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IN LEIDING.

Met dit werkje, dat zijn ontstaan te danken heeft aan een
vererend verzoek van de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, hceft de schrijver het Nederlandse publiek een hu!pmiddel willen bieden tot het gemakkelik begrijpen, aanleren en
waarderen van de Afrikaanse taal, die zich, niet aileen om
materiele redenen, maar ook om de frisse jonge literatuur, die ze .
aanbiedt, in toenemende belangstelling mag verheugen. lioewel
steeds rekening is gehouden met de uitkomsten van taalwetenschap en taalhistorie, wil dit boekje dus in de eerst.e plaats in
praktiese behqeften voorzien. Daarom is gebruik gemaakt van
een indeling en tenninologie, die voor een ieder gemakkelik te
begrijpen ziin, en is de uiterste beknoptheid nagestreefd.
Voorop is gesteld, dat het Afrikaans in de kern dezelfde taal
is als 't Nederlands, waaruit 't sedert de zeventiende eeuw gesproten is. De volle nadruk komt dus te vallen op de verschillen,
terwijl de vee! grotere identiteit stilzwijgend wordt aangenomen. Om praktiese redenen is daarbii uitgegaan van het hedendaags Algemeen Beschaafd Nederland s. Slechts hier e n daar
kon de schrijver de verzoeking niet weerstaan om te wijzen op
ee n overeenkomst tussen 't Afrikaans en een vorm uit een of
ander Nederlands dialekt; waar zo'n vorm - of ook wei een
vonn uit een vreemde taal - tussen haakjes aangegeven is, is
da t geschied, niet aileen voo r de vergeliiking, maar ook omdat
't Afrikaans naar zijn mening daardoor be'invloed is.
Volledigheid kon niet worden beoogd, maar toch hop en we,
dat de Nederlander niet tevergeefs zal zoeken naar die inlichtingen, welke voor een goed begrip van de Afrikaanse taal
onmisbaar zijn. liet systematics vermelden van bronnen zou
niet in ove·reenstemming met de praktiese aard van het boekje
te brengen zijn; uit dergelijke overwegingen is van het uitvoerig
bespreken v~m wat als twiifelachtig kan worden beschouwd,
afgezien, en zijn herhalingen -- ook waar eert strenge indeling
die zou eisen- voor zo ver mogelik vermeden.
tlet toenemende gebruik van 't Afrikaans in 't openbare. leven
en op school heeft in de Jaatste jaren aanleiding gegeven tot het
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zeer bedenkelike verschijnsel, dat men in uitgebreide Afrikaanse
kringen gaat doen aan een kunstmatige reglementering van de
taai, die een Ieger van taaldespoten in het Ieven heeft geroepen
in een eeuw, waarin het despotisme heet uitgediend te ziin. Deze
despoten vindt men in honderdtallen op de scholen, waar de
voorlichters der jeugd zich niet afvragen: ,Wat zegt men in
beschaafd Afrikaans?" maar: ,Wat schrijft de Akademie voor?"
Men vindt ze in de redaktie-kantoren van nieuwsbladen en tijdschriften, die zelfs in ondertekende biidragen niet de taal van
de schrijver maar van de redakteur geven. Men vindt ze,
helaas! ook (en dan met vee! gezag bekleed) in de rangen der
taalonderzoekers. Een paar voorbeelden. Na gewezen te
hebben op de dubbelvormen gaan en gaat, staan en staat enz. in
de Tegenwoordige Tijd, zegt Malherbe ( Afrikaanse Taalboek
p. 60): ,Met die oog op die onderwijs sou 'n normalisering in die
rigting van n-vorme aan te beveel wees". De Akademie in 1918:
,Ten gevolge van die een lettergrep igheid bij verkleinwoorde
skrijwe ons waantjie naas waens, leuntjie naas leuens"; en de
Akademie in 1920: ,Die verkleinwoorde van woorde soos laer,
reel.. . . behou die spelling van die grondwoord: laertiie,
reeltjie". Oelegenheid tot willekeur wordt vooral geboden door
de plaatselike spraakverschillen en de afwezigheid van een
wetenschappelike basis voo r de regeling van onze spelling.
Wat de plaatselik e verschillen betreft, deze ziJn- de uitgestrektheid ·van het taalgebied in aanmerking genom en- opvaiJend weinig, maar 't lastige is, dat geen enkele plaats of streek
alsnog als toonaangevend beschouwd kan worden. Onder deze
omstandigheden is het enig redelike standpunt om aile beschaafde vormen als .gelijkwaardig te beschouwen. Voor onbeschaafd kan ail een worden gehouden, wat in de streek, waar
't voork ornt, voor plat wordt aangezien, of wat in een z6 onbeJangriike of afgelegen streek voorkotnt, dat 't ten opzichte van
de algem ene taal a ls plat kan worden bestempeld. Als dit beginsci wordt aanvaard, zal de schoolgaande jeugd niet gedwongen
worden, zijn eigen beschaafde vormen bij 't schriiven te vervangen door de vormen van een willekeurige andere streek, maar
enkel moeten leren om bii 't Jezen - evenals bii 't spreken ook andere vormen dan zijn eigene te herkennen. Daarom is
het zeer te betreuren, dat de Akademie (die, hoewel reeds aanvankelik de meest gebr uikelike uitspraak als norm willende
aannemen, zichzelf toen toch nog weersprak en waar verschilJende vormen in algemeen gebrtilk waren, ook die verschillende
vormen erkende) tegenwoordig zo zeer de kant van willekeur
en despotisme opgaat. Tans kiest de Akademie eenvoudig een
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vorm, gewoonlik de meest gebruikelike, en verwerpt aile andere
en dat nog wei zonder het publiek in te lichten over de redenen
voor die keuze. In dit boekje nu is ernaar gestreefd, voor zover
moge\ik een beschriiving te geven van aile vormen van de
levende taal, onverschillig of zij de erkenning van de Akademie
genieten of niet. Bii vormen, die algemeen .voor plat worden
gehouden, is dat echter uitdrukkelik - gewoonlik in kleiner
lettertype - vermeld.
De spelling, die door de algemene· gehechtheid aan 'n overgeleverde traditie toch reeds een ingewikkeld en netelig
vraagstuk oplevert, zal immer een vruchtbaar terrein voor
willekeur blijven aanbieden, zolang men aan de leiband bliift
gaan van vijf vaak tegenstriidige of elkaar kruisende grondbeginsels. En dat is uiterst jammer, want men is soms , uit logeren
-of op reis", en als men dan vergeten heeft, een woordelijst en
grammatika bii zich te steken, is het zelfs voor d.e beschaafd
sprekende Afrikaner uiterst bezwaarlik, ,erkend" Afrikaans te
sch rijven. 't Is om deze reden, da't schrijver dezes ziin landgenoten, die de ondankbare taak van spelling-regel in g op zich
hebben genomen, in overweging wil geven, de viif beginselen
door een te vervangen. Naar ziin bescheiden maa r vaste overtuiging zal dat ene dan onvermijdelik moeten ziin : ,iedere klank
steeds op dezelfde wijze weer te geven" en wei met erkenning
van aile beschaafde klanken. Dan za l de spelling-politiek een .
vaste lijn kunnen volgen en erop gericht moeten ziin. om, na
verloop van tijd en telkens op 't geschikte moment, iedere
schrijftraditie op te heffen, die met dit beginsel in striid is.
Deze inleiding kunn en we niet ·besluiten zonder andermaal
een woord van biezondere dank te brengen aan Prof. Dr. A. C.
Bouman, die in de .drukke dagen v66r zij n vertrek naar Zuic.l Afrika nog het grootste gedeelte van de liandschriften doorgeJezen en van waardevoll e opmerkingen voorzien heeft.
En ' hiermede hopen wij, dat dit ons werkje - ondanks zijn
gebreken - velen tot nut moge zijn . .
. DE SCHRijVER.

LIJST VAN AFKORTINGEN.

Aant. W.
Aanv. W.
Afr.
Akk. . . .
Attr. . . .
Betrekk. Vnwd.
Bezitt. Vnwd ..
Bij v. Nwd.
Bijwd.
b.v.
Dat.
d.i. .

Dv.
Eng.
Enk.
Fr.
Hott.
Lidwd .
Mal.
Mann.
Mnl.
Mv.
Ndl.
Nom.
Onbep. W.
Onoverg.
Onv. Teg. T.
Onv. Verl. T ..
Onz.
Opm. . . . .

Aantonende Wijs.
Aanvoegende Wijs.
Afrikaans.
Akkusatief.
Attributief.
Betrekkelik Voornaamwoord. ·
Bezittelik Voornaamwoord.
Biivoegelik Naamwoord.
Bijwoord.
Biivoorbeeld.
Datief.
dat is.
Duits.
Engels.
Enkelvoud.
F~ans.

Hottentots.
Lidwoord. '
Maleis.
Mannelik.
Middelnederlands.
Meervoud.
Nederlands.
Nominatief.
Onbepaalde W.
Onovergankelik.
Onvolm aa kt Tegenwoordige Tiid.
Onvolmaakt Verleden Tijd.
Onzijdig.
Opmerking.
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Overg.
Overtr. Tr.
p(p). .
Pers. .
Pers. Vnwd.
Port. . .
Pred. . . .
Stell. Tr.
Teg. Deelwd.
v.b(b.)
Vergr. Tr. . .
Veri. Deelwd.
vgl.
Vkl. Wd.
vlg(g).
Vnwd.
Volm. Teg. T.
Volm. Veri. T.
Vr.
Ww. . .
Zst. Nwd.

Overgankelik.
Overtreffende Trap.
P agina('s).
Per soon.
Persoonlik Voornaamwoord.
Portugees.
Predikatief.
Stellende Trap.
Tegenwoordig Deelwoord.
Voorbeeld(en).
Vergrotende Trap.
Verleden Deelwoord.
vergelijk.
Verkleinwoord.
Volgende..
Voornaamwoord.
Volmaakt Tegenwoordige Tijd.
Volmaakt Verleden Tijd.
Vrouwelik.
W erkwoord.
Zelfstandig Naamwoord.

HOOFDSTUK f.

SPELLING.
tioewel het Afrikaans nog maar zowat 'n halve eeuw geschreven wordt, heeft de spelling reeds vele lotgevallen doorg-emaakt. Eindelik is de regeling daarvan in handen gesteld van
de ,Suidafrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns" en
toch · heerst er op dit oogenblik, vooral ingevolge de besluiten
van 1920, allerwege grote verwarring op spellinggebied. De
regels, waarvan hier 'n korte samenvatting wordt gegeven, zijn
die, welke in Sept. 1915 werden vastgesteld (betreffende punten
waarover zij zwijgen aangevuld uit de ,'Noorde!ijs"), met de
wijzigingen, in 1920 aangebracht naar de fo rmulerin g in de
brochure van Prof. Smith .
A. A Is a I gem e n e
Akademie aan:

g r o 11 d b e g in s e I e 11

geeft de

,(a) Vir so ver moontlik, elke klank cleur 'n aparte letter voor
te stel, en geen onnoclige letters te gcbruik nie.
,(b) Dieselfde woord , voor- of agtervoegsel, vir so ver
moontlik, altijd op dieselfde wijse te skrijwe.
,(c) Die geskiedenis net claar in ag te neem, waar dit om
praktiese redes noodsakelik is.
,(d) So weinig moontlik van die Vereenvoudigde Hollandse
Spelling af te wiik. ·
,(e) Alti.id die mees gcbruiklike uitspraak weer te gee, en dit
als vorm aan te neem." ·

B. (1) Behalve de in 't Nell. gebruikelike t eke n s worden in 't Afr. nog gebruikt :
i, 6, li, en wei om respektievelik
weer te geven de lan ge open e-, i-, o-, u-klank, en om weer te
geven een korte open e-klank in open lettergrepen.
(2) Evena ls in 't Nell. worclt gebruik gemaakt van 't deeltekeri
.. om a an te .duiden, da t op elkaar volgende klinkers tot verschillende lcttergrepen behoren, zonder da t er een cluiclelik hoorbare
over gangsklank aanwezig is.
(3) Volgens besluit van 1920 moet het letterteken i; door y

e,

e
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vervangen worden en wei omdat het teken ij niet op de meest
gebruikelike schriifmachines voorkomt!
Opm. Daar bii dit werkie geen schriifmachine te pas komt, wordt
door ons steeds ij gebruikt.

C. K I i n k e r s e n k I i n k e r v e r b i n d i n g en.
(1) De lange gesloten a-, e-, o-, u-klank wordt in gesloten
lettergrepen door aa, ee, oo, llll weergegeven, in open lettergrepen door a, e, o, u; v.bb.: maan, mane; been, bene; boom,
bome; muur, mure.

Woorden, die uit gaan op 'n lange e-klank, kriigen echter ee;
b.v. gee, mee, senuwee. In de verbogen vorm van zulke woorden
en in afleidingen of achtervoegsels met de zwakbetoonde klinker e of i in de eerste lettergreep wordt slechts een enkele e in
open lettergrepen geschreven; v.bb.: see mv. see; beklee bekleer; gee - gee rig; twee - twede; vee - vee rig; wee we/g. Samenstellingen, afleidingen met half-sterkbeklemde
achtervoegsels - b.v. -agtig, -baar, -dom, -!wid, -ling, -s/wp,
-waart of -waarts - en verkleinwoorden op -tiie behouden de
twee e's van het grondwoorcl; v.bb.: meegaan, domineeagtig,
seewaarts, tweeheid, domineetjie, treetiie.

De dubbele klinket" wordt ook gebruikt om lengte aan te
duiden in een open lettergreep v66r de verkleiningsuitgangen
-djie en -tjie en v66r -ste van de overtreffende trap, b.v. paatjie,
paadjie, 1waste.

{2) De lange open e-, i-, o-, u-klank wordt, noch in open, noch
in gesloten, lettergrepen door verdubbelin g van }ettertekens
weergegeven. In open lettergrepen wordt die echter voorgesteld
door e, i, 6, il, maar in gesloten lettergrepen door e, i, 0, u, b.v.:
he, wereld, wie, more, brlie maar penl, bard.
Ook in de tweekank oi wordt de lange open o-klank door 6
voorgesteld: noi.
De twee woorden sker en bler worden met e geschreven,
hoewel de open e-klank hier in een ges loten lettergreep voorkomt.
(3) De i-klank (hoven voorklinker) wordt voorgesteld door
ie in (I) ail e beklemtoonde lettergrepen van Afr ik aanse en
verafrikaanste woorden, b.v.: riet, piesang, sediesie, tiepe, tie tel;
(II) in onbeklemtooncle eindlettergrepen van Afrikaanse en
verafrikaanste woorclen, b.v:: af godies, bietjie, grasie. Bii buigingsvonnen bliift ie behouden, b.v.: af godiese.
In anjere onbeklemtoonJe !ettergrepen wordt i geschreven,
b.v.: ambisieus (naast ambiesie), indiwidu, likwidasie.
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(4) De niet-beklemde korte e-klank (wijde middentussenklinker, ook wei aangeduid met a ), wordt evenals in 't Ndl.
weergegeven door i of e; b.v. : door i in de uitgangen: -lik(s),
-ig, -ing, -ling ,· v.bb.: waarlik, jaarliks, grappig, verkoping,
banneling ,· door e in de voorvoegsels: be-, ge-, ver-, (ook
voor- ), v.bb.: begeerte, besonder, gedrag, vernaam, veral,

<

verlede.
Opm. Het voorzetsel vir (Ndl. voor) wordt echter met i geschreven.

In andere onbetoonde lettergrepen, waar 't Afr. deze klank
heeft, wordt de etymologiese spelling behouden: partij, stoffa sie, wanneer, skaduwee, rumoer, rivier, figuur.

In enkele woorden wordt deze' klank aangeduid door 'n weglatingsteken: s'n, g'n, 'n (vollere vormen: sijn, geen, een.)
(5) De tekens ei en lj (y volgens de besluiten van 1920) worden evenals in 't Ndl. gebruikt om ee n en dezelfde tweeklank
weer te geve n en wei respektievelik in dezelfde posities als in
't Ndl.; b.v.: lei naast lij (Ndl. leiden naast li}den).
(6) De tweeklank, die in 't Ndl. door ozz of au wordt voorgesteld, wordt in 't Afr. steeds ou geschreven, b.v. Afr. koud, blou,·
Ndl. koud, blauw.
··
(7) Men schrijft geen w, waar geen m edeklinker w wordt
gehoord; b.v. gou, gouigheid, jou, ru, rzmste, gehzule, eeu, leeu.
(S) Ndl. e in de verkleiningsuitgangen -tie en -die en de aan
't Fr. ontleende uitgang -age is in Afr. ie b.v. paadjie, beetjie,
koerasie.

