al jou (skoolgeld, skoolfooie) betaal?
(vii) Die struikgewas tier (weelderig, welig) in die bos.
(viii) Die onderwyser bet 'n vleiende (opmerking, aanmerking) op die rapport
gemaak.
(ix) Ons sit heerlik onder die (prieel, prieel).
(10)
(x) Die ryk man sal die hele onderneming (finansieer, finansier).
[30]
3. (a) Hieronder volg die verklarings van ses spreekwoorde. Kies VYF verklarings
en gee by elkcen die juiste spreekwoord waarvan die sleute/woord tussen hakies
aangegee word. Skryf die spreekwoord teenoor die regte nommcr soos dit op
die vraestel aangedui is:
(i) Hy kan sy man staan. (tone)
(ii) Hy is vreeslik stadig. (dood)
(iii) lets noukeurig en objektief beskou. (keper)
(iv) Elke mens bet sy beproewinge. (smart)
(v) Hy bet gesterf. (natuur)
(vi) Hy steel graag. (vingers)
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(b)

Watter mooi, nuwe Afrikaanse benaminge het die volgende? (Een woord vir elk):
(i) 'n Soort tol wat open af aan 'n tou bcwceg as dit behendig gehanteer word.
(ii) 'n Winkel waar 'n mens self kan uitsoek wat jy wil koop en dan jou ware
na die kassier neem vir betaling.
(iii) 'n Apparaatjie waarmee papiere met 'n krammetjie aanmekaar gedruk
word.
(iv) 'n Motoris wat ander motoriste nie in aanmerking neem nie en hom soos 'n
buffet op die pad gedra.
(5)
(v) 'n Man wat sonder die nodige opleiding dokterswerk doen.
(c) Gee die wisselvorme vir die volgende woorde:
neentig
agt
sterweling
politici
sentrums
(5)
(d) Dit was lagwekkend om te sien hoe die renoster wat agter die bos staan, koes
wanneer 'n klippie in sy nabyheid val. Lank bet hy luisterend bly staan, maar
kon nie vasstel wat die klippies beteken het nie. Die skouspel was baie snaaks.
Kies uit die vetgedrukte woorde in die voorafgaande paragraaf die volgende:
(Skrywe net die nommer en die vereiste woord daarnaas neer.)
(i) 'n Hulpwerkwoord van tyd.
(ii) 'n Bywoord.
(iii) 'n Abstrakte (afgetrokke) selfstanc.lige naamwoord.
(iv) 'n Betreklike voornaamwoord.
(v) 'n Onvoltooide (teenwoordige) deelwoord.
(vi) 'n Besitlike voornaamwoord.
(vii) 'n Voegwoord.
(viii) 'n Bywoord van tyd.
(ix) 'n Koppelwoord.
(x) 'n Selfstandige werkwoord.
(10)
(30]

4. (a) Vervang elke keer die woorde tussen hakies deur EEN woord wat dieselfde
betekenis het. Skryf elke keer net die woord saam met die vetgedrukte woord(e)
teenoor die nommer van die sin neer:
(i) Gee my 'n raad om die bloed te laat (dik word).
(ii) Die oorwinnaars bet op 'n (sonder enige voorwaardes) oorgawe aangedring.
(iii) Ek kan nie van (wat jou duiselig maak) hoogtes afkyk nie.
(iv) Dit is 'n (waarop baie water is) plaas.
(v) Dit is 'n onbillike en (wat jou onder 'n verkeerde indruk bring) vraag.
(vi) Die regter het sy uitspraak (nie dadelik gegee nie).
(vii) Die seun het sonder 'n vaste plan en (volgens sy eie wil) te werk gegaan.
(viii) Sy werk is (die van 'n sekretaris).
(ix) Hy bet altyd 'n (wat nie van 'n vastc standpunt getuig nie) houding.
(x) Dit is 'n (wat van albei kante af kom) vriendskap.
(10)
(b) Gee elke keer 'n sinoniem ('n woord met min ofmeer dieselfde betekenis) vir die
vetgedrukte woord in elkeen van die volgende sinne. Skryf net die woord teenoor
die nommer van die sin neer:
(i) Het julie al 'n kandidaat genomineer?
(ii) Het julie enige objeksie daarteen?
(iii) Dit is 'n belangrike periode in 'n volk se geskiedenis.
(iv) Die sesde periode leer ons Latyn.
(v) Ek stel baie belang in chemic.
(vi) Hy bet 'n hoe opinie van sy eie bekwaamheid.
(vii) Hy doen dit vir rekreasie.
(viii) Wie bet die deputasie na die minister gelei?
(ix) Op watter basis bet die verdeling plaasgevind?
(x) Ek bet die satisfaksie gesmaak dat hulle na my geluister het.
(1 0)
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(c) Gee elke keer die regte vorm van die woord tussen hakies. Skryf net die antwoord
saam met die vetgedrukte woord teenoor die nommer van die sin neer:
(i) Hulle is die (uitverkies) volk.
(ii) Hy (stoot ) baie as hy praat.
(iii) Daar was baie (bederf) stembriefies.
(iv) Ek moet jou dit (wen) gee.
(v) Baie heidense volke is in die afgelope tyd (Christen).
(vi) Hy is 'n baie (energie) man.
(vii) Ons behandel nou die (konstitusie) ontwikkeling van ons land.
(viii) Ons het in 'n (luuks) hotel tuisgegaan.
(ix) Die (!e) van die huis staan my baie aan.
(x) Ek wou nie (sien) met hom ruil nie.
(10)
[30]