(9) Volgens dekreet van 1920 moet men schrijven: fraiing,
goiing(sak), kaiings enz. (bij de korte tweekl ank) evenals:
(be)moeiing, draaiing, (ver)fraaiing (bii de lange tweeklank).
Opm. Daar schrijver dezes de eer.ste groep woorden eenlettergrepig
en de twecde tweelettergrepig uitspreekt, wordt in dit werkje de
traditionele schrijfwijze: fraing, going, kaing behouden.
(10) liet deelteken wordt gebruikt om aa n te tonen, dat twee
opee nvol gende klinkers tot afzonderlike lettergrepen behoren,
a ls die klinkers oe, ee, of ei ziin. Bij ae, eie, ije, en andere op
elkaar volgende klinkers of klinkerverbindingen, echter niet.
Men schriift dus: hoer, breer, ma ar Zaer, 1veier, wijer, riiens,
koue - aile tweelettergrepige woorden.
D.

Med ek Iinker s
d in gen.

en

m e d e k I i n k e rver bin-

( l) \Naa r eind-b of -d als p of t uitgesproken wordt, wordt
toch b of d geschreven, indien b of d in 't Mv, gehoord wordt;
b.v.: rib-ribbes ; wind-winde. Waar claarentege n p oft algemeen
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:in 't Mv. gehoord wordt, worden die letters geschreven, b.v.:
rant -rante; ent-ente; krap-krappe.
In gevallen waar de medeklinker in 't Mv. of in de verbuiging
geheel verdwiint, wordt de Ndl. spelling gevolgd: pad-paaie;
breed-bree.
(2) d wordt in 't Afr. gewoonlik aan voorafgaande l, n, r
geassimi leerd, doch bliift in de spelling behouden. Men schriift
dus kelder, kinders, perde, hoewel men zegt : keller, kinners, perre.
(3) Waar Ndl. d en t na medeklinkers in 't Afr. wegvallen,
daar worden ze ook niet geschreven. Dus schriift men in 't Afr .
.ag, drif, gees, hoof, enz. maar ,beeld, strand, kant.
(4) Waar 'n oorspronkelike d in 't Afr. tussen klinkers wegvalt, word t die ook niet geschreven: broer; leier, wijer.
(5) Waar Ndl. t en d in 't Afr. v66r s wegvallen, worden ze
'Ook niet geschreven : laaste, plaas, C(anstons, saans, aamvensel.
(6) In Afrikaanse en verafrikaanste woorden wordt th vervangen door t, evenals in de V. li. S.: tans, tee, termometer
maar: thuis, omdat hier nog aan huis gedacht wordt.
(7) De Ndl. cl;-klank wordt in Afr. steeds door g voorgesteld :
.ag, nog, tog.
· (8) Tussen beklemtoonde klinker of tweeklank en 'n nietbeklemtoonde e valt Ndl. g soms in 't Afr. weg en wordt niet
·geschreven, b.v.: oe, vpdraend, tuie, (Ndl. ogen, opdragend, .
tuigen).
(9) De klapper g komt voor (I) aan 't begin van enkele woorden van vreemde oorsprong; in Afr. woorden (II) na r en l
en (III) in sommige streken tussen klinkers. In 't eerste geval
wordt hii- evenals in sommige Engelse woorden zoa ls: ghost
- door glz, in 't tweede door g voorgesteld, in 't derde in
·schrift weggelaten. Dus glweroe, glzwarrie - berge, burger,
volge- oe, tuie
Opm. In 't woord nege word! de klapper g echter wei geschreven.

(10) Ndl. aanvangs-sch is in 't Afr. sk en wordt zo geschreven: skaap, skoal.
Ndl. eind-sch geeft in 't Afr., evenals in 't Ndl., de klank s weer
·en wordt in 't Afr. s geschreven : mens, vis.
(11) Ndl. z is in 't Afr. steeds s en wordt zo geschreve n :
somer, so, see, sand.
(12) In samenstellingen, waarvan 't tweede dee! met s aanvangt, wordt geen buigings- of verbindings-s geschreven. Dus :
meisieskool, rege.ringsaak, enigsins, geensins. De s v.a n (e stam
<l.aarentegen bliift bewaard: grasso ort, toetssteen.
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Opm. Ook miskien wordt met enkele s geschreven. De stellende
trap op :s vetdubbelt des in de overtreffende trap: dwaas-dwaasste.

(13) Ndl. aanvangs-v is in 't Afr. f doch wordt v geschreven
in overeenstemming met de Ndl. spelling; vader, vrees moeten
dus uitgesproken worden: fader, frees.
Tussen klinkers is Ndl. v gewoonliik in Afr. w en wordt ook
w geschreven. In enkele woorden heeft ze echter in Afr. de
klank van f en wordt dan v geschreveri, b.v.: lewe, gawe; maar
provinsie, rivier, klavier.
Waar Ndl. v in Afr. tussen klinkers wegvalt, wordt ze niet
geschreven : aand, gee, toor (Ndl. avond, geven, toveren.)
(14) Ndl.ff tussen klinkers is in Afr., in klank en schrift, ww,
b.v.: dowwe, stowwe, (Ndl. doffe, stoffen.)
(15) De uitgangs-n die noch in Afr. noch in Ndl. wordt uitgesproken, wordt in Afr. ook niet geschreven: manne, penne, lewe,
skrijwe.
(Hi) Een medeklinker wordt dubbel geschreven, als hii tussen
klinkers staat en de voorafgaande klinker kort is en het hoofdaksent draagt, b.v.: makker, stowwe. Ais daarentegen de voorafgaande klinker wei kort is maar niet het hoofdaksent draagt,
dan wordt de medeklinker niet verdubbeld, b.v.: heerliker; middele, baketel, bobejaan, lekewaan.
liierbii maakt de Akademie echter dit v.oorbehoud: ,Soms is
het toch nodig om met het oog op de liollandse spelling, of in
het geval van vreemde woorden, voorlopig nog twee medeklinkers te schrijven: klassikaal, skrobbeer, skrobbering, stoffasie,
stommiteit."
(17) tj en dj in verkleiningsuitgangen Yormen in 't Afr. een
medeklinker. Men behoort dus te verdelen: paa-djie, poo-tiie.
(18) Ndl. je is in 't Afr. ie en wordt zo geschreven, b.v. glasie,
dorpie, meisie.

E. V o e t a n g e I s.
(1) Ndl. voor (ver-) wordt, waar 't niet als voor bewaard is,
in 't Afr. als voorvoegsel geschreven ver-, doch als voorzetsel
vir, b.v.: verlede, vernaam, versigtig, veral, tegenover: Dis vir
mij; Dis ver van die dorp; Hij het v66r gekom.
(2) De verbindingen ing en eng, ink en enk kunnen in 't Afr.
met elkaar afwisselen in woorden als: bring, breng ,· skink,
skenk. :t-Iet gebruik verschilt plaatselik.
Door de Akademie is, gewoonlik in overeenstemming met de
meest gebruikelike uitspraak, gedekreteerd, welke vorm van elk
afzonderlik woord men schrijven moet. Daarvoor zij verwezen
naar de tc publiceren ,Woordelijs".
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(3) Op dezelfde wijze wisselen im en em, in en en met elkaar
af in woorden als: gimmer, gemmer; print, prent. Door de ·
Akademie wordt enkel de vorm met em, en ,erkend".
(4) De algemeen gebruikelike Afr. vorm voor 't Ndl. voorzetsel wegens is weens. De Akademie ,erkent" echter slechts
de vorm weens.
(5) Van de verschillende vo rmen: baing, banje, baie, baje
wordt slechts baie ,erkend".
Verder zij verwezen naar de publikaties van de Akademie.

f. liier volgen de regels voor 't schrijven van v r e em de
woo r den, in de Afr. bewoording van Prof. Smith als mondstuk van de S. A. Akademie.
,.(1) ai word e in affere, militer, pomzzer, populerder, rewolusioner, sekzmder enz.
(2) au word ozz in ouditeur, auteur, outoriteit, enz.
(3) c word k of s, volgens die uitspraak: lwfee, konjak,
sederboom, sentrwn, sertifikaat, sienies, sipres.
(4) ch word g, k, s, sj, of ti, volgens die uitspraak: gao_s,
gemie, gerub, kloroform, lwlera, masien, Sinees, sjampaniie,
sjokolade, tjek.
(5) eau word o: buro, kado, tabla. (Die meervoud is buro's,
·
kado's, tabla's.)
(6) gn word ni: lwnjak; sjampaniie.
(7) tlz word t: atleet, matesis, teater, tema, teologie, teoreties,
tesis, tesourier.
(8) v word w in die middel van woorde waar in die onvervalste Afrikaa nse uitspraak 'n w gehoor word : aktiwiteit, diwident, enwelop, ewolusie, indiwidu, /wnsenvatief, lwnserwatorium, resenve, re1volusie, Skandinawii!, soewerein.
(9) x word ks: aksioma, heksameter, oksford.
(10) y met die waarde van die ie in riet word ie of i volgens
die klem - d.w.s. ie in lettergrepe wat die hoofklem van die
woord dra , en i in swakker-beklemde lettergrepe: fiesies,
fiesika, lieries, sienies; fisiologie, liriek, silinder, sipres. ' As y
die waarde van die i in dik het, dan word dit altijd deur i vervang: Egipte, simpatie, sintaksis, sisteem.
(11) z word s: sefier, sodiak, soOlogie.
N.B. Uit bo-staande blijk dat vreemde woorde nou bijna
altijd op eg Afrikaanse manier kan gespelle word. Beslis
vreemde woorde, wat elkeen as sulks voel en wat ons in die
middel van 'n Afrikaanse sin kursief of tussen aanha!ingstekens
sou druk, kan natuurlik die vreemde spelling behou. Ook
eiename behou dikwels 'n on-Afrikaanse spelling: Augustus,
Australii!, Cyprus, Cyrus, Jacobus, Shakespeare."
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KLANKLEER.
Qp de volgende bladzijden wordt een opsomming gegeven
van de voornaamste verschillen in klank tussen het Nederlands
en het Afrikaans. Daarvoor is - voor zover mogelik - uitgegaan van het tegenwoordig Algemeen Beschaafd Nederlands.
Kenners van Nederlandse dialekten zullen bij de klanken van
het Afrikaans vele oude vrienden aantreffen. Voor wat niet
speciaal ve~meld wordt, geldt hier, zoals overal in dit boekje,
da t 't Afrikaans identiek is met het Neclerlands.
A.

KIinke r s

en

k I i n k e r v e r b i n d i n g e n.

(1) A I gem e en: (a) De meest opvallende verschillen in
de u i t s p r a a k van de Nell. en Afr. klinkers betreffen:
(1) Lengle: De lange klinkers en tweeklanken zijn in 't Afr.
slechts half-lang, doch v66r r en l krijgen zij de voile lengte; de
korte klinkers worden v66r r en l gerekt tot half-lang. (2) Ronding: Bij 't uitspreken van de ronde klinkers heeft 't Afr. minder
!ippenronding dan 't Ndl. (3) Hoogte: Bii 't uitspreken van Afr.
(betoond), e, eu,
a, 6. i5 is de mood meer gesloten
dan in 't Ndl. (4) Kwaliteit: Ndl. 6 van nog en van bok zijn in
't Afr. samengevallen tot de 6 van nog; voor 't verschil tussen
Afr. en Ndl. i, u, ei (ij), ou, ui zij verwezen naar Dr. T. li. I e
R o u x ,Beschrijvende Klankleer van het Afrikaans".
(b) In 't doen verzwakken van de klinkers in onbetoonde lettergrepen gaat 't Afr. vee! verder dan zelfs 't gesproken Nell.
Uiteraard heeft dit vooral betrekking op leenwoorden en samen-

e

a.

stellingen. Zo .kunnen in niet beklemtoonde lettergrepen Ndl.
i5, e, ii, l (ie), ij of ei, ui aile in 't Afr. overgaan tot

a, 6,

onbetoonde e (a ), b.v.: Nell. }lartij, fazant, vandaag; stoffage,
avond ;_ vooral, rozijnen; revolutie, wanneer, hoeveel; muziek,
rumoer, schaduw( e); nvzer, miliatir ,· bijtijds; Zuidoost

worden in Afr.: partij, jasant, vandag; sta!fasie, aw;md;
varal, rasijne; rawolutie, wannar, hoeval; maziek, ramoer.
skadawee; ravier, rna liter, rna later; batijds; Sadoos.
(Voor de schriifwijze zie p, 11).
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Ndl. lange o in open lettergrepen met nevenaksent gaat in
de regel echter in 't Afr. over tot korte o, b.v.. Afr.: politiek
protestant, krokodil (krokJdil), monument, en Ndl. lange o
zonder klemtoon tot Afr. oe, b.v.: lwmmandoe, koesijn, loeseer,
toetaal, koenijn, proefi}t, (naast pofiteer), geschreven: kommando, kosijn, loseer, totaal, koni}n, profijt.
Ndl. lange a in .Jettergrepen .met nevenaksent wordt soms
verkort tot (half·)korte a, b.v. a/gar, a/mat, heeltemal; verkorting heeft men ook in woorden die zonder klemtoon in de zin
worden uitgesproken: ( a)an, m( a)ar. Daarna kan
ook tot
J overgaan : a/gar,
De volgende trap in deze ontwikkelingsg-ang is, cla t de klinker
g:eheel vcrdwijnt: lzlong naast hleijong en hlein.iong; hlant naast
kalant en kalant; tmg naast terug; vlei naast vallei; vrek Ndl.
verreklwn; vrot Ndl. verrot; blo naast be/owe; prakseer Ndl.
prakkezeren; soos Ndl. zoals; dis " dits, dit is; mis, mas of
inoes Ndl. immers; dit gebeurt regelmati g met de ' v66r de
uitgangen -lik en -nis.
Een opmerkelike tegenstelling met de bovenstaande ontwikkeling vormt de neiging om de
in onbetoonde Jettergrepen
te Iaten overgaan in
Dit verscJ:tijnsel.-dat 't ste rk st uitge-sproken is bii de Maleiers van het Kaapse Schiereiland, bii wie
het waarschijnlik ziin oorsprong .genom en heeft ' e-n die de a met
cen sterk nevenaksent uitspreken in woorden a is: gdse,
gddoen, vinndg, lewenddg, ldmoen, r 6ttcing, is lang niet tot de:
gekleurde bevolking beperkt.
Zo is tanta, voor 't Bovenland ' ) altans, de algemene uitspraak van Ndl. tante; van Nell. malve en pad, padde zijn geen
andere vormen dan malva en padda in 't Afr. bekend.

a

e

a.

Opm. De uitspraak kanijn naast lwnijn zal wei uit k .Jnijn ontstaan zijn._

a

(2) Ndl. wordt in open lettergrepcn in Afr. zowel als in Ndl.
gerekt tot a, b.v. vate, gate, dae. Naar analogie van het Enk.
bliift dez e rekking in 't Afr. echter uit in de woorden: dakke;
ratte; badde, batte en baddens naast baaie. (Nell. daken;·
raden, raderen; baden.) Daarentegen heeft 't Afr. wei rekking.
in de woorden: haak (Ndl. hak); innegaap (Ndl. ginnegappen);
pofader naast pofadder; hakel naast lwkkel.
Over gert, derm, ster, zie onaer
onder n.

a.

Over Afr. -aing Ndl. -anje zie-

a

wordt in 't Afr. gerekt v66r r en l, b.v. in val, sial (half-lang:
tegenover valle lengte in vaal, staal), kar, kwart en v66r ns,
') De Zuid-Westelike hoek van de .Kaap-Provincie.
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(waar de n in de uitspraak verdwijnt met nasalering van de a),
b.v. in dans, gans.
(3) Ndl. e wordt in Afr. evenals in Nell. in open lettergrepen
gerekt tot lange gesloten e. b.v. gebede, bevele; doch bii wegvallen van g (geschreven gg) tussen klinkers wordt e gerekt tot
lange open e (uitgesproken als ce van Ndl. wcereld), b.v. ee, leer
(Nell. eggen, legger), en met apokope van eind-e: te, se (Ndl.
leggen, zeggen).

Ndl e wordt in Afr. eveneens lange open e v66r r en l, b.v.
in werk, sterk; geld, elf, kelder (ook in 't woord effe), en v66r
ns (waar de n in de uitspraak verdwiint met nasalering van de
e), b.v. in mens, wens, trens.
Opm. (I) De korte open e-klank komt voor in een paar uitro epen:

de, ne.

Opm. (11) Van Ndl. merg naast murg besta at in Afr. enkel de vorm
murg; van Ndl. scllelp en scllulp enkel skulp.

Evenals 't Nell. bieclt 't Afr. een zeer grate afwisseling tusscn

een r. Er is waarschiinliik geen andere klank ten opzichte waar-

van 't Afr. zoveel plaatselike verschillen vertoont als juist dezc.
Voor 'n beschrijving van de-feitelike toestand ziin er nog geen
voldoende sta tistiese gegevens voorhanden. Vast staat echter
dat i zowel als e in de Oostelike en Noord elike delen van 't
spraakgebiecl seku ndaire overgangen hebben doorgemaakt.
Indien de primair Afrikaanse toestanj nog ergens bestaa t, dan
is dat in het BovenJand. Enke!e aanwiizingen voor 't Bovenlands gebruik zijn:
(I) V66r de gutturale nasaal - - voorgesteld door ng of (v66r
k) door n - he eft men i. V .bb.: bring, ingel, Ingels, skink,
sl<inkel, dink, vink, vinkel, wink (Ww.), winkel, !zings, hingsel,
string, stringel, swink, swingel, krinlz, ming, tingerig, lingte,
sink, sinking, sinksel enz. enz. De hiernaast voorkomende vormen: drenheling, geskenk, skenking, wenk (Zst. Nwd.), voortbrengsel, bedenkelik, mengelmoes en meer dergelijke in aflei-

dingen en samenstellingen moeten als direkte ontleningen uit
de geschi·evcn taal beschouwd worden.
(II) V66r ·ongedekte m of n staat in de regel e: rem, swem,
tem, stem, emmer, gemmer - ken (Zst. Nwd. en Ww.), wen,
(Ndl. winnen en wennen), pen, hen; daartegen i b.v. in bemin,
immer, nimmer.

(III) (a) V66r gedekte nasaal heeft men een niet nader te
omschriiven afwisseling tussen e en i: omtrent, tent, print, kind,
vrind, skinder, drimpel, stempel.
(b) V66r m of n, die door fleksie gedekt wordt, bliift de oorspronkelike klinker: gestemd, getemd, belwnd, gewend, bemind.
Opm. Over e of i v66r ns zie boven en No. 5.
2
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(IV) In andere verbindingen komt 't Bovenlands in de regel
overeen met 't Ndl., waarbij echter op te mer ken is: Ndl. lekken
en lilzken; leggen en liggen; zetten en zitten; optellen en optillen; mest en mist; grep en grip; pefl en pik vall en sam en tot
lek, te; sit; optel; mis; grip; pik. Ndl. ik wordt ek.
Opm. (I) De regel dat woorden van Oudgermaanse herkomst in 't
Ndl. v66r r e (en geen i) hebben, geldt voo r die woorden ook voor
't Afr.

Opm. (II) Voor e of i v66r l en r zie boven en No. 5.
Voor gars, pars, bars, vars, harsings, lwsarm enz. zie onder 8.

e

(4) Ndl. onbetoonde
(a) valt in 't Aft. dikwels weg aan 't
eind van een woord, bijna regelmatig als verbale uitgang, b.v.:
Ndl. hora, kera, sparJ, tantJ, varka, opa > Afr. hoar, keer,
tante), vark, oop. Na uitvall en van
spaar, tant (naast tanta
Nell. d, g, v kan e bliiven staan of wegvallen, b.v.: Ndl. gaud en,
Afr. goue; Ndl. tegen Afr. teen; Nell. mule Afr. ou. In tegenstelling met 't Nell. is de e gebleven in: Afr. gespe, ruspe, raspe,
wete, Nell. gesp, rups, rasp, weet.
In Afr. senuwee, skadmvee (naast skade), weduwee Nell.
zenuw( e), schaduw( e), weduw( e) is de a geworden tot e met
neve ntoon'.
In woorden die eindigen op de Fr. uitgang -age wordt J in
't Afr. > ie, b v. Afr. sarsie,. murasie, (h)oorlosie, lw erasie,
klerasie, boskasie, Nell. charge, murage, lwrlo ge enz.
In de verkleiningsuitgang-tje wordt Nell. J > Afr. ie: bietiie,
kommetjie enz.
· De a-klank blijft in 't Afr. uit v66r -lik en -nis: groetnis,
Nell. groetenis, begrafenis, makkebegrainis, maklik, werklik
lik, werlwlik enz.; ook tussen l of r
medeklinker: Afr. melk,
twaalf, werk, sterk tegenover lioll ands: mellak, twalJ/, werrak,
sterrJk. Tussen r en m wordt de ;;,-klank echter wei gehoord:
derram, swerrJm, kerrJm, geschreven derm, swerm, kerm (Nell.
darm, zwerm, kermen).

=

+

Opm. In Afr. daring, koring, taring enz. tegenover Ndl. doom of
doren; jwren of koorn; torcn of toorn is er geen verschil in klank
tussen Ndl. e en Afr. i.

(5) Ndl. r wordt in Afr. evenals in Nell. in open lettergrepen
gerekt tot lange gesloten e. b.v. lid-lede; skip-skepe; smidsmede. Naar analogie van het Enk. heeft ·'t Afr. echter daarnaast: litte, smitte (ook smids), skippe.
Bii wegvallen van g (geschreven gg) tussen klinkers wordt
r gerekt tot lange open i (uitgesproken als een verlengde
<~·klank), b.v. wig-wfe. Ndl. wordt in Afr. eveneens lange open

r
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i v66r r en l, b.v. in mirre, wil, skil en v66r ns (waar de-n in de
uitspraak verdwijnt met nasalering van de i), b.v. in prins .
.Evenals in 't Ndl. kunnen I en i:i in 't Afr. met elkaar afwisselen. liet Afr. heeft dmmpel naast drimpel (Ndl. drempel);
gunter naast ginter; vrund naast vrind (en vriend); sluk (Ndl.
sliklwn) ,· skulpad; sulwer en bultong naast skilpad, silwer en
biltong. Daarentegen: klits, still vat, lis(sie) Ndl. klutsen, stukvat, lis en lus.
Opm. Na palatale g, spirant sj en palatale klapper tj gaat i gewestelik over in lange gesloten e. b.v.: gee/ en sjeef voor gif, tjeners
voor kinders.
Voor wisseling i-e zie onder (3).

o

(6) Ndl. wordt in Afr. evenals in Ndl. in open lettergrepen
gerekt tot lange gesloten o, b.v.: God-god e. Naar analogie van
't Enk. heeft 't Afr. echter daarnaast lfotnotsgotte, holle, slotte;
naar analogie van 't Mv. heeft 't Afr. skoot-skote.
Opm. 't Afr. heeft ook rekklng in (h)oorlosie Ndl. horloge.
Bii wegvallen van g (geschreven gg) tussen klinkers wordt

ogerekt tot lange open 6 (uitgesproken als 6 in 't Fr. encore),
b.v.: sog-s6e. Ndl. owordt in Afr. eveneens lange open 6 voor

r en l, b.v . in val, bol, bord, mors en v66r ns {waar de n in de .
uitspraak verdwijnt met nasalering van de 6), b.v. in ons, gons,
dons.
Evenals in 't Ndl. kunnen u en o in 't Afr. met elkaar afwisselen. 't Afr. heeft (v66r r): wurm, vur!?, wurg (Ndl. worm en
wurm, vork, worgen en wurgen); (verder): druppel (Ndl. droppel en druppel), karnuffel (Ndl. lwrnoffelen); stok!lies draai
(Ndl. stukjes draaien).

a,

Opm. In · leen woorden gaat Eng. it over tot Afrikaanse ii of b. v.
juts, truk, buggie (Eng. judge, truck, buggy),· troll, sop per, handsopyer, bokkie (Eng. trzzck, supper, handsupper, buggy).
Over Afr. oing = Ndl. onje. Zie onder 11.

(7) Ndl. ii wordt bii wegvallen van g (geschreven gg) tussen
klinkers in 't Afr. gerekt tot lange open i1 (uitgesproken als eu
in Fr. neuve), b.v.: rug-rile; brug-brile. Ndl. ii wordt in Afr.
eveneens lange open i1 voor r en l, b.v. in bul, gulsig, burg, jurk,
en v66r ns (waar den in de uitspraak verdwiint met nasalering
van de il), b.v. in lunsriem.
Opm. (I) ii wo rdt oe in stroebeling naast strubbeling.
()pm. (II) ii wordt gewestelik . ontrond tot r b.v.: julie, hulle, wurm,
worden uitgesproken a+s jille, hille, wirm.
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Opm ... (III) z1 wordt gewestelik ontrond tot i, b.v.: riie, briie, bul worden uitgesproken als rie, brie, bil.
Voor de wisseling i1 ~o zie onder (6).
Voor de wisseling i1 ~ l zie onder (5).
Voor de wisseling ii-ezz zie onder {12).

(8) Ndl. a.
Ndl. dialekten vertonen een buitengewoon sterke afwisse!ing
van klinkers v66r r (met of zonder volgende medeklinker).
't Afr. doet dikwels een andere keuze uit deze bonte rij dan
't Algemeen Beschaafd Nederlands.
(I) Tegenover Ndl. a he eft 't Afr. e in: pereZ - pel'(!, stert,
tert, werd, vers, kers, pers, regverdig, (vuur )herd, lantern, erdwunn, erdvark, ertslang, erdepot enz. {maa r daarentegen aarde,
( a)artappels - slechts gewestelik ertappels), sker.
(II) Tegenover Ndl. e of e heeft 't Af r. e in: \Vereld, kerel,
vteremuis (Ndl. vleermuis).
(III) Tegcnover Ndl.
heeft 't Afr.
in: ster (Ndl. star en
ster), gerf, derm.
(IV) Tegcnovcr Ndl.
heeft 't Afr.
in: skerpioen.
(V) Tegenover Ndl. heeft 't Afr. a (ha lf-la ng) in: hartebees
(waarnaast Ndl. hert aileen als litera ir woord bekend is), kasarm
(Ndl. kazerne) en (v66r rs): harsings, gars, (Ndl. gerst), pars,
(Ww. aileen van druiven gebruikt, a nde rs pers) , vars, (Biiv.
NwdJ bars.
Opm . .(I) Sporadies wordt i.i verkor t, bx. in vandag ,(N dl. vandaag),

a
o
e

e
e

noorlwpper (Ndl. noordlwper), akker (Ndl. alw r ), la(a ) t, gr(a)ag,
( a)asvoel, (a)artappel.
Opm. (II) In 't woord grmve (Ndl. grav en) gaa t a + \V( e) gewestelik
over tot de lan ge of korte dri eklank: graaou of gr aou of de lange tweeklank grou.

(9) Ndl. e.
Evenals in 't Ndl. kunnen e e n ei elkaar af wisse len
in 't Afr. Naast gemeente en mening kome n in 't Afr. gewestelik
voor: gemeinte en meining; vleis is 't gewone woord v oor 't
deftiger vlees; teiken betekent schietdoel , waarnaas t ' t gewone
woord teken staat; voor Ndl. greinenhout, grenenhout is 't Afr.
greinlzout; tegenover bleik (van linnen) komt bleek s lechts s poradies voor.
Ook e en eu kunnen elkaar afwisselen in Afr. en Ndl. 't Afr.
heeft speul, veul, seuwe, deus, teun, beusem na ast speel, vee/,
'sewe, dees, teen, besem.
Opm. In 't Bovenland gaat e dikwels over > ie, 'n kl ank die van de
gewone ie aileen daarin verschilt dat hij iets Ianger is. B. v. been, meen
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worden uitgesproken als bien, mien. Deze overgang vindt echter niet
plaats v66r r. Daarentegen gaat gewestelik (o.a. in 't Noord-Oosten
van de Kaap-provincie en 't aangrenzende Zuid-Oosten van de Vriistaat) over tot lange open
Over wereld, kcr el, enz. zie onder (8) .

e

e.

(10) Ndl.

o kan

o

in Ndl. en Afr. getimlauteerd worden tot eu. Tegenover
't Alg. Besch. Nell. heeft 't Afr. eu in: deur, geut, (Ndl. goat en
geut), Tzeuning, neut, seun, steur, meul( e), leu en (Ndl. logen en
leugen) .

Tegcnover Ndl. o heeft 't Afr. i5 in: batter (waarnaast bater
een deftig woord is); slwttel; lwm (Ndl. komen); lof (Ndl. !pol
en lot); ok naast oak.
0!1111. In 't Bovenbnd gaat i5 dikwels over > oe, 'n klank die van de
gewone oe aileen da arin verschilt, dat hij iets Ianger is, b.v.: loop, ook
uitgesprokcn als loep, oek. Deze overgang vindt echter niet plaats v66r
r . Daarentegen ga at o gewestel ik (o.a. in 't N. 0. van de Kaap-provincie en 't aa ngrenzende Z. 0. van de Vrijstaat) over tot lange open
Voor de oYergang 0 in Iettergrepe n met ne ventoo n tot i5 en in onbeocnde lettergrepen tot oe zie onder (l) (b).
(11) Ndl. il (lV) .
u(n·) en ou wisselen elkaar af in Nd l. en Afr. 't Afr. heeft
naast 1vaarslw en du ook lvaarslwu en dou. Voor Ndl. nu en nou
heeft 't Air. enke !Jwu (behalve in de uitclrukking : so mz en dan,
naas t nou en dan). ·
Va n de wisseling mt-ie vertoont 't Afr. nog een rest in diesman
naast iluusman ( < duuts-, dietsman), 'n benaming door de kl eur-

o.

Jingen aa n iedere blanke gegeven.
u gaat in 't Afr. in som mige woorden over tot oe; Joedas,
}oetie, joelVeel, joeris, alzkoeraat, roesie enz. naast Judas, Julie,
jun·eel cnz.
Opm. ii wordt gewestelik on tr ond tot ie, b.v. muur, vuur worden
uitges proken als mier, vier.

(12) Ndl. eu .

. Wordt ve'rkort tot ii in lwnning naast herming; spul(letiie)
riaast speulet.iie; vul(letjie) (Nel l. veulen); dus(kant) naast deus(kant); juk naast jeuk; nuk naast neuk (= slaan, lastig zijn);
kru.ppel naas t kreupel.
Na ast sleutel. peul (= omhulsel) , geut, smeul, deunt.iie, leuters
(< Ndl. leulles) komen ook voor sluitel, mzil, · guit, smuil,
tluint jie, ll1iters; Nell. verkleumen = Afr. verkluim.
Daarentegen komen naast uientjie ( < Ndl. ajuintje), struikel,
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ruigte, puil (Ww.), arekruikel (Ndl. alikruik) ook voor : euntjie,
streukel, reugte, peul, arekreukel; 't Ww. is mik. 't Zst. Nwd.
reuk en ruik.
Opm. eu gaat gewestelik over tot e, b.v. neus, deur worden uitgesproken als nees, deer. Algemeen is speletjies naast speuletjies.

(13). Ndl. oe kan in 't Afr. evenals in 't Ndl. wisselen met · o.
't Afr. heeft genog, mas, mot, naast de meer gebruikelike vormen genoeg, moes, moet. De vormen troep, soep, bloem,
bankroet ge!den voor deftig tegenover de gewone trap, sop,
blom, bankrot. Naast goewemeur komt voor - waarschiinlik
onder eng. invloed - go werneur.
!14) Ndl. ii is ontstaan uit T.
.
In 't Afr. bleef de difthongering, behalve in de uitgang -lik,
v66r -r (in gier, klier, mier enz.) en in 't aileen als Ndl. woord
bekende iep, ook nog uit in: tier (Nell. tiiger); miet; stiebeuel
(Ndl. stijgbeugel), olienlwut naast oliinhout (Ndl. oliivenlwut).
wingerd, korswil (Ndl. kortswiil) . .
( 15) Ndl. ui.
Voor Ndl. vuilnis is de gewone vorm in Ar. vullis; naast
kruimel heeft men krummel.
Opm. u.i wordt gewes telik ontrond tot ij, b.v. lzuis, llllil worde n uitgcsproken als llijs, !zijl.
Voor de wisseling ui- eu zie onder (12).
(16) Nlll. aai wordt in ve rschillend e woorden dikwels als een korte
tweekl a nk uitgesproke n, 'n uitspraak die echter voo r en igszins pl a t
geldt, b.v.: taai, swaai, draai worden uitgesproken als tai, swai, drai.
Dezelfde kort e ai-klank heeft men in lwini, fraing enz. Zie onder n.