5. (a) Vul elke keer 'n woord in wat die teenoorgestelde betekenis van die vetgedrukte
woord het. Skryf net die antwoord teenoor die nommer van die sin neer:
(i) Ons het beide Iiggaamlike en ............ sterkte nodig.
(ii) Sy antwoord was nie ontkennend nie, maar ......... .
(iii) In die teorie klink dit goed, maar in die ............ werk dit nie.
(iv) Jy moet in jou besprcking van die algemene tot die ............ gaan.
(v) Die vertrek is nie bedompig nie, maar ............ .
(vi) Die skuldenaar sowel as die ............ word beskerm.
(vii) IIet jy in 'n stedelike of ............ omgewing opgegroei?
(viii) Voordat jy 'n nuwe huis daar bou. moet jy die oue eers ........... .
(ix) In plaas van die saak te vergemaklik, het hy dit .............
(x) Dit is nie die aanbod wat die waarde van 'n artikel bepaal nie, maar
die ...........
(10)
(b) Vervang in elke sin die vetgedrukte dee! (bysin) deur 'n woord of sisnede (/rase),
sodat die samegestelde sin elke keer 'n enkelvoudige sin word sander om die
betekenis te wysig: (L. W. - Skryf elke keer die hele sin oor en onderstreep die
dee[ wat u verander.)
Voorbeeld: Wat hy verklaar het, is onwaar.
Antwoord: Sy verklaring is onwaar.
(i) Alhoewcl dit rcen, sal ons speel.
(ii) Omdat hy so slordig skrywe, bet hy min punte behaal.
(iii) Ons loop op terrein waar ons nic mag loop nie.
(iv) As jy my help, sal ek gou klaar wecs.
(v) Ek moes eers bewys dat ek onskuldig is.
(10)
(c) Iemand wat iets !ewer, is 'n leweransier.
Gee nou die persoonsname van die volgende:
(i) Propageer.
(ii) Redigeer.
(iii) Skryf neer die meervoud van knic.
(iv) Vorm deur afleiding 'n werkwoord van oud.
(v) Vorm 'n abstrakte (afgetrokke) selfstandige naamwoord van vyand.
Van !ewe en taak vorm ons die samestelling Iewenstaak.
Vorm nou die samestelling van:
(vi) Lewe en stroom.
(vii) Siek en verlof.
Van oog vorm ons deur afieiding die werkwoord beoog.
(viii) Vorm nou 'n afgeleide werkwoord van lank.
(ix) Skryf enige wederkerige voornaamwoord neer.
(x) Skryf oor in die lydende vorm: Ek het die werk afgehandel.
(10)
[30]
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6. (a) Gebruik elke keer in 'n kort sinnetjie:
(i) belangstellend as 'n bywoord;
(ii) was as 'n koppelwerkwoord;
(iii) is as 'n hulpwerkwoord van vorm;
(iv) skeel as 'n selfstandige werkwoord ;
(5)
(v) besig as 'n selfstandige werkwoord.
(b) Gebruik VYF van die volgende woorde of uitdrukkinge in goeie, verklarende
sinne:
(i) grootse, (ii) sui!, (iii) dreef, (iv) luidens, (v) verwatcr, (vi) ten koste van,
(10)
(vii) ten behoewe van, (viii) flora en fauna.
(15]

Nr. 8
JUNIOR SER TIFIKAAT-EKSAMEN
Eerste Vraestel: Deel 1
Ecn en 'n halfuur
1. Skryf'n opstel van ongeveer 40 reiNs (sowat 320 woorde) oor EEN van die volgende
onderwerpe:
(a) Droogte, die wrede monster.
(b) 'n Maanlignag by die see (of op die veld).
(c) Ek stap een aand huis toe en word onverwags deur 'n konstabel voorgekeer
en versoek om hom na die aanklagtekantoor te vergesel.
(d) My klasmaats soos ek hulle sien.
(e) Jy en 'n paar maats klouter in die berge rond en kom op 'n grot afwat voorkom
asof dit die skuilplek van 'n bende smokkelaars kan wees. Terwyl jul nog so
staan en kyk, verskyn daar 'n man met 'n ruwe uiterlike voorkoms. Vertel wat
verder gebeur het.
(f) 'n Verhaaltjie wat eindig met die volgende woorde:, ... sender hom salons
skool nooit weer dieselfde wees nie".
[40]

2. Skryf EEN van die volgende briewe in behoorlike vorm. Die inhoudsdeel moet ongeveer
15 reifls (sowat 120 woorde) beslaan:
(a) Jou ouers is na 'n groot stad (of 'n klein afgesonderde dorpie) verplaas en jy
moet daar skoolgaan. Skrywe nou 'n brief aan 'n maat in jou vorige skool en
vertel hom van jou nuwe omgewing en die skool waarin jy nou is.
(b) Jou ouers is met vakansie en jy is aileen by die huis. Een nag raak die huis op 'n
onverklaarbare wyse aan die brand en ten spyte van al jou pogings om iets te
red, is alles in puin gele. Skrywe nou 'n brief aan jou ouers waarin jy vertel wat
alles gebeur het.
(c) Jou oom Karel het vir jou genooi om hom te vergesel op 'n grootwildjag na
Sentraal-Afrika. Hy is bereid om aile koste te betaal. Bedank hom vir hierdie
wonderlike aanbod.
(20]

3. Skryf EEN van die volgende briewe in behoorlike vorm. Die inhoud kan ongeveer
15 reels (sowat 120 woorde) beslaan: (Solank die inhoud maar volledig is, mag jy
hier ook minder as die gevraagde lengte skrywe.)
(a) Jy het die naweek in die Hotel Oranje op Lemoenfontein deurgebring. Toe
jy by die huis kom, ontdek jy dat jy sekere dinge in die hotelkamer vergeet het.
Skryf nou 'n brief aan die bestuurder waarin jy besonderhede verstrek en tref
reelings vir die aanstuur daarvan.
(b) Die firma R.O.L. Prent en Kie., van Markstraat 100 op jou dorp het in ,Die
Nuusdraer" 'n kamera geadverteer. Jy wil baie graag hierdie kamera besit,
maar die prys is 'n bietjie bokant jou vuurmaakplek. Skrywe nou aan die firma
en vra of bulle nie die prys 'n bietjie kan verlaag nie. Vra ook of jy die kamera
mag besigtig.
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(c) Jy en jou bure het groot skade gely as gcvolg van die onverantwoordelike

optrede van 'n klomp kwajongens wat saans jou dorp op horings neem. Skrywe
'n brief aan die plaaslike polisie waarin jy vra dat daar teen hulle opgetree word.
[20]

Eerste Vraestel: Deel2

Twee uur

Let wei. Skryf bo elke antwoord die nommer van die vraag op die vraestel. (Skryf aile

kort antwoorde van onderafdelings van vrae in 'n kolom onder mekaar, en nooit !angs
mekaar nie. Laat tussen elke onderafdeling voldocndc tussenruimte, en as 'n hele vraag
voltooi is, trek dan 'n streep daaronder, dwarsoor die hele bladsy.)
1. Lees die onderstaande stuk aandagtig dcur en bcantwoord dan die vrae wat daaronder
volg:

Die beeindiging van ons skoolloopbaan laat veelal aile jongmense verbysterd staan by 'n kruispad van hullewe, met die ontstellende vraag oor
die toekoms: wat en waarheen nou?
Alvorens 'n mens egter 'n afdoende antwoord op hierdie probleemvraag
soek, is dit noodsaaklik dat hy vir hom rekenskap gee van wat nou eintlik
die werklike betekenis van skoolverlating is.
Oenskynlik is die antwoord op hierdie vraag cenvoudig: Skoolverlating
beteken dat ek voortaan nie weer na die skool toe teruggaan nie; dat ek
voortaan gaan tuisbly, of gaan werk.
Hierdie opvatting is egter 'n misvatting van die werklikheid omdat dit
net ten dele waar is. In sy omvangryker betekenis omvat skoolverlating,
onder andere, dat ons die veilige, beskermde, en tewens s6 goedbekende
bestaan van die skoollewe nou gaan verruil vir die vreemde en die onbekende. Die ou vriendskappe en pcrsoonlike verhoudings, deur baie jare opgebou, en waarop ons so 'n hoe prys ste/, gaan nou verbreek word. Die
bekende skoolroetine (Iesure, vakke, eksamens, vakansies) wat ons lewe
so 'n aangename gevoel van sekuriteit gegee het, is nou iets van die verlede.
Ons beeindig nou ook die lewcnsfase van algehele afhanklikheid van ons
ouers, en in die meeste gevalle sal ons voortaan ook die beskerming en
versorging wat ons tot dusver in die huisgesin geniet het, hiervandaan
ontbeer.
Daarteenoor gaan ons 'n onbekende wereld betree met nuwe werksomstandighede, werkroetine, en totaal vrcemde mense met wie ons moet
saam werk. Dit gaan gewis 'n splinternuwe lewensaanpassing verg, in 'n
wereld waar nicmand ons ken nie, en ons ook nie sander meer as lid van
hulle groep sal aanvaar word nic.
Skoolverlating is derhalwe glad nie so 'n ecnvoudige saak vir jongmense
nie, en gewis sal daar in die onmiddellike naskoolse lewe 'n ervaring van
verwarring en onsekerheid ondervind word waarin niemand juis baic
gelukkig sal voel nic. Daarbenewens sal daar ook nog later vir diegene
wat so ligtelik oor skoolverlating besluit het- want daar is mos ongelukkig
nog baie jeugdiges wat reikhalsend daarna uitsien - die bykomstige las
wees van naberou en selfverwyt, om die onbesonnenheid van 'njeugbesluit,
wanneer hulle eendag die ontgoeling en verydeling ondervind van 'n
/oopbaan, wat in nege uit die tien gevalle, in 'n doodloopstraat be/and het.
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(a) Gee 'n kort, gepastc opskrif vir die bostaande stuk.
(1)
(b) Noem drie dinge (soos die skrywer vermeld) wat 'n mens sal mis van jou
skoal/ewe nadat jy jou loopbaan daar beeindig het.
(3)
(c) Jn watter twee opsigte (se die skrywer) sal die verhouding tussen die skool
(2
verlater en sy huismense in die vervolg anders wees?
(d) Om watter redes, meen die skrywer, is 'n nuwe lewensaanpassing noodsaaklik
(3)
wanneer 'n mens die naskoolse !ewe betree?
(e) Haal 'n sinsdeel (frase) aan om elkeen van die volgende stellings te bewys:
(2)
(i) Daar is nog steeds leerlinge wat gretig is om die skool vaarwel te se.
(ii) 'n Mens voel ongelukkig in die oorgangstydperk wat op jou skoolloopbaan
volg.
(2)
(iii) Mense wat te haastig is om die skool te verlaat, behaal in die meeste
gevalle geen beroepsukses nie.
(2)
(/) Watter woord gebruik die skrywer in die vierde paragraaf om die betekenis
(1)
weer te gee van ,'n verkeerde opvatting of beskouing?"
(g) Verduidelik kortliks (in net een enkel sinnetjie by elk) en in u eie woorde wat
die skrywer met elkeen van die volgende uitdrukkings bedoel:
(i) , ... by 'n kruispad van hullewe ..."
(2)
(ii) , ... waarop ons so 'n hoe prys stel ..."
(2)
(iii) ,'n Loopbaan wat ... in 'n doodloopstraat beland het."
(2)
(h) Skryf die sin (of sinsdeel) necr wat u as die sleutelsin (kernsin) van die sesde
(2)
paragraaf beskou.
(i) Gee die presiese woorde van die skrywer weer waarmee hy die ,probleemvraag"
stel.
(1)
(25]