(17) Ndl. ooi is verkort tot oi (met open 6-klank) in toings =
flarden ( < Ndl. tooiing) . Dezelde korte open ai-klank he eft men
ook in goi naast g6i en gooi en in goingsak enz. Zie onder n.
(18) Nell. eemv wordt in Afr. geschreven eeu, b.v. leeu, spreeu,
skreeu. In overeenstemming met de uitspraak schriift men
daarnaast: ewig, ewigheid enz.
Opm. (!) Gewestelik gaat eeu over in: de driekl ank eeou, b.v. spreeou,
leeou, sneeou, skreeou; de tweeklank 011, b. v.: sprou, lou, skrozt; of
wordt tweelettergrepig: spreo, leo.
Opm. (II) Naast skreeu is algemeen gebruikelik skree.
Opm. (III) In 't Bovenl and wordt eeu > ieu. Zie onder (9) Opm.

(19) Men Jette nog op de volgende overgangen (dialektiese
vormen in Ndl. of (en) Afr., volksetymologie, nieuwe analogieen enz.)
bakkies = Ndl. bakkes; bobejaan
Ndl. baviaan; bokkom,
bokkem = Ndl. boklwm; doer = verder dan daar; daarsa,

=
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=

hiersa naast claw· so, hierso; fiesant, fesant
Ndl. fazant;
fieskaal
Ndl. fiskaal; !lor naast hoor; ken naast kan; kas
naast /~is; meerkat naast mierkat; moet naast met en mit; more
naast more (Ndl. morgen); oener naast onder ( onner); oes Ndl.
oogst; ontwil
Ndl. entwil (b.v. in ,om mij ontwil", ,om die
waarlzeid ontwil"); rak
Ndl. rek; rot
Ndl. rat. en rot; hunnik = Ndl. hinneken; sekel = Ndl. sikkel; sil en set naa st sal;
skorsenier = Ndl. schorseneer; spoe naast spu en spoeg naast
spug; triwsutjies naast trapsoetjies; voert en vort naast voort;
verendeel
Ndl. vierendeel,· willesand
Ndl. ivelzand.

=

=

=

=

=

B.

M e d e k 1i n k e r s
d in gen.

=

e n

m e d e k 1 i n k e r v e r b i n-

(1) A 1 gem e en. De Afr. medeklinkers, beha1ve j en w,
worden zwakker geartiku1eerd dan de Ndl.; · de mondorganen
komen niet zo dicht bii e1kaa r in de afs1uiting en vernauwing
van het mondkanaa1, zodat de mondspieren minder sterk ges pannen ziin. Bii de t, d, l en n wordt de punt van de tong in
't Afr. tegen de boog van het geheme1te gep1aatst, in 't Ndl.
tegen dat gedeelte waar de boventanden in 't tandv1ees overgaan; Afr. s wordt gevormd met 't b1ad van de tong tegen de
boog van het gehemelte, zodat de punt vrii bliift, Ndl. s met de
punt Ya n de tong in de onmiddellike nabiiheid van het tandvlees.
Ander e verschillen worden onder de afzonderlike letters
besproken.
(2) (I) Met teken b geeft aan 't eind van een Iettergreep in
't Afr. evenals in 't Ndl. de klank fJ weer. Waar dit geschiedt,
laat de verbogen vorm de b-klank horen, b.v. rib, Mv. Afr.
riblJes Ndl. ribben. Soms gaat deze b-k1ank van de verbogen
vorm naar ana1ogie van de onverbogen vorm in 't Afr. over tot
p. In zu1ke gevallen schriift 't Afr. in beide vormen p, ·b.v. krapkrappe (Ndl. l~rab - krabben.
.
(II) Tussen klinkers kan b of bb in 't Afr. overgaan tot w of
ww, b.v. sawel, lwnstawel, .troewel, duwwel, sliowwe naast
sabel, konstabel, troebel, dubbel, skobbe (Nd!. schubben).
Opm. (I) Deze overgang verheugt zich nog niet in schriftelike
erkenning.
Opm. (II) Ndl. hebben = Afr. Tze, zonder tussenliggende lz ewwe.

(3) (I) Ndl. ch in 't midden of op 't eind van 'n lettergreep
wordt in 't Afr. voorgeste1d door g (waar g steeds stem1oos is)
b.v. Ndl. Iicht, wacllt, noch, toch > Afr. Zig, wag, nog, tog.
(II) Ndl. ell, uitgesproken a1s stemloze sj, in woorden van
vreemde herkomst wordt in 't Afr. in oudere ontleningen > s, b.v.
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sarsie Ndl. charge; masien Ndl. machine; mm·seer Ndl. marcheren. In jonge ontleningen bliift si gewoonlik: siokolade, sjamvaniie (naast 't oudere: samviin) . Van de eigennaam Marchand
is de oudere uitspraak Marsan (met wegval van n en nasalering
van a), de jongere (onder invloed van de geschreven taal)
Marsjant.
Opm. (I) Ook Eng. sh wordt uitgesproken sj en gaat in Afr over
> s, b.v. Eng. shilling > Afr. sieling; daarentegen bliift sj in Afr. sjiek,
dat dit woord uit 't Eng. chic heeft.
Opm. (II) Ook Ndl. sjerp = Afr. serp.

(III) Ndl. ell in woorclen van vreemcle herkomst kan ook
voorgestelcl worden door g of k, a! naar de uitspraak: gemie,
gaos,

~

ltloroform, kolera.

Opm. In woorden in 't Afr. direkt ontleend aan 't Eng., kan Eng. ch
in 't Afr. uitgesproken en voorgesteld worden tj b.v. tjek, Eng. cheque;
tjicorie, Eng. chicory, en dus overeenkomen met Ndl. sj (sjek).

(4) (I) Iiet tehen d geeft aan 't eind van 'n lettergreep in
't Afr. eve nals in 't Nell. de !dank t weer. Waar clit geschiedt
laat de verbogen vorm de d-klank horen, b.v. wind-winde. Soms
gaat deze d-klank van de verbogen vorm naar analogie van de
onverbogen vorm in 't Afr. over tot t. In zulke gevallen schriift
't Afr. in beide vormen t, b.v. ent-ente (Nell. eind-einden);
rant-rante.

(II) Ndl. eind-d valt in 't Afr. na g weg, b.v. Ndl. vreugd,
deugd, maagd > Afr. vreug, deug, maag. Voigt er echter een
klinker zodat d aan 't begin van 'n lettergreep komt te staan,
dan bliift hii behouden: vreugde, deugde, maagde; d valt soms
ook weg tussen n en s, b.v. in oorllans, hanslam, saans, voorwensel; sporadies ook na ,. en l: vermoor, aanvaar, baster,
verbeel. ·
Opm. In de verbale fleksie valt d ook na f en s weg: verbaas, /Jegaaf.

(III) Tussen lange beklemtoonde klinkers of tweeklanken en
onbetooncle e valt d of weg of gaat over tot i. De ldinkers die
op cleze wijze naast elkaar komen te staan, vormen hiaat. Onbetoonde eind-e valt daarna dikwels, vooral in verbale vormen,
we g. V.bb. : ouer, wiier, goue, skeie naast skei, klee naas t klee,
v aarlanils naast vaderlands, blaaie, paaie, poeier. kwaai, rooi,
raai.
Opm. (I) N aar analogie van de bovenstaancle woorclen wordt naast
mierkatte ook 'n Mv. mierlwaie gevormcl; gaaie Yoor gate is ook niet
onbekend.
Omn. (II) V66r de uitgang -ing (b.v. in skeiding, Ieiding, wijding) en
sporadisch ook v66r e bliift d bewaard, b.v. in vader en moeder (waar-
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naast vaar en moer weinig gebruikelik zijn),ouderdom, -ling, -lik, -wets,
rede, wreder, oorlede, verlede, tevrede enz.

(IV) d wonlt geassimileerd aan 'n onmiddellik voorafgaande
l, n, r, b.v. keller, kinners, perre, waarvoor men echter nog
schriift : kelder, kinders, perde.
Ovm. Ook bii op elkaar volgende woorden vindt deze assimilatie
plaats; b.v. in die tuin wordt uitgesproken: in nie tuin.

(V) Een vrij jonge en nog niet overal voltrokken overgang
is die van d of dd tussen klinkers tot r of 7T, b.v. skade, meide,
padda, bedde worden uitgesproken als skare, meire, pan·a,
~"~
.
Ovm. Deze overgang wordt nog vrij algemeen als plat beschouwd
en niet schriftelik weergegeven.

Deze ·OVergang wordt o.a. tegengehouden door een volgend
hoofdaksent (b.v. in model, luulliks enz.) en door volgende r of
l in dezelfdc en dikwels in de volgende lettergreep, b.v. nader,
bedelaar enz.
Voor d

+ j zie onder

(15) (V).

(5) Ndl. f na korte klinker wordt in buigingsuitgangen dubbel
geschreven. Deze ff gaat in Afr. over tot 1vw, b.v. mof-mowwe,
grof-growwer, dof-dowwer. Analogies ook : stowwe, skowwe
(naast skofte), lowwe Mv. van stof, skof (Ndl. sclwft), lof
(b.v. uielof).
Daarentcgen blijft f of ff, die op an ::lere wijze tussen klinkers
is komen te staan, behouden en ook v66r de verkleiningsuitgang
-ie en de bijvoegelike uitgang -erig, b.v. tafel, twiifel, skoffel,
lwffer, snuffel - skafie, stoffie, draffie - blafferig. Uitzondering is stounverig naast stofferig.
(6) (I) Ndl. g bliift als aanvangs- en eind-letter in 't Afr.
behouden doch word t stem loos uitgesproken: gaar, gooi, dag,
deeg enz.
V66r de voorkli nkers wordt gewoonlik geen gutturale maar
een palatate g gehoord (als ch in Du. Miidchen), b.v. in gee,
gerf, gespe, geut, gieter .
Ovm. (I) Gewestelik (Noorden err Oosten) word! g ook palataal uitgesproken voor i en ii waarbii i gewoonlik overgaat '>lange, gesloten
e, b.v. in geef naast gil, geester naast gister, gulp.
Ovm. (II) Gewestelik (Noord elike en Oostelike gedeelten van het
spraakgebied) ga at g v{:6r i,
en
over tot de stemloze spirant
gevormd met tongblad en -punt. Geld, gee, gif wo rden dus uitgesproken
als sjeld, sjee, sjif.

e

e

(fl) Ndl. g valt gewoo nlik tussen lang e beklemtoonde klinker
of tweeklank en niet-beklemtoonde e weg. De klinkers die OP·
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ueze wijze naast elkaar komen te staan, vormen hiaat. Onbetoonde eind-e valt daarna dikwels, vooral in verbale vormen,
weg. B.v. Ndl. JJlagen; ploegen; tegen; wegens; liegen; buigen;
wagen > Afr. plae; ploee; teen,· weens; liee, lie; buie; wae, wa.
(Daarnaast echter ook lieg, buig).
g blijft echter tussen niet-beklemtoonde klinkers (b.v. in de
uitgang ige: grappige, lastige) en v66r de verkleiningsuitgang
ie (onverschillig of g enkel of dubbel geschreven wordt): bogie,
ogie, ruggie, laggie.

Na korte klinker blijft oorspronkelik tussen klinkers staande
gg: boggel, koggel, roggel, doch valt ze weg, indien ze door

fleksie ertussen komt te staan. Als kompensatie wordt de voorgaande klinker gerekt en krijgen e, i, o, u een open klank, b.v.
vlag Mv. vlae, eg Mv. ee, wig Mv. wie, sog Mv. soe. brug Mv.
bru.e, teer Ndl. legger, le Ndl. leggen, se Ndl. zeggen.
In enigszins deftige spraak of bij minder alledaagse woorden
kan de spirant g onder Ndl. invloed overal behouden blijven,
waar hii anders regelmatig wegva lt.
Opm. (I) Daar Ndl. v tussen klinkers ook in 't Afr. wegvalt, ontstaan
kontaminatie-vormen als nawel naast lUte./ Ndl. nagelen; temvel naast
teuel Ndl. teugel.
Opm. (II) Naar analogie van 't Mv. is 't Enk. van vije- vij, Ndl. vijg.

+

(III) Tussen beklemtoonde e, I, 6 of ii
r of l, err niet-beklemtoonde e wordt de Ndl. spirant g tot stemhebbendc klapper in
't Afr. (uitgesproken als g, gh in Eng. go, ghost), b.v. in berge,
sorge, burger, wilgerboom, volge. Deze g kan vervolgens geassimileerd worden aan de r of l met of zonder speciale rekking van de klinker (boven de gewone rekkin g v66r r of !). Dus
berge naast bere, berre; sorge naast sore, marge naast- more
(en more), willerboom naast wilgerboom; steeds burger, gorrel,
orrel, volge.

(IV) Overal waar de g tussen klinkers volgens (IJ) wegvallen
moest, kan hi.i in stede daarvan overgaan tot de klapper g . Dit
komt vooral in het Oostelike dee! van de Kaap Provincie voor,
b.v. oge naast oe, lager naast Zaer.
Opm. (I) Het schrijven van g in dit geval dr aagt niet de goedkeuring
van de ,Akademie" weg.
Opm. (II) In nege valt de g niet weg (wei in neentien, neentig), maar
wordt in aile streken als klapper uitgesproken.

(V) De klapper g komt in Afr. ook voor aan 't begin van
enkele woorden van vreemde oorsprong en wordt dan voorgesteld door gh: ghwarrie, ghoeroe.
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(VI) Ndl. g, uitgesproken als stemhebbende si in woorden of
uitgangen van vreemde herkomst, wordt in Afr. > s. b.v. Ndl.
loger en, horloge, kleragie, stoffage, charge > Afr. loseer,
hoorlosie, klerasie, stoffasie, sarsie.
(7) lz is in 't Ndl. stcmloos, in 't Afr. stemhebbend. H valt weg
in soentoe (< zolzeentoe), daentoe (< daarheentoe) e n waentoe
( < waarheentoe.)
Opm. In plat Afr. gaat de uitg ang -heid over tot -geid, b. v. in sleggeid, swakgeid voor slegheid, swakheid en hoort men vingergoed voor
vingerhoed, woort voor hoort, hal voor al.

(8) j is in Afr . een enigszins meer geslotcn klank dan in Ndl.
Opm. (I) De Maleiers (en sommige blanken) in 't Kaapse Schiereiland en de onmiddellike omgeving spreken j uit als dj. Dus djong, djij
voor jong, jij.
Opm. (II) j komt in 't Afr. ui te rst zelden voor als overgangsklank,
b.v. wei in skerpi(j)oen, bobejacm, vi(j)ool, di(j)aken maar niet in
goeie, mooie, rooie enz.

(9) Ndl. k blijft in 't Afr . fl .
Opm. (I) Jn 't Noorden gaat k dialekties over tot tj v66r i, ee. i1 ui,
wa arbij i dikwels overgaat > ee, b.v. tjis en tjees voor Ids; tjiud en
tjeend voor kind; tjeel voor keel; tjui!zen voor lwilzen.
Opm. (II) ln 't Noorden en Oosten gaat k dialekties v66r l over tot
t: tluit, tlont voor liluit, klont.
·

(10) (I) Ndl. n verdwijnt in de uit ga ng -en in Afr.:
goeie, beduie.

manne,

Ovm. (I) n bliift echter in leuen, ' teen (n aast tee, tee); r een, (naast
reen), baken, lal1en, wapen , diaken, teiken, t eken, lwiken, deken
en enkele vaste bij v. uitdrukkingen; valt daarentegen oak weg in toe
(Ndl. toen), mij (Ndl. mijn), sij (Ndl. zijn).
Opm. (II) V66r m, ben p wordt n uitgesproken als m: inmeet, inbreek,
inpak, onpaar; v66r k wordt n uitgesproken a ls ng: in/wop, onlwste
worden uitgesproken als inglwop, ong!wste.