2. (a)

Voorsien elk van die volgendc sinne van 'n passende voorsetsel. Skryf net die
ontbrekende voorsetsel saam met die vetgedrukte woord(e) teenoor die nommer
van die betrokke sin neer:
(i) Die jongste boek van die skrywer is tans nog ............ die pers.
(ii) ........... my Ieedwese moet ek jou meed eel dat ek nie kan kom nie.
(iii) Hoe noem 'n mens nou weer die ding ......... Engels?
(iv) Vader dien reeds baie jare lank ....... die skoolkomitee.
(v) Dit moet jy darem erken: hy is ............ hnis nit 'n wellewende mens.
(vi) Die komi tee, en ......... name die penningmeester, sal die invordering van die
ledegeld behartig.
(vii Die staatsgreep het plaasgevind gedurende die nag van 5 ............ 6 Jnnie.
(viii) Ek het dit ............ jon beswil gedoen.
(ix) Hy is so behep ............ sy eic vcrnaamheid dat hy aan niemand anders kan
aandag skenk nie.
(x) Het jy miskien 'n horlosie ....... jon?
(10)
(b) Hieronder volg die verklarings van sewe spreekwoorde. Kics nou VYF van
die verklarings en gee by elkeen die juiste spreekwoord waarvan die sleutelwoord
tussen hakies aangegee is. Skryf die spreckwoord teenoor die regte nommer soos
dit op die vraestel aangegee is:
(i) 'n Vooraf beraamde plan. (kaart)
(ii) Nog baie jonk wees. (nat)
(iii) Daar is 'n groot verskil tussen se dat jy iets sal doen, en dit werklik te
verrig. (myle)
(iv) 'n Mens moet van elke geleentheid gebruik maak. (pap)
(v) Alles reguit vertel, sonder om iets weg te steek. (doekies)
(vi) Dit is vergeefse moeite. (hotter)
(10)
(vii) Iemand 'n poets bak. (kool)
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(c)

Vul in elk van die volgende sinne 'n gepaste werkwoord in. Skryfnet die vereiste
woord naas die nommer van die betrokke sin neer:
(i) Hy ............ aan al die vereistes wat ons gestel het.
(ii) Die beroep ............ uitstekende vooruitsigte vir 'n ondernemende jongman.
(iii) Die twee geleerdes het 'n lang pennestryd ............ oor die aangeleentheid.
(iv) Die barbaarse hordes het die skone stad in puin ........... .
(v) Die dokter se selfversekerde optrede sal gewis 'n pasient vertroue ....... .
(vi) Waar kan ek 'n kursus in die joernalistiek .. . . ?
(vii) Die regering is blykbaar bereid om hulp te ............ aan die boere in die
droogtegeteisterde gebiede.
(viii) Sulke opruiende toesprake sal die mense tot onluste ........... .
(ix) AI die bestaande geskille tussen die twee bure is nou weer ............ .
(x) My broer se suksesvolle universiteitsloopbaan het my ouers baie genoegdoening ............•
(10)
[30)

3. (a) Kies uit die volgende sinne die korrekte woord van die tussen die hakies aangegee,
en skryf dit naas die nommer van daardie betrokke sin neer:

(i)
(ii)
(iii)
{iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix.)

(x)

Op ons erf groei daar baie (seidissels, sydissels).
Sy naam is van die ledelys (geskraap, geskrap).
Hy is nou (somar, somaar) 'n baie knap student.
Ek het (so wat, sowat) van lawaai nog nooit gehoor nie.
Die idioom is myns insiens (on-Afrikaans, onafrikaans).
Die arme seun is so (eenkennig, onkundig) dat hy nooit voor 'n gehoor
sal optree nie.
Die (tydhouers, tydopnemers) se stophorlosies het groot vcrskille getoon.
Ou Boel is die (woeste, woesste) van aldie voorspelers in ons span.
Oom Koos is een van die (Tcrblanche's, Terblanche'e) van die Bossieveld.
Hy werk in die (Uniegebou, Unicgcboue, uniegebou).
(10)

(b) Vervang die kursiefgedrukte bysinne in die onderstaande sinne met sinsnedes,
sander om die betekenis van die sinne te verander, soda! elkeen van die veranderde
sinne 'n enkelvoudige sin is:
Voorbeeld: Omdat hy siek was, moes hy tuisbly.
Antwoord: Weens sy siekte, moes hy tuisbly.
(i) Nadat hy vertrek het, het ons nog niks van hom verneem nie.
(ii) Terwyl hy ons toegespreek het, was daar 'n doodse stilte.
(iii) As die eksamen verby is, kan ons weer asem skep.
(iv) Die vergadering het 'n mosie aangeneem waarin wantroue in die bestuur
uitgespreek is.
(v) Die be rig wat Saterdag getelegrafeer is, is later ook per brief bevestig. (10)
(c) Vervang die woorde tussen hakies deur EEN woord met dieselfde betekenis, en
skryfnet die vereiste woord teenoor die nommer van die sinneer:
(i) (Wat van albei kante kom) toenadering.
(ii) 'n (Wat daarop gemik is om dissipline te verbeter) maatreel.
(iii) Hy is die (man wat treintrokke en passasierswaens op die stasie koppel
en ontkoppel).
(iv) Hulle het (een en 'n half)jaar in die buiteland vertoef.
(v) Ons wil die wingerdstok oor 'n (stellasie waaronder 'n mens kan deurloop) laat rank.
(vi) Die vorm moet in (drie kopiee) ingevul word.
(vii) 'n (Wat alles vir soetkoek opeet) kind.
(viii) Hy is 'n (persoon wat beoordeel) op ons tentoonstelling.
(ix.) Hy kom hom (om daar permanent te woon) in die stad vestig.
(x) Piet is 'n (persoon wat die tamboer slaan in ons kadettekorps).
(1 0)
[30]
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4. (a) Gister het ons skool sy jaarlikse sportbyeenkoms gehad. Weke lank bet die
atlete intensief geoefen. Vandag word die span vir die interskoolbyeenkoms
saamgestel, en oormore vertrek bulle na die nahurige dorp vir hierdie kragmeting.
Kies nou uit die vetgedrukte woorde in bogaande paragraaf die volgende:
(Skryf net die nommer en die vereiste woord daarnaas.)
(i) 'n Selfstandige werkwoord.
(ii) 'n Byvoeglike naamwoord (wat attributief gebruik word).
(iii) 'n Persoonlike voornaamwoord.
(iv) 'n Sterk verlede deelwoord.
(v) 'n Hulpwerkwoord.
(vi) 'n Voegwoord.
(vii) 'n Bepaalde lidwoord.
(viii) 'n Voorsetsel.
(ix) 'n Besitlike voornaamwoord.
(10)
(x) 'n Bywoord.
(b) Gee die juiste verkleiningsvorme van die volgende woorde:
(i) sofa en (ii) Hugo.
Gee die vroulike vorm van:
(i) heiden en (ii) masseur.
Skryf die meervoudsvorme neer van:
(i) prins-gemaal en (ii) posmeester-generaal.
Hoe noem ons:
(i) die blanke inwoners van Suidwes-Afrika,
(ii) die blanke inwoners van Pretoria?
Gee 'n versamelnaam vir elk van die volgende groepe:
(Voorbeeld: Bokke, skape, ens. noem ons kleinvee,)
(i) Lemoene, nartjies, pomelo's.
(ii) die geboue, buitegeboue, borne en werf van 'n p!aas.
(10)
(c) Vul elke keer 'n woord in wat nagenoeg dieselfde betekenis het as die vetgedrukte
woord (d.w.s., vervang dit met 'n sinoniem).
Skryf dan net die woord naas die nommer van die sin neer:
(i) Julie veroordeel my nou, maar ek verlaat my op die oordeel van die
nakomelingskap.
(ii) As jy dit beweer, dan loen jy die waarheid.
(iii) Hoon is 'n veragtelike bejeening.
(iv) Dit is 'n uitgemaakte saak dat die oorwinning nie deur die gepeupcl behaal
sal word nie. (Gee ander woorde vir: uitgemaakte saak.)
(v) Ek wil jou graag met die behaalde sukses felisiteer.
(5)
(d) Gee elke keer 'n woord met die teenoorgestelde betekenis ('n antoniem) van elk
van die vetgedrukte woorde in die volgende sinne. Skryf elke keer net die woord
teenoor die nommer van die sin neer:
(i) Daar is 'n berekende ooreenkoms tussen die twee voorvalle te bespeur.
(ii) Die land het al baie beroemde manne opgelewer.
(iii) Die aktrise mag 'n becldskone mens wees, maar haar verstand hou hiermee
geen verband nie.
(iv) Moet tog nie met sulke afgesaagde argumcnte probeer oortuig nie!
(5)
(v) Sy optrede was onder die omstandighede beslis lofwaardig.
(30]