(II) Ndl. (e)n gaat in Afr. na r over tot (i)ng (gutturale
nasaal.) B.v. Ndl. doom, !worn, !wren, toren, lwm , lantern,
> Afr. daring, horing, !wring, taring, karring, lantering; Ndl.
Ww.: lwrnen, torn en > Afr. (met wegval van de uitgang -en)
karring, tarring; Nd l. garen = Afr. gare en garing.
Opm. Ook Ndl. lw sscn > Afr. lwssing en hcrsencn > Afr. lwrsings
hebben deze overgang mecgemaakt.

Deze overgang van eind-n tot -ng komt :-ok voor bij de woo rden baing (naast baie), fraing (naast Mv. ook fraiens), kastaing
(naast Mv . ook lwstaiens) , going(sak) (naast g6ie(sak); naast
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toings staat t6iens. De eerste vier van deze woorden gaan terug
op een oudere vorm: banje, franje, lwstanje, gonje, waaruit zich
als tussentrap moet ontwikkelcl hebben bain( e), train( e), kastain(e), t,oin( e). Pluiens uit plunje heeft gee n ,o rm op -ng.
(III) In de buigingsui tgang -ens is de n onvast. Vandaar:
koei( e)s naa st lweiens; n6ies naas t n6iens; vroues naast
vrouens;

gelwmmiiteerde(n)s;

gedeelte(n)s;

gebergte(n)s

enz. Men !Jeeft ook neffes naast. neffens; langes naast langens.
(IV) In de verbinding klinker
ns valt n weg met nasalering
van de voorafgaande klinker. De n blijft in 't schrift bewaarcl ,
doch druid slcchts deze nalasering uit (vgl. het Frans on) b.v.
gans, wens, grens, prins, ons, gons. Door de nasalering wordt
de klinker verlengd en krijgt (uitgezonde rd de a) een opener
klank.
Waar deze verbinding door buigings-s ontstaa t vindt de
over gang niet p!aats: mans, reuns, sezms.
Waar de verbinding door wegvallen van d of t ontstaat is
't gebruik onvast : guns, wins, diens, lzin(d)s ; ook in de verbogen vormen: guns-fig, wins -te enz.
(V) lietzelfde gebeurt gewoonlik in voorvoegsels, waarin n
op 't eind gevolgd wordt door v, l, r, w, g aan 't ,begin van de
volgende letter greep : inval, inlas, inrii, ongemak, inv.jaai. V66r
d en t bliift n gewoonlik, voor lz en klink ers is hij onvast: {l(/11-

+

J

deel, intrek, onlwndig, inasem, ineens.

(VI) Iedere klinker kan ook waar de rnsaa l bellouden blijft,
genasaleercl worden.
(11) De kl ank ng (gutturale 'na saal) wordt in 't Afr. evenals
in 't Nell. voor ges teld door ng of (n.l. v66r /z) door n: vinger
maar danker (= dongker), bank (= bangk).
Opm. De ~issclvormen jong en jonfl; lang en lank; 1vrang en wrank
(frank) berusten op wisselvormen in 't Ndl. Van Ndl. krengen (Ww.)
bestaa t in 't Afr. aileen de vorm krink.

(12) (I) r wordt in Afr. evcnals in Ndl. met de punt van de
tong uitgesprokcn.
Opm. Gewestelik komt ook 'n gutturale (doch niet gerolde) r voo r.

(II) In 't midden van 'n lettergreep wordt r heel zacht uitgesproken en verdwiint dikwels geheel bii 't vlug spreken. Vandaar
dat (ten gevolge van het beter artikuleren bij 't nadrukkelik
spreken) een histories onechte r soms wordt ingevoegd, b.v.
in agterlosig (Nel l. aclztelozig), rusr; e(r) s, gespe(r)s, rasJ;e(r)s,
waaruit zich analogies 'n enk. ruspe(r), geSTJe(r), raspe(r) ontwikkelen kan. Vanclaar ook dat r soms afwisselen kan met n
die evcnecns dikwels bij 't vlug sp rcken in dcze positie verctwijnt
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( vgl. no. 10. (III.): !angers naast langens - gowweneur < ~·ow
werneur, mis < immers, da(r)entoe, waentoe < tvaarheentoe.
(1 3) liet Afr. heeft

s waar die in 't Ndl. ontbreekt o.a. in

JJlelzs (= in plaats van), rats (Ndl. rat), me teens, veels geluk,
eenders, geniepsig, liewers, in tijds.
(14) (I) Ndl. sch aan 't begin is in Afr. sk, b.v. Ndl. school,

scheren, waarsclnzwen > Afr. skoal, skeer, waarsku.
(II) In sclz aa n 't eind wordt ch in 't Air: evenmln als in
't Ndl. uitgesproken, b.v. mens( ch), gans( ch)
Afr. mens, gans.

=

(15) (I) Nell. t valt na de medeklinkers k, f, s, ch (Afr. g) '
p (b) weg : Ndl. naakt, drift, geest, aclzt, doortrapt, ambt Afr. >

naalz, drif, gees, ag, deurtrap, amp. Voigt er echter een klinker
zodat t aan 't begin va n een Jettergreep komt te staa n, dan bliift
hij behouden: naakte, drifte, geeste, wagte, deurtrapte, ample.
Ana logies wordt in de verbogen vorm soms een histories
onechte t ingevoegd : baste (Mv. van bos), Ueste (Mv. va n lies).
Naa r analogie va n de Zst. Nwdn. met -d (uitgesproken -t) -de
ziin de vormen boud-borule; mied-miede ontstaa n.
Op m. In de verbale fleksie valt t oak na andere medeklinkers weg.
Zie aldaar.

(II) Nd l. t v66r lange klinker valt in 't Afr. soms v66r s weg:
laatste, plaats > Afr. laaste, plaas, tegenover skaats, do ods,
joods, enz.; niet na korte klinker: rats, fratse, slwts, ozulerwets

enz.
(III) 'n t(d) heeft zich in ouder Nell. heel gemakkelik ontwikkelcl nan en leeft in die positie nog ongedeerd voo rt in Afr., b.v.
stukkend; (v66r -heid en -lik) geleentfleid, moontlik; ook na
l en s: dubbeld, renoster, ijster.
(IV) Ndl. t, ui tgesproken ts of s, wo rdt in Afr . gesproken en
geschr even s. Nell. natie, positie, spatie, aktie > Afr. nasie,
posiesie, spasie, aksie.
(V) Ndl. t
i (of d

+

+

j) is in Afr. een enkele klank tj (of dj)
- stemloze palatale !dapper, b.v. in bie- tjie !?lein-tjie, paa-djie.

Opm. tjie gaat in 't Noorden van het spraakgebied (gewestelik
Transvaals) in vele woo rden over tot kie. Dus: biekie, kleinkie, boonkie
voor bietjie, kleintjie, boont jie.

(16) (I) Nell. v is aan 't begin van een lettergreep in Afr. f
(doch wordt geschreven v). Afr. van, vervang enz. worden dus
uitgesproken als fan, fervang.
(II) Tussen klinkers en tussen l of r en onbetoonde -e gaat
Nell. v in 't Afr. over tot w, b.v. Ndl. graven, even, dove, lijven,

I
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£1Lriven - halve, wolven - gerven, bederven > Afr. grawe,
ewe, dowe, lijwe, duiwe -- halwe, wolwe - gerwe, bederwe.
(III) Dikwels valt Ndl. v tussen klinkers in 't Afr. weg . De
klinkers die op deze wijze naast elkaar komen te staan, vormen
hiaat. Toonloze eind-e valt daarna, vooral in verbale vormen,
dikwels weg, b.v. Nd l. avond; navel; over; tover; boven; blijven; geven > Afr . aand; nael, naal; oor; toer, toor; bo; blij;
gee.
W aar het aksent onmiddellik op de v volgt, zoals in rivier,
klavier, brevier en in malva bliift de v schriftelik in Afr. en
wordt als f uitgesproken.

(17) Ndl. w is in Afr. ook w. In 't Bovenland wordt w steeds
als !ip-tandmedeklinker uitgesproke n. In andere gedeelten van
Zuid-Afrika, na een gutturale medeklinker (b.v. in kwagga,
kwartaal) en soms ook na a ndere medeklinkers als !ipmedeklinker.
Opm. w ontwikkelt zich ni et als overgangsklank. - Dus: oue, koue
enz. Nawel en teuwel zijn kontaminatie- vorme n. (Zie (6) (II) Opm. (!).)

(18) Ndl. z. is in Afr . s, b.v. Ndl. zelf, zilver, zwemmen,
zwaaien, duizend, reuzen > Afr. self, silwer, swem, s1vaai,
duisend, reuse.
(19) Men Jette nog op de volgende overgange n (dialektiese
vormen in Ndl. of (en) Afr., volksetymologie, nieuwe analogieen enz.):
.
arekruikel naast alikruikel; angelier = Ndl. anjelier; aTJ!Jellwos
Ndl. abrikoos; blafon, plafon
= Ndl. plafond;
bobejaan
Ndl. baviaan; brandnekel naast brandnetel; blaasbalk = Ndl. blaasbalg, steeks = Ndl. steegs en spinnerak = Ndl.
STJinrag; ferweel
Ndl. fluweel; gensbok, kanfer, Ianter
Ndl.
gemsbok, kamfer, lam fer; kasarm
Nell. kazerne; katswink
Ndl. fwtzwijrn; lat, laat naast dat; leventel, laventel
Ndl.
lavendel en tonteldoos, -doek = Ndl. tondeldoos, -doek;
liddoring
Nell. li/uloorn; moeg
Ndl. moe, maar tru naast
trug, terug en vroe naast vroeg; nuskierig naast nuusgierig;
perlemoen ~- Ndl. perlenwer; pestakel naast spektakel; Truitjieroer-mij-niet naast kruidiie-roer-mii-niet; twak naast tabak;
vrank, vrat, vroetel, vrijwe = Ndl. wrang, wrat, wroetelen,
wrijven .

=

=

=

=

=

=

=

=
=

HOOFDSTUK III..

FLEI\TIE.
't Afrikaans onderscheidt zich van het Nederfands door een
zeer sterke afsliiting van de buigingsuitgangen. Niet aileen zijn
in 't Afr. die. oude buigingsuitgangen verdwenen, die ook
't levend Ndl. verloren heeft maar nog door 't Ndl. schrift
bewaard worden, doch ook andere die in 't Ndl. nog in voile
bloei ziin. 't Sterkst heeft deze afsliiting in 't Afr. plaats gehad
waar de uitgangen in 't Ndl. geen bepaalde betckenis maar enkel
een konkordantie uitdrukken; - waar zij in zo'n geval in 't Afr.
bewaard ziin geblevcn, hebben ze er in de regel enkel 'n rythmiese funktie, of zijn ze uit hun histories verband ge'isoleerd
geraakt. De meeste uitgangen met betekenis-waarde daarentegen zijn in 't Afr. blijven voortbestaan. Van die welke verdwenen ziin, wordt de funk tie .;)f door andere of door omschrijvingen
vervuld . ln gedeeld onder de afzonderlike rededelen, worclt op
de volgende bladzijden uiteengezet niet a ileen wat er nog in
't Afr. van flektie is overgeblevcn, maa r ook: hoe die taal in
't verlies heeft voorzien.

HET LIDWOORD.
liet Bepalende Lidwoord is die voor aile geslachten en naamvallen, enkel- en meervoud, b.v.: · die man, vrou, kind, manne,
vroue, kinders.
Na aan echter kan de Onbep. W. zowel 't als die hebben, b.v.:
aan 't werll of aan die werk.
Opm. (I) 't leeft ook nog voort in enkele vas te uitdrukkingen als:
om 't ewe, in 't kort.
Opm. (II) De wordt soms gebruikt waar met biezondere nadruk
gesproken \vordt, b.v.: Wat de hel meen hij daarmee?' Wie de duiwel
sal mij dit verbied?
Opm. (III) Den leeft voort in de uitdrukking deurentijd (= gedurig).

De verbogen vorm van het Lidwd. komt verder nog voor in vee! vast-·
staande uitdrukkingen als: kwelling des geestes,· sweet des aanskijns;
smiddags; saans; destijds,· brood der smarte; ter nouemood,· ter dood;:
mettertijd; let~ opsigte vim; ten: dele; ten minste enz.
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liet Niet-bepalend e Lidwoord een wordt enkel verbogen in
de betekenis zekere, b.v. ene van der Menve en in zelfstandig
gebruik, waar 't echter ook onverbogen kan blijven, b.v. die
eerste ene of die eerste een.

HET BIJVOEGELII<E NAAMWOORD.
Van de oude Neuerlandse verbuiging van het Biiv. Nwd. is
slechts weinig overgebleven in 't Afr ., dat nog enkel onderscheidt tusse n gevallen waar 't wei en waar 't geen -e heeft.
Deze onderscheiding heeft echter- niets met geslacht te maken
en komt voor 't Attributief gebruik hierop neer dat - behoudens
enkele gevallen, vermeld onder c (1), waar er een betekenisverschil mee gepaard gaat - sommige Biiv. Nwdn. steeds, en
andere nooit -e krijgen. Jiet Afr. spraakgebruik is moeilik te
formuleren en verdient een nauwkeuriger en uitgebreider onderzoek dan 't tot nog toe te beurt is gevallen. De onderstaande
formulering komt, wat de hoofdzaken betreft, overeen met di e
van Malherbe ( Afrikaanse Taalboek TJ/J. 46 vlgg.), die echter
evenals schriiver dezes een geboren Bovenlander is. In hoeverr e
p]aatselike verschille n zich voordoen, is dus op 't ogenblik
moeilik te zeggen. Wii vermoeden echter, da t 'n verder onderzoek aan 't Iicht zal brengen, dat 't Transvaals 'n groter voorliefde heeft voor de vormen met -e da n 't Bovenlands.
Opm. 't Afr. b~houdt nog res ten van de oude verbuiging in vaststaande uitdrukkingen als: in kort en tijd; onse liew en Heer; goeiendag ;

goeienaand; ter elfder ure; te goeder
allerhande enz.

trou;

te langen leste;

P r e d i k a t i e f 0 e b r u. i k :
Predikatief gebruikte Biiv. Nwdn. hebben evenmin a ls in
't Ndl.
Men zegt dus: Die man is lank, kort enz.
De Predikatieve vorm va n goeie is goed;

-e.

dooie - dood;
ou
- ozul;
koue - koud;
maar van rooi - rooi;
en kwaai- kwaai (= kwaadaardig).
Daarentegen wordt kwaad (= boos) enkel Pred. gebruikt.
De Predikatieve vorm van nuwe is nuut;
jong - jonk (zelden jong).
lang - lank (zelden . lang) .
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Zelfstandig Gebruik:
Zelfstandig gebruikte Biiv. Nwdn. krijgen altijd -e, b.v.: Die
arme het niks van die rijke gekrij nie; .die mooie; die
swarte enz.
Opm. Ene en een worden naast elkaar gebruikt, b.v. hierdie ene of
hierdie een.
Attributief Gebruik:
Hier moeten we onderscheiden tussen A. eenlettergrepige en
B. meerletter grepige Biiv. Nwdn.
A. E en I e t t er g rep i g e B ii v. N w d n.:
De e treedt vooral op bij die stamuitgangen die ten opzichte
van 't Ndl. in 't Afr. ond er zekere voorwaarden een verandering
kunnen ondergaan.
(1) In Predikatief gebruik valt t op 't eind in 't Afr. weg na
Ndl. k, f, s, ch, (Afr. g), TJ. In Attributief gebruik wordt t
e
hersteld, b.v. (Pred.) naak - (Attr.) naakte; sal (wisselvorm
van sag) - safte,· vas - vaste,· sag -sagte; dig - digte,·

+

stip - stipte.
Opm. t valt in enige woorden weg v66r s, b.v. groos naa:st groots. In
Attr. gebruik heeft men gewoonlik grootse.
Laaste moet volgens de regel voor de overtreffende trap de -e hebben. Andere Bij v. Nwdn. behouden in de overtreffende trap de t:
nuutste, soetste, grootste enz.
·
(2) Bijv. Ndwn. die in de Pred. vorm uitgaan op d, vooraf-

gegaan door een lange klinker of tweeklank, hebben in Attr.
gebruik -e, hetzij de d zonder meer verdwijnt, hetzij die de
voorafgaande klinker tot een tweeklank laat overgaan, b.v.
breed- brei!; wijd .:...._ wije; goed- goeie; dood- dooie.
Opm. (I) Hierbij is ook te rekenen blij - blije.
Opm. (II) Van kwaai (Ndl. kwaad) is de Attr. vorm echter kwaai;
van rooi (Ndl. rood) - rooi; van oud-ou; naast het gewone koue
komt lw!+ voor in · kouwater en naast doole gewestelik ook dooi.

Ook na d die bewaard blijft, kriigt 't Biiv. Nwd. -e, b.v.
vreemd -

vreemde; glad- gladde.

(3) Bijv. Nwdn. die in de Pred. vorm uitgaan op g, voorafgegaan door een lange klinker of tweeklank, verliezen g in
· Attr. gebruik en krijgen -e, b.v. laag - lae; leeg - lei!;
droog -

droi!, ruig -

ruie.

Ook indien g, hetzii als klapper, hetzij als spirant, behouden
bliift, krijgen deze Biiv. Nwdn. -e, b.v. vage, stage, droge, lege.
3
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Bijv. Nwdn. die uitgaan op g, voorafgegaan door een korte
klinker, moeten in Attr. gebruik klankwettig de g verliezen met
rekking van de voorafgaande klinker tot een lange open klank
en -e krijgen, b.v. stug - stue; log- Zoe. Daarnaast spreekt
men echter ook van 'n stag vent en 'n logge beweging.
Evenzo ziin in Zelfstandi g gebruik die stugge en die logge
misschien gewoner da n die stUe en die lOe.
(4) Biiv. Nwdn. die uitgaan op f na lange klinker, tweeklank,
l of r, kr.ijgen in Attr. gebruik -we, b.v. doof - dowe; gaafgawe; lief - liewe; stijf - stijwe; half - hal we; skurf skunve; die uitgaan op f na korte klinker krijgen -wwe, b.v.
laf- lawwe; doT-- dowwe; muf- muwwe.
(5) Biiv. Nwdn. op -s kunnen Attributief met of zonder -e
gebruikt worden. Dus steeds: flukse, snaakse, lose, heuse,
ganse - bros, voos, vies - maar: vals en valse, dwaas en
dwase; kies en kiese; kuis en kuise.
Die welke afgeleid ziin van Zst. Nwdn. krijgen steeds -e:
Joodse, Griekse, Slwtse; aardse, kerkse, helse, doodse, enz.
(6) Ook bii de Biiv. Nwdn. op r, l en w . (Afr. u) wisselt het
gebruik: pure, stoere, ware, nare, fiere -- baar. saar, seer,
ver- dor en dorre, klaar en klare; aile- heel en hele, vol en
voile; troue, tmwe, mwe, sluwe - rou, blou, grou, lou, sku.
(7) Biiv. Nwdn. op (klinkers en) tweeklanken en op medeklinkers in andere dan de behandelde gevallen krijgen geen -e,
fraai, •mooi, lui, vrij - diep, vlak, lang, lam, dun enz.
(8) Biiwdn., als Biiv. Nwdn. gebruikt, krijgen, onverschillig of
zij een- of meerletter grepig zijn, geen -e. b.v.: 'n af been; toe oe;
sij ou op liggaam; 'n orent postuur. In de overtreffende tra p
natuurlik wei: die voorste man; die onderste trap.
(9) Ook de herh aa lde werkwoordstam, die de funktie heeft
van 'n Biiv. gebruikt Teg. Deelwd., krijgt, onverschillig of die
een- of meerlettergrepig is , geen -e, b .v.: 'n sukkel-sukkellopie;
'n lag-lag gesig; 'n draf-draf gangetjie.
B.

M e e r 1 e t t e r g r e p i g e B ij v. N w d n.:

(1) De meerlettergrepige Bijv. Nwdn. krij gen -e behalve die
welke op -er (d us ook aile Biiv. Nwdn. in de vergrotende tra p)
-el, rm, en lm uitgaan, v.bb.: die voornaamste rede; 'n uitgemaakte saak; 'n soekende gees; 'n lastige kerel; 'n gemaklike
oonvinning, maar: .'n beter gedagte; met vaster oortuiing;
'n lekker appel; 'n vermetel vent; 'n simpel storie; 'n warm
hart; die arm boer; die skelm laggie; sij skelm manier.
Ook woorden van yreemde herkomst met het aksent op de
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uitgang ( -aal, -aan, -aat, -ant, -eel, -ief, -iek) krijgen -e, b.v.
finale, spontane, delikate, vakante~ formele, aktiewe, diplomatieke. De woorden op -abel :vormen gewoonlik 'n uitzondering;
miserabel, rendabel, respektabel, abominabel.
Opm. (I) Tamaai, vermoedelik 't enige meerlettergrepige Bijv. Nwd.
op een tweeklank, krijgt geen -e.
Opm. (II) Resten van 't histories verschil treffen we nag aan b.v. in
'n sekere Liebenberg, sekere mense tegeno ve r 'n seker iets, 'n seker
middcl; enige weke tegenover enig iets, een.

(2) Samengcstelde Biiv. Nwdn. met eenlettergrepig tweede
lid worden behandeld als eenlettergrepige woorden, b.v.
welkom, halfwas, halfslijt, goedkoop (zonder -e) maar stokdowe,
doodgoeie, dollee (met -e).
(3) Sterke Veri. Deelwdn. en andere Biiv. Nwdn., die in 't
Ndl. op -en uitgaan, verliezen de-n in 't Afr.; b.v. Ndl. gouden,
verscheiden, verloren, ingenom c;n > Afr . goue, verskeie, verlore,
ingenome.

·

(4) Van de Stoffelike Biiv. Nwdn. ziin er behalve in figuurlike
.uitdrukkingeri als: 'n iisere wil, 'n stale hart, 'n gulde geleentheid, maar enkele die de -e behouden hebben, b.v. goue ('n goue
ketting) en erde ('n erdepot). Gewoonlik valt de e weg en kan
't taalgevoel niet meer onderscheiden tussen zulke Biiv. Nwdn.
en stofaanduidende Zst. Nwdn., die 't eerste lid van een samenstelling uitmaken, b.v. 'n ·strooihoed, 'n strzzis ( < strooihuis) ,
'n blikbord, 'n rietdak.
Opm. (I) In glaas (b.v. glaasogie, glaasdeur) is de -e verloren maar
bliift de rekking van de a bewaard.
Opm. (II) Volgens de iongste spellingregels worden stofnamen met
-de volgende Zst. Nwdn. aaneengeschreven.

C.

V e r b u i g i n g g e p a a r d m e t b e t e k e n i s-v e rs c h i I, e n o n d e r I i t e r a i r e i n v I o e d e n.

(1) Bijv. Nwdn. die gewoonlik zonder -e gebruikt worden
kunnen onder sterke nadruk of in overdrachtelike betekenis
verbogen worden: 'n arm man maar 'n arme sukkelaar; in die
diep sloot maar in diepe vernedering.
(2) Vooral in minder alledaagse uitdrukkingen wordt de Afr.
vorm van 't Biiv. Nwd . sterk be'invloed door de uit de literaire
taal bekende Ndl. vorm. Men zegt dus: op grate skaal (maar
groat mense); die verre toekoms (maar 'n ver ent); met heldere
blik (maar helder oe); met gesond verstand (maar gesonde
led e); na grondig oorleg (maar die grondige waarheid.)

(
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Opm. Bii Afr. schriivers vindt men dikwels onder Ndl. invloed de
Bijv. Nwdn. in een vorm die afwijkt van 't Afr. spraakgebruik.

(3) Eveneens va·n Jiteraire oorsprong is het toenemende
gebruik om Biiv. Nwdn., van p!aatsnamen afgeleid, zonder -se
te bezigen en dus 'n samenstelling van Zst. Nwd.
Zst. Nwd.
'n Zst. Nwd., b.v.
te gebruiken in p!aats van een Biiv. Nwd.
die Caledon tentoonstelling, die Bloemfontein kongres in
plaats van Caledonse, Bloemfonteinse. Dit gebruik, dat in
't in Z.-Afrika geschreven Ndl. overgenomen is · uit 't Eng., is
vandaar overgegaan in 't Jiterair Afrikaans en begint de neiging
te vertonen om ook in gesproken Afrikaans over te gaan.

+

+

T r a p p e n v a n V e r g e I ij k i n g.
(I) De Vergrotende Trap wordt gevormd door -er (na -r,
-der), de Overtreffende Trap door -ste achter de Pred. vorm
van de Stellende Trap te voegen, b.v. mooi- mooier- mooiste, suur - suurcler - suurste.
Uitzondering is nuut - mnver - ·nuu(t)ste.
Opm. (I) Men neme bij de vorming van de Vergr. Tr. de
gewone klankwetten in acht: (a) d en g vallen tussen lange klinkers
of tweeklanken en de onbetoonde -e weg; koud - kouer; wijd- 1vijer;
laag - laer; leeg - leer (waarnaast vager echter als gewone Vergr.
Tr. van vaag moet aangezien worden. Van kwaad (= boos) heeft men
kwater en kwaaier. l{b). Na korte klinker valt g weg met rekking van
de voorgaande klinker (waarbij e, i, o, u tot 'n open klank worden):
stug - stfier, log- l6er (naast logger), en bliift d: glad - gladder. (c)
t na lange klinker, l en r, gaat in de verbuiging over tot IV, na korte
klinker tot ww: doot- dower,· gaat - gawer; dot- dowwer; grot growwer. (d) t, die aan 't eind wegvalt na. k, I, s, ch (Afr. g), p wordt
v66r -er hersteld: naak - naakter; sal - salter; vas - vaster; dig

digter; stip - stipter.
Qpm. (II) Ook achter woorden op -s wordt schriftelik -ste in de
Overtr. Tr. gevoegd: wijs - wijsste; dwaas - dwaasste.
Opm. (III) t, die in de Stell. Tr. wegvalt na k, I, s, ch ,(Afr. g) p, bliift
ook in de Overtr. Tr. (waar hij, indien hersteld, niet aan 't begin van
een lettergreep zou komen te staan) achterwege: naakste; salste,
vasste, digste; stipste; daarentegen nuut - nuu(t)ste; soet - soetste;

groot - grootste.
Opm. (IV) Waar klinkers, die tot verschillende lettergrepen behoren,
ten gevolge van het wegvallen van v, g of d naast elkaar komen te
staan, kunnen ze in de Overtr. Tr. samentrekken, ook waar dat in de
Stell. Tr. niet gebeurt, b.v. bo (Ndl. boven) - boenste en boonste;
maer, maar (Ndl. mager) - maerste, maarste,· eie (Ndl. eigen) einste. Hoewel de Akademie zich over dit geval niet uitlaat, schijnt met 't oog op het voorschrift voor Verkleinwoorden- de bedoeling te
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zijn, dat 't schrift deze samentrekking niet erkennen moet en men dus
moet schrijven: boenste, maerste, eienste.
·
Opm. (V) In Predicatief gebruik verschijnt de Overtr. Tr. met of zonder die: Hij is (die) eerste in sii klas; die rivier is (die) droogste in
die winter.

(2) De gevallen waarin vormen van een vreemde stam gebruikt worden om een hogere trap uit te drukken van de eigenschap, uitgedrukt door een bepaald woord in de Stell. Tr., komen overeen met 't Ndl. Daarbii is te voeg~n : baie (naast vee/)
- meer- meeste.
(3) De Vergr. en Overtr. Tr. kunnen ongeveer onder dezelfde
omstandigheden als in 't Ndl. gevormd worden met meer en
mees.
Opm. Verdubbelde Vergrotende-Trapsuitga'ngen als meer beter( der);
meer tevredener worden voor plat gehouden.

HET ZELFST ANDIGE NAAMWOORD.
Geslacht.
Het Afrikaans kent aileen 't natuurlik, geen taalkundig geslacht.
Opm. Voor enkele resten van taaikundig geslacht zie onder de Voornaamwoorden.

Oeslachtsverschil wordt evenals in 't Ndl. uitgedrukt door
afzonderlike woorden: man - vrou, oom - tante enz. en door
middel van achtervoegsels : -ster, -es, -in, -e, -se enz.; skriifster,
sanger es, leeuwin, eggenote, Amsterdamse.
Opm. Daar -in het aksent draagt, blijven Ndl. g, d, v in 't Afr. bewaard: wolf - wolvin, god - godin.
.

Bii diere- en vogelnamen wordt een ruim gebruik gemaakt
van de woorden mannetiie en_ wijfie v66r of achter die namen,
b.v. mannetjievolstruis of volstruismannetjie - wt;!ievolstruis
of volstruiswiifie; mannetjie-, wijfie-eend of eendmannetjie,
-wijfie; mannetiie-, wiifietier - tiermannetjie, -wiifie.
Naamval.
In 't Afr. wordt geen verbuiging meer gebruikt om 'n naamv;;tlsverhouding uit te drukken. Voor zover die verhouding niet
bliikt uit de woordorde, wordt ze uitgedrukt door middel van
voorzetsels: van, d.an, vir enz. Bezit kan daarenboven worden
uitgedrukt door mid del van het woordje: sii, se, in de p!aats
waarvan bii Vr. woorden (naar 't natuurlik geslacht) haar en bii ·
meervoudige woorden - hul(le) kan (maar niet hoeft te) staan
b.v. Dis die pot sij (of se) deksel; Dis Pa sii (of se) hoed, ma haar
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(of sij, se) rok, die kinders hul(le) (of sij, se) speelgoed. In zelfstandig gebruik heeft men voor 't Mann. geslacht Enk. sijn( e);
voor 't Vr. Enk. hare, sijn( e); v oor 't Onz. Enk. sijn( e); voor 't
Mv. sijn( e); b.v. Dis die pot sijn( e); pa sijn( e); ma sijn{ e), hare;
die kinders sijn( e).
Uitdrukkingen als: in Bloemfontein se distrik naast in die
Bloemfonteinse distrik; vanmelewe se dae naast die outijse ( <
oud-tijdse) mense geven aanleiding daartoe, dat 't spraakgevoel niet altijd meer onderscheidt tussen dit woord se en -se
als uitgang van Biiv. Nwdn. Vandaar de afslijting van de ge- .
slachtsonderscheiding en het gevol'g, dat se op weg is een buigingsuitgang bij Zst. Nwdn. te worden en wei om bezit aan te
duiden.
Opm. Resten van de oude verbuiging bestaan nog in vaste uitdrukkingen als : 'n kind des doods; snags; in gemoede; heden ten dage,·
ten dele enz.

Oetal.
liet Afr. maakt gebruik van dezelfde middelen (afzonderlike
woorden, de achtervoegsels -s, -e(n), -ens, -ers, ere(n), enz.)
als 't Ndl. om 't Mv. uit te drukken. Toch ziin er belangriike
verschillen, als vo1doende bliiken zal uit de volgende regels:
(I) Eenlettergrepige woorden en andere Oermaa nse woorden,
bii welke 't aksent op 't Jaatste dee! valt, krijgen -e. Tevens kunnen ii,
0, ger ekt worden tot a, e, 0, b.v. vat- vate,·
gebed - gebede; lid - lede; God - God e.
liet Afr. heeft in afwiiking van 't Ndl.: dak - dakke; ratratte (Ndl. raderen, raden); bad - naast baaie ook badde, batte,
baddens; hotnotsgot - hotnotsgotte; hol - holle; slot slotte; lid - naast lede ook litte; skip - naast skepe ook
skippe; smid - naast smede en osmids ook smitte.
(Met p voor Ndl. b): krap - krappe; krip - krippe (naast
kribbe).
(Met t voor Ndl. d) : Behalve ratte ~ n lwtnotsgotte nog: potload- naast potlode ook potlote; '1 )rant- rante (van bergen)
tegenover 1 )rand - rande (va n andere voorwerpen); ent ente; raad - naast raadgewinge en rade ook rate.
(Met d voor Ndl. t): 1 )baud - boude (lichaamsdeel) tegenover 1 )bout- boute (voor 't schroeven); mied (miet)- miede,
miedens naast miete.

e, [,

1
) Deze onderscheidingen, die o.a. door de Akademie gehandhaaf<il
worden, ziin niet geheel hoven verdenking. De Afrikaners die door
schrijver dezes over dit punt ondervraagd zijn, neigen tot 't gebruik
van Of de vorm met d of die. met t in aile betekenissen.
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Men neme bij de toevoeging van -e de Afr. klankregels,
waarvan een opsomming gegeven is onder de ,Trappen van
Vergelijking": (1) Opm. (I) in acht. Daarbij is nog te voegen, dat
d, die in 't Enk. wegvalt na g, in 't Mv. hersteld wordt. V.bb.: (a)
pad - paaie, iebod - gebooie, plaag - plae, tuig - tuie. (b)
vlag- vlae, eg- ee, wig - wie, sog - soe, brzzg- brue, vod
- vodde. (c) skaaf- skawe, wolf - wolwe, erf- erwe, mofmowwe, straf- strawwe. (d) drif- drifte, nes- neste, nagnagte, amp- ampte. (e) deug- deugde, maag- maagde.
Opm. (I) Naar analogie van de woorden onder (d) kunnen ook vee!
\voorden met een oorspronkelike s-uitgang een Mv. op -te hebben, b.v.
lies - lieste, klas- lllaste naast klasse, bos- baste naast bosse enz.;
graf heeft grafte naast grawe, en rzzg (lichaamsdeel) rugte naast rue.
Omgekeerd heeft skof naast skofte ook skowwe.
Opm. (II) Naar analogie van de woorden onder (a) worden ook
mierkaaie en gaaie gehoord naast mierkatte en gate.
Opm. (Ill) Men Jette nog op de volgende woorden: vij {Ndl. vijg)
Mv. vi}e; hemp - hemde; biesroei ( < roede) -· biesroeie.