5. (a)

(i) Skryf die volgende sin oor in die lydende vorm:

Nadat Koos die mes geslyp het, het hy dit toegeknip.
(ii) Skryf die onderstaande sinnetjies in die bedrywende vorm:
Met Kersfees word daar dikwels te veel geeet.
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(3)

(2)

tb) Vul elke keer die ontbrekende voegwoord in. Skryf dan net die vereiste woord
teenoor die nommer van die sin neer:

(i) ............ hy die jongste in die klas is, presteer hy nogtans die beste.
(ii) Jy sal slaag ......... jy volhard, ............ jy siek word (twee).
(iii) ............ jy betaal, neem ek weer die goed terug.
(iv) Dit is te laat om nog te werk; ............ is ons a! baie moeg.

(5)

(c) Lei 'n passende selfstandige naamwoord af van elke woord tussen hakies, en skryf
dit teenoor die ooreenstemmnede nommer van die vraag;

(i) Dit is een van die grondstellings in die Heidelbergse (katkiseer).
(ii) Daartoe sal jy eers die verlof moet verkry van die (kontrole) van springstofvoorrade.
(iii) As ek slaag, kry ek (promoveer) na 'n hoer standerd.
(iv) Dr. Roux is nic 'n doktor in die regte nie; hy is 'n mediese (praktyk).
(v) Hy is nog in die (floreer) van sy !ewe.
(5)
(d) Skryf die samestellings neer wat die volgende gedagtes weergee:

(i) Die premiers van die Statebond.
(ii) Getuies wat dit met hul eie oe gesien het.
(iii) 'n Winkel wat geld bctaal op tweedchandse goed.

(iv) 'n Streek waar dit in die winter reen.
(v) 'n Tog om te verken.

(5)

(e) Kies die korrekte bywoord uit die wat tussen hakies aangegee word, en skryf net
die gekose woord teenoor die ooreenstemmende nommer van die sin neer:

(i) Die uitgeputte wandelaar sien (reikhalsend, begerig) uit na rus.
(ii) Ons moes (pal, standvastig) op een plek bly staan.

(iii) Die seemeeu het (rakelings, skrams) oor die golwe geskeer.
(iv) Hy soek (vergeefs, tevergeefs) na sy verlore skape.
(v) Dis te verwag dat so 'n gevoelsmens dikwels baie (impulsief, prikkelbaar)
sal handel.
(vi) Die koshuisvader het gese dat hy sulke dinge (volstrek, ongetwyfeld) nie
sal duld nie.
(vii) Een van die ongedeerdes het (ylings, haastig) na die telefoon gesnel om
die ambulans te ontbied.
(viii) Die vet braai (knetterend, kletterend) in die pan.
(ix) Terwyl ons nog oor sy veiligheid in die grootste spanning verkeer, het hy
(doodluiters, argeloos) die vertrek binnegestap.
(x) Ek wi1 nou (rondborstig, prontuit) erken dat ek 'n fout begaan het.
(10)
[30)

6. (a) Verduidelik kortliks wat die volgende benaminge beteken:
'n grypdief
'n babawagter
'n fratsryer
'n prikkelpop
'n tamboernooi

(10)

(b) Skryf die volgende stukkie oor en voorsien dit van leestekens:

Hardloop Jan hardloop roep Pa ek sal Pa antwoord Jan en toe sien jy net
baadjiepunte waai hy's darem 'n flukse seun mompel Pa onderlangs want hy
was tog alte trots op sy jongste spruit
(5)
[15]
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