Eenlettergrepige woorden, die in 't Mv. op -s uitgaan, zijn behalve ooms, maats, broers, seuns, mans (naast manne) en andere, waar 't Afr. overeenkomt met 't Ndl., nog: saals (Ndl.
zadels) naast sale; tooms naast tome; geweers naast gewere;
roers; neef s; spreeus; leeus.
Evenals in 't Ndl. kunnen woorden van vreemde herkomst,
met aksent op 't laatste dee!, een s-meervoud hebben, dikwels
naast 'n Mv. op -e: offisiers, kapteins, generaals ,(naast offisiere,
kapteine, gene.rale) enz. Uitgesloten is het s -meervoud echter
bij voorwerpsnamen op -ier, -eur, -oor: baniere, humeure,
komfore.
· (2) M.eerlettergrepige woorden op -el, -em, -en, -er, -rm, -lm,
-aar, -ier, -aard, -erd, -asie nemen gewoonlik -s. V.bb. : appels,
besems, bakens, bakkers, derms, skelms, bedelaars, hofeniers,
lafaards, stouterds, bosskasies. Vele kunnen daarnaast- doch
enkel in zeer verheven stiil - -e nemen. De vorm met -e is de
gewone bii Christene, erzgele.
Woorden op -or nemen -s of -e: professors of professore; op
-aris -e: notarisse.
(3) Verkleinwoorden nemen -s, soms - evenals in 't Ndl.met ingevoegde -er-: lampie - lampies; kindiie - kindertiies;
kleediie - kleertjies.
(4) \Voorden op -ling en -eling nemen ~e: leerlinge, skipbreukelinge, vlugtelinge, enz. Naast ozulerlinge en sendelinge heeft
men ook ozulerlings en sendelings.
(5) \Voorden op -ing, van een werkwoordelike stam gevormd,
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kunnen -e of -s nemen: vergaderings of vergaderinge; verenigings of vereniginge. Aanstellings in de zin ,aanstellerigheid"
wordt aileen met -s gebruikt.
(6) Woorden van vreemde oorsprong, die op een klinker uitgaan, nemen -s, waarv66r een apostrofe geschreven wordt, ini, o, u of beklemtoonde a is, b.v. duo's, pardien de klinker
venu's, karba's (mandefles), maar massas.
(7) Eigennamen, die op -s uitgaan, krijgen in 't Mv. -e: Die
Swartse, Kose; andere krijgen -s: die Steyns, Liebenbergs,
Cillie's.
'(8) De meervoudsuitgang -( e)ns hedt in 't Afr. een vee! grater gebruiksfeer dan in 't hedendaags Ndl.
(a) -ens bliift in 't Mv. behouden bii woorden, die in 't Enk.
-( e)n verliezen: vark - varkens (naast varke); jong - jong(ms; wa- waens; more- morens; wese- wesens; !ewelewens; gevoele - gevoelens.
(b) o.a. hebben de volgende woorden naast de vorm op -e
ook een vonn op -ens:
bad (bat) - badde (batte), baddens.
bed - bedde, beddens.
lwei - lweie, koeiens.
lwoi - kooie, kooiens.
noi (nooi)- noie (nooie), noiens (nooiens).
mied (miet)- miede (miete), miedens (miedes).
rug (van een landschap) - rilens. Daarnaast:
rug {van 't lichaam) - rue, rugte.
vrou - vroue, vrouens.
vurk - vurke, vurkens.
(9) (a) Zst. Nwdn. op 'n toonlooze -e, die in de oudere taal in
't Mv. djkwels uitgaan op -ens, nemen tegenwoordig -s of hebben 't Mv. geliik aan 't Enk.: begeerte- begeertes; gedagtegedagtes; biidrae- biidraes of bijdrae.
(b) Biiv. Nwdn. of Deelwoorden op -e, als Zst. Nwdn. gebruikt, krijgen -s of hebben 't Mv. gelijk aan 't Enk., b.v.: letterkundige of letterkundiges; bekende of bekendes; bekeerde
of belzeerdes. Na die krijgen zii steeds -s: die rooies, die iong
belwerdes enz.
(10) Ook de groep woorden, die -ers in 't Mv. nemen, is ten
opzichte van 't Ndl. zeer uitgebreid. tiet Afr. heeft o.a. kind kinders; lam - Iammers; kalf - kalwers; maat- maters
(naast maats); klip - klippers; bog - bogters (naast bogte);
nillsnuts -- ni!Gsnutsers (naast niksnutse); vabond - vabonders
(naast vabonde).

e,
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Slechts bij enkele van de bovengenoemde woorden kan c1 e
uitgang -ere in zeer deftige taal voorkomen. -ere is echter gewoon in: lied - lied ere; gemoed - gemoedere; go eel - goedere (naast goeters); rund - rundere; gelid - geledere; volk
- volkere (naast volke).
' De volgende woord en hebben een nieuw Enk. ontwikkeld :
hoenders Enk. hoender; eiers Enk. eier.
(11) Woorden op -heid nemen -hede: goedheid- goedhede;
op -man -:- -mans, manne, liede (lui): timmermans, leenmanne,
.
st aatsliede, -lui.
(12) In 't aanwenden van een geleend Mv. of een Mv. uit een
vreerrtde taal, komt 't Afr. in de regel overeen met 't Ndl.: doel
- doeleindes; genot- genietinge; gimnasium- gimnasia enz.
V e r z a m e I w o o r d e n.
(1) Van enkele woorden gebruikt 't Afr., evenals 't Ndl., als
ze 'n verzamelbegrip uitdrukken, dezelfde vorm in 't Mv. als in
't Enk. : 5 jaar, uur, pond, duim, paar enz. In sommige streken
geschiedt dit ook met de verzamelwoorden: die bees, die skaap.
(2) Een verzameling van personen kan uitgedrukt worden
door achtervoeging van hulle, b.v. Pa-hulle (= Pa en de mensen die bii hem behoren), Oom ]an hulle (= Oom Jan en de
mensen die bii hem behoren).
·
(3) Een verzameling wordt ook uitgedrukt door middel van
't achtergevoegde -goed, b.v. skottelgoed, teegoed, lekkergoed,
kooigoed. Enkel in Hottentotten-Afrikaans heeft dit achtervoegsel zich uitgebreid tot uitdrukkingen als Pa-goed, Magoed, waar -goed, naar 't schijnt, ook zonder bepaa lde betekenis
voorkomt.
V e r k I e i n w o o r d e n.
liet Afr. heeft een grote voorliefde voor Verkleinwoorden.
Zii worden niet aileen gebruikt om iets kleins uit te drukken,
maar ook om een bepaalde gevoelswaarde weer te ·geven, een
gevoel van lieflikheid, teerheid, vergoeliking, mina chting. In
vee! geva ll en is een woord enkel in de verkleiningsvorm in a lgemeen gebruik en kan het zonder de verkleiningsuitgang
slechts bii wijze van uitzondering gebruikt worden of heeft 't in
dat geval een andere betekenis. Zo spreekt men slechts van
'n koppie, waar een ,tee-, koffiekop" bedoeld wordt, en kan men
't zelfs over een groat koppie hebben, waarnaast kop met
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Vkl. Wd. koppie in de zin van ,hoofd" of ,heuvel" gebruikt
wordt. Vkl. Wdn. komen vooral vee! voor als namen van dieren, bloeinen, planten en vogels, b.v. dassies; pijpies, sewejaartjies; bewertiies, ertjies, boontjies; rooibekkies, glaasogies.
Vkl. Wdn. worden in 't Afr. op dezelfde wijze als in 't Ndl. geyormd, met dit verschil, dat met 't Ndl. -je in 't Afr. overeenkomt -ie, met Ndl. -tie Afr. -tjie, en dat woorden die uitgaan op
-d, in 't Ndl. -ie, maar in 't Afr. -iie krijgen, waarbij -d
iie uitgesproken wordt als -tiie, b.v. hand - hondjie; bed - bedjie,
uitgesproken als hon-tjie, be -tiie. Evenzo wordt boot.iie uitgesproken b Q-tjie.

+

Opm. Dit brengt natuurlik mee, dat een medeklinker tussen een
kortc klinker en -ie schriftelik verdubbeld wordt: laggie, nekkie enz.
maar hofie, sakie enz.

In gedeelten van Transvaal en Vrijstaat gaat -tiie over tot
-kie, b.v. boon - booinkie, pad- paaikie, biekie (voor bietjie).
Op te merken is, (a) dat de overgangen, waaraan medeklinkers gewoonlik tussen klinkers onderhevig ziin, v66r -ie uitbliiven. Dus graf - graffie; lag - laggie; pad - paacljie (uitgesproken pa-tjie). (b) Eind -t, die , wegvalt na k, f, s, ch (Afr.
g), JJ en eind-d, die wegvalt na g, worden niet hersteld v66r -ie:
skof - skoffie; nes - nessie; nag - naggie: amp - ampie,
deug - deugie. (c) Klinkers, die tot verschillende lettergrepen
behoren en ten gevolge van het wegvallen van 'n medeklinker
naast elkaar ziin komen te staan, trekken samen tot een lettergreep, als -tjie toegevoegd word t: voiil - vooltjie, reel reeltjie, leuen - lezmtjie. Volgens de jongste spellingregels
van de Akademie moet men echter schriiven: voeltiie, reeltiie,
leuentjie.
Opm. Waar eind-n in 't Afr. in 't grondwoord wegvalt, wordt hij gewoonlik in 't verkleinwoord behouden: wese- wesentjie; wa- waenvarkie; /ewe - lewentjie en lewetjie. Ook n6i
tjie, maar vark heeft n6ientjie.

HET VOORNAAMWOORD.
Ten opzichte van de Voornaamwoorden zijn er belangrijke
verschillen tussen 't Ndl. en het Afr. Daar deze woorden zeer
veelvuldig voorkomen, geeft dit aan de beide talen een zeer
verschillend karakter. Wii Iaten een overzicht volgen van de
voornaamste Vnwdn. die in 't Afr. voorkomen en hun gebruik.
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H e t P e r s o on I i k e V o o rna am woo r d.
Enk.
le Pers. Nom. ek, [ekke]
Dat., Akk. mij, [Akk. mijn]
2e Pers. Nom. gij,
Dat., Akk.
u,

u, iii
u, jou

[gij]
[u]

Mv.
ons
ons
u jul (I e)
u jul(le)

Mann. en Onz. Vr. Onz.
Mann .• Vr. en Onz.
Onz.
3e Pers. Nom. hij,
sij, dit hul(le), [ha(ar)lie, sullie, sulk] dit
Dat., Akk. hom,
haar, dit hul(le), [ha(ar)lie, sullie, sulle] dit
Opm. ,(I) Vormverschil om Naamval aan te duiden komt in 't Afr.
enkel bii de Pers. Vnwdn. voor. De termen Nominatief, Datief en
Akkusatief worden hier gebruikt als ekwivalenten van 't Ndl. le, 3e en
4e Naamval.
Opm. (II) De geslachtsonderscheiding heeft, als steeds in 't Afr., betrekking op 't na tuurlik geslacht, b.v.: Dis 'n eersteklas perd: h ij vliee
oor die aarde; maak gebruik van die geleentheid: d it kom nie gou
weer nie.
Opm. (III) De vormen tussen vierkante haken zijn weinig gebruikelik.
Opm. 1(IV) Naast ek en hom komen in literair Afr. ook voor: ik en
hem.
Opm. (V) De vormen mij, gij, iii, jou, hij, hom, sij, haar worden
zowel zonder als met klemtoon in de zin gebruikt.
Opm. {VI) Het gebruik van gij is biina uitsluitend beperkt tot aa nspreekwoord van het Opperwezen. De gewone beleefde aanspreekvorm is U of een (h erhaald} Zst. Nwd., b.v. ,Pa, dit lijk vir mij, of P a
die toekoms al te duister beslwu"; ,0 o m moet 0 o m se kar maar
hier vasmaak", of ook wei beleefdheidstitel + jij, b.v. ,0 om L., j ij
word ook wankelmoedig"; , V e ld k orn e t, j ij moet mij tog asseblief
verskoon" . jij en julie hebben ee n ·vee! groter gebruiksfeer dan in
't Ndl.
Omn. (VII) Hij· en hom worden ook gebruikt om op onzijdige voorwerpen te staan: ,Die boom dra nie meer nie, daarom ·kap ek h om
( d it) uit"; Dis 'n mooi boek : h ij (d i tJ laat jou in die toestande
meelewe.
Opm. {VIJI) Voor onzijdige dingen worden dikwels bii wijze van personifikatie of onder Ndl. invloed zij en haar gebruikt: Die kerk moet
die belange Villi h a a r lede in ag neem; zij of haar komt ook dikwels
als letter like vertaling uit 't Engels voor: Eng eland wil h a a r heerskappij op see vir altijd bevestig.
Opm . .(IX) In tegenstelling met het Ndl. gebruikt de Afr. boer, van
een vr. dier (merrie, koe, zog) sprekende, nooit ande rs dan zij en haar.
Opm. (X) In 't Afr., enkel van inboorlingen, wordt hij of hom ook van
vrouwelike person en of dieren gebruikt: As die lwei nie wil hoar nie,
sal el~ h o m slaan.
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Opm. (XI) Verbonden met 'n voorzetsel gebruikt men in de 3e pers.
'Onz. evenals in 't Ndl. daar + voorzetsel. Lees die boek: iii kan d a a r
baie u it leer. De Ndl. onbetoonde vorm er komt niet voor.
Opnz. '(XII) In 't Mv. wordt hulle gebruikt om op aile levende we zens
te slaan: Gee die perde goed voer: lzulle moet hard werk. Voorlevenloze dingen kan men lzulle of dit gebruiken; bii 't gebruik van hulle
wordt 't afzonderlik .bestaan van ieder sterker naar voren gebracht:
Daar le twintig appels op die grond: iii moet lz u ll e ( d it) optel;
Ons bonz e dra pragtige appels: ons verkoop d it (hull e) vir 'n hoe
TJriis.

H e t W e d e r k e r e n d e V o o r n a a m w o o r d.
Het Wederkerende Vnwd. heeft dezelfde vorm als de Akku:satief van het Pers. Vnwd., behalve waar 't betrekking heeft op
levenloze voorwerpen - t!aar wordt hom ·Mv. hulle gebruikt.
V.bb.:
Enk.
Mv.
ek skaam mij
ons skaam ons
gij skaam(t) u
gij skaam(t) u
u skaam
u
u skaam u
JIJ. skaam jou
.
julie skaam julie
hii, die perd skaam hom f hulle, die perde, t ~kaam
hulle ,
sij
skaam
haar l suH(i)e, ha(ar)lie ~ sull(i)e, ha(ar)lie
die bos roer hom
die bosse roer hulle enz .
. {'n) mens skaam hom, jou
die mense skaam hulle en z.
Opm. (I) In literair Afr. wordt sig dikwels onder Ndl. invloed gebruikt.
Omn. (II) Het versterkende woord self wordt gebruikt om er na<lruk op te leggen, dat 't niet iemand of iets anders is, doch komt onder
Eng. invloed ook in andere gevallen voor, b.v. Hii verbeel h oms elI,
([at lzii die koning sij lzond se oom is. Zelfs afschuwelike Anglicismen
als: ek m ij s e lf [let dit gedoen zijn niet onbekend.
Opm. (III) Minder verfijnd is de wederkerende uitdrukkin g : mii, iou,
sii, ons enz. liif, b.v. Hii hou s ii l ii f skoolmeester; sii lzou h a a r
l iiI 1vindmaker (Ndl.: trots, deftig).

H c t Wed e r k e r i g e V o or n a am woo r d.
Het Wederkerige Vnwd. is mekaar: . Hulle slaan mekaar.
Daarnaast komt voor: die een .. die ander: Hulle het besluit
om die e en vir die and e r te skriiwe; ,,Hulle het die
e en die and e r staan en uitskel".
Bezit wordt evenals bii de Zst. Nwdn: door middel van sii, se
enz. uitgedrukt: Hulle het mekaar se, die een die
an d e r s e lekkers gesteel.
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tie t Be z i t t e I i k e V o or n a am w o or d.
Bezitt. Vnwdn. zjjn:
Attr. Gebruik.
Zst. Gebruik.
mijne
1e Pers. Enk.
mij
ons siin (s'n, s'nne~
Mv.
ons, onse
2e Pers. Enk.
u
uwe
jou
jouwe [ioune]
Mv.
u
uwe
jul(le)
ju!(le) siin (s'n, s'nne)o
3e Pers. Enk. (mann. en onz.) sij
sijne
(vr.> haar
hare
Mv. hul (\e) [ha(ar )lie, sull(i)e]
hul (!e) [ha(ar )lie,
sull (i)e] siin {s'n, s'nne)
Opm. (I) s'n, s'nne zijn onbetoonde vormen.
Opm. '(II) De Zelfstandige vormen worden zonder die gebruikt, b.v.
\l?ie sij appels is dit ? Dis m ij n e, s ii n e, i o u we enz.
Opm . .( III) Voor plat gelden de ook voorkomende vormen: Dis mijne·
sijn, jouwe sijn, hare sijn.
Opm. (IV) In 't Zuiden is ons de heersende vorm; onse schijnt in,
Transvaal algemeen te ziin.
.
Opm. (V) 't Zuivere Bezitt. Vnwd. neemt altijd - behalve in de taal'
der inboorlingen - de geslachts- en getalsonderscheiding in acht. Anders is 't gesteld met sii (onbeklemtoond se) dat in verbinding met een
Zst. Nwd. bezit uitdrukt. (Zie p. 37). V.bb.: Dit is h a a r boek; sij· het
dit gekoop, tegenover Dis ma s ij, se (naast haar) boek. Hinderdie
kinders nie; dis hull e eie speelgoed, tegenover Die kinders s ij, s e
(naast /z u ll e) speelgoed lzet gou-gou weggeraak. Hierdie kamer is
mijne, maar daardie is hull e s ij n, tegenover Hierdie is die oumense

s ii 11 (e).

·

ti e t A a n w ij z e n .d e V o o r n a a m w o o r d.
In de 9etekenis van Ndl. deze en die of gene worden in 't Afr.
gebezigd de als Biiv. Nwdn. gebruikte woorden: hierdie en
daardie of die (met aksent) voor 't Attributief gebruik, - en
llierdie ( een) of (voor 't Onz. geslacht ook) dit en daardie ( een),
die voor 't Zelfstandig gebruik.
Bii 't Zelfstandig gebruik (doch niet bij dit) wordt bezit uitgedrukt, evenals bii de Zst. Nwdn., door middel van sij, se, .
haar enz., b.v. Dis hie r die e en s ij skuld; die wat bloos,
die S·U fwusband is dit.
Aanwijzende funktie hebben ook hier- en daar- verbonden
met een voorzetsel: Ek praat lz i e r van maar hij dink dad r--

a an.
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Synoniem met hierdie een. . daardie een zijn die een. . die
ander ( een) en duskant se een .. anderkant se een.
Andere Aanwijzende Vnwdn. komen in 't Afr. overeen met

't Ndl.
Opm . .(!) In Zst. gebruik !wort men in 't Mv. ook hierdies, daardies,
dies, b. v. Die ( s) wat dit dink, het dit mis. Hulle het a/mal hard gewerk, maar d a a r die (s) het gouer moed opgegee as hie r die (s).
Opm. (II) Resten van de oudere verbuiging heeft men nog in vaststaande uitdrukkingen als: van dees week (daarnaast ook: van dees
jaar ), deuskant (die rivier), desnieteenstaande, t e dien einde, derhalwe
enz.
Opm. (III) Dit dekt de gebruiksfeer towel van Ndl. dat als Ndl. dit.
Opm. (IV) Die dekt de gebruiksfeer zowel van Ndl. degene ('n woord
dat zelden in Afr. voorkomt) als Ndl. die.
Opm. (V) Evenals hierdie en daardie wordt verbogen dieselfde (Attributief); dies elfde ( een) Mv. dieselfde( s) (Zelfstandig).

li e t V r a g e n d e V o o r n a am w o o r d.
Mann. en Vr. Onz.
Mann. Vr. en Onz.
Zelfstandig Gebruik: wie wat [watte]; watter [waffer] (een)
Attributief Gebruik: watter [waffer]
·
Bii wie en watter ( een) wordt bezit evenals bij de Zst. Nwdn.
aangeduid : w i e (watt e r e en) s ii spore staan lzier? W i e
(watter een) sii (Jzaar) rokisdiemooiste?
WI at kan ook na voorzetsels staan: Van wat {of waarvan)
praat lzulle?
Opm. Het Ndl. welM en) dat in Afr. slechts als liter air woord voorkomt wordt in de regel weergegeven door watter. Ndl. wat voor { een)!
= Afr. wat vir ('n)! of in platte taal ook wat se! b.v. Wat vir lawaai
is dit hier (plat: wat se lawaai is dit hier)! Ndl. wat voor (een) =
hoedanig een is in Afr. wat vir of hoe een, b.v. wat vir 'n man of hoe
'n man is dit?

li e t 0 n b e p a a I d e V o o r n a a ni w o o r d.
A'Ien komt in Afr. niet voor. In plaats daarvan wordt gebruikt
('n) mens Mv. die mense, dat onderwerp en voorwerp van 'n zin
kan zijn, b.v. 'n Mens moet OPJJas vir praatjies; jij slaan 'n
m e n s mis seer.

_ Als Wederkerend Vnwd. wordt bii ('n) mens gebruikt lzom of
jou: 'n Mens kan lzom, of jou, daar nooit moeg aan kiik nie.
. }ij wordt heel vee! gebruikt als Onbep. Vnwd.: As j ij van al
die prag omring is, dan weet j ij lzeeltemaal nie, !zoe j ii dit
lzet nie.
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In 't Onziidig geslacht wordt dit gebruikt als Onbep. vnwd.:
D i t be/wort nie te gebeur nie; d i t hael, kapok enz.
Andere Onbep. Vnwdn. stemmen in Afr. en Ndl. met elkaar
overeen.

li e t B e t r e k k e I i k e V o o r n a am w o o r d.
Iiet Betrekk. Vnwd. is wat voor aile geslachten, Enk. en Mv.,
b.v. Dis die man, w at ek gesien lzet. Die mense w at die
meeste raas voer die minste uit.
Opm. In literair Afr. komt ook die voor, waar dit woord in 't Ndl.
staan kan.

Wat wordt, indien door een voorzetsel beheerst, altiid in de
zin gescheiden van dat voorzetsel: Die eerste w at !zij a an
gedink lzet, was sij moeder. Deze konstruktie kan vervangen
voorzetsel of, waar sprake is van persoworden door waar
nen, voorzetsel
wie: Die eerste w a a r a an hij gedink lzet . . ;
die eerste w a a r hij a a n gedink lzet . . ; die eerste a an w i e

+

+

hij gedink het . .

Bezit wordt uitgedrukt door middel van wat .. van; waarvan; waar .. van, en waar sprake is van personen, van wie en
wie sij (se); b.v. Sij hou die meeste van die kerel w at die stew els v an blink;.. w a a r van die stewels blink;.. w a a r
die stewels van blink; .. van w i e die stewels blink; .. w i e
s ij stewels blink.
Betrekk. Vnwdn., die tevens 'n a ntecedent in zich opsluiten,
zijn: wie en wat, b.v. W i e clit nie wil glo nie, moet dit self probeer; W a t hij se, kan nooit waar wees nie.
Opm. W elke is beperkt tot literair Afrikaans, b.v. ,Een r edenering
vo /gens w e l k e al ons beskawingsidee niks beteken nie".

HET WERKWOORD.
De vervoeging van 't Ww. heeft in 't Afr. belangrijke vereenvoudi gingen ondergaan, die vooral bestaan in 't wegvaiien van
ail e pcrsoonsuitgangen en de bijna algehele verdwijning van de
Onv. Veri. Tiid.
0 n v. T e g. T ii d van d e 0 n be p a a I de W ij s en
A a n t o n e n d e W ij s (B e d r ij v e n d e V o r m).
Als Afr. stam van 't Ww. kan gelden een vorm, die dient als
Onbep. Wiis (Teg. T.) en Onv. Teg. T. (Aant. W .) Deze vorm
wordt gevonden door -en of -n van 't eind van de Ndl. Onbep.
W. af te kappen en komt dus overeen of met de Onbep. W. Of
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met de le Pers. Enk., Teg. T., van het Ndl.; b.v. van Ndl. leren
en klagen ziin in 't Afr. de
Onbep. W.: leer, klae.
Aant. W.: (ek, u, iii, hii, sii, dit, ons, u, julie, hulle) leer, klae.
Opnz. Met het zelden voorkomende gij kan de uitgang -t of in 't algemeen de vorm van 't Ww: die in 't Ndl. bij gij hoort, worden gebruikt.
Dus: Gij leert of leer.

Stammen die uitgaan op -t, voorafgegaan door k, f, s, ch
(Afr. g), p,verliezen ook de -t_ b.v. Ndl. wachten > Afr. wag,
rust en > Afr. rus enz. Sporadies valt ook d na r en l weg: Ndl.
aanvaarden, vermoorden, verbeelden, uitschelden > Afr. aanvaar, vermoor, verbeel, uitskel, doch Ndl. antwoorden, vermelden
Afr. antwoord, vermeld.
De vcirm op -e treedt in de regel aileen op bii stammen, die in
't Ndl. uitgaan op -d, -g of -f. Deze woorden hebben dikwels twee
vormen naast elkaar - een die uitgaat op een medeklinker en
een die uitgaat OP een -e, die vervolgens ook wegvallen kan. De
dubbelvormen ziin in 't gebruik gelijkwaardig, doch die op klinkers komen meer voor dan die welke op medeklinkers uitgaan.
De vormen op medeklinkers komen in 't Noorden meer voor
dan in 't Zuiden.
(I) -d: Na lange klinker of tweeklank valt Ndl. d in 't ,Afr.
weg of gaat over tot i. De stam gaat dus uit op -e, die vervolgens ook wegvallen kan: beduie, bedui; weie, wei; strij; hou;
raai,· nooi enz. Sporadies bliift -d echter: bied naast biee, bie;
kleed naast klee, klee; smeed naast smee, smee.

=

Opm. Door de Akademie is besloten, werkwoordelike vormen op -eif
,af te schaffen"(!) en slechts vormen als aanklee, betree enz. te erkennen.

Na 'n korte klinker of 'n medeklinker kan de stam OP -d ot
-de uitgaan: bid, bidde; wed, wedde; word, worde; speld,
spelde.
(2) -g: Na lange klinker of tweeklank bliift Ndl. g behouden
als uitgang van de Afr. stam of valt hii weg met behoud van de
-e, die echter daarna ook wegvallen kan: klaag, klae, kla; jaag,
ja; saag, sae; bedrieg, bedriee, bedrie; buig, buie, bui; krijg, krij.
Na korte klinker bliift Ndl. g behouden als uitgang van de

Afr. stam of valt hii weg met behoud van de -e, die echter daarna ook wegvallen kan. In het tweede geval wordt de voorgaande
klinker gerekt eri gaan e. r 6 ii over tot een open klank:
bevlag, bevlae; eg, ee; leg, le,· seg, se; oorbrug, oorbrue.
0/Jm. Ook Ndl. hebben = Afr. he.
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Na lange zowel (!.Is na korte klinker kan g ( gg) echter als
klapper (en onder Ndl. invloed ook als spirant) met volgende
-e behouden blijven: klage, egge enz.
Na r en l gaat de Afr. stam uit op -g zonder -e of op -ge,
waar g als klapper uitgesproken wordt. Deze klapper kan vervolgens aan de r of l geassimileerd worden met of zonder rekking van de voorafgaande klinker tot een lange open
klank: berg, berge, berre, bere; sorg, sorge, sore; volg, volge.
(3) -f. Na lange klinker, tweeklank, l of r, bliift Ndl. f behouden als uitgang van de Afr. stam of gaat de stam uit op -we,
waarvan de -w tussen klinkers en vervolgens ook de -e wegvallen kunnen: skaaf, skawe; street, strewe; g( e)loof, g( e)lowe,
glo; skrijf, skrijwe; be(lerf, bederwe; doll, dolwe.
Na korte klinker blijft Ndl. f behouden als uitgang van de Afr.
stam of gaat de stam uit op -we {schriftelik: wwe): afskaf,
afskawwe; uitstof, uitstmvwe.
Opm. (I) Ook enkele andere Ww. kunnen in 't Afr. een stam op -e
hebben, b.v. spel, spelle; gebeur, gebeure; berou, beroue. Berispe, raspe
en gespe hebben enkel 'n stam op -e.
Ornn.
Onmiddellik na te wordt dikwels 'n Onbep. W. op -e gebruikt van een Ww. dat anders geen -e heeft in de Onbep. W.: te dinke,
te wense; te wagte enz. en in Transvaal z~lfs: te doene en te siene.

m)

In de volgende gevallen onderscheidt 't Afr. tussen de Onbep.
W. en de Aant. W.:
Als Onbep. W. worden gebruikt: gaan; staan; slaan; doen;
sien; wees,· he(== bezitten), het (tlulpww.); begin(ne); behoor
of behoort.
Als Aant. W.: (tlij, dit) gaan of gaat; staan of staat; slaan
of slaat; doen of doet; sien of siet; ts; het; begin of begint; behoort.
Omn. (I) Het jij wordt geassimileerd to't. he}jij.
Opm. (II)! De vormen: reen en reent worden beide als Onbep. W. en
als Aant. W. gebruikt. Deze beide vormen komen ook als Zst. Nwd.
voor.

Bii een aantal Ww., die een v66rtdurende lichamelike handeling uitdrukken, wordt, evenals in ouder ·NdL een geliiktiidige
tweede handeling uitgedrukt door en
Aant. W. of OnbeP. W.
en niet door te
Onbep. W., b.v. Hij staan en lol; sij le en
krean; dis verbode om hier te loop en druiwe eet; ons het lekker
·
gesit en gesels.

+

Het

+

T e g e n w o o r d i g e . D e e I w o o r d.

(a) Het Teg. Deelw. kornt in werkwoordelike funktie zelden,
behalve in deftige taal, voor. Het kan van de Onbep. W. ge4
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vormd worden door toevoeging van-( e)nde b.v. leer- lerende,·
leef, lewe - lewende; staan - staande; doch daar 't gebruik
van deze vorm sterk onder Ndl. invloed staat, wordt hij dikwels
direkt uit 't Ndl. overgenomen. Zo krijgt 't Afr. wees- sijnde;
he - lzebbende; se - seggende;
leggende; oorbrug oorbruggende; klaag - klagende naast klaende.

ze -

Opm. Onder Ndl. invloed wordt de -e van de uitgang ook dikwels
weggelaten.

(b) In de funktie van een Bijv. Nwd. gaat 't Teg. Deeiwd. in
Predikatief gebruik uit op -( e)nd, in Attributief gebruik op -ende,
b.v. Hij is sukkelend, lzardwerkend, oplettend maar: 'n sukkelende ou span; 'n werkende lid; 'n oplettende leerling.
Over 't gebruik van een herhaalde werkwoord-stam in de funkties
van het Teg. Deelwd. zie onder Syntaxis.

Ii e t V e r I e d e n D e e I w o o r d.
(a) W erkwoordelike Funktie:
(1) Het Veri. Deelwd. wordt bij niet-samengestelde Ww. gevormd door ge- v66r de Onbep. W. te voegen: geleer ,· gegaan;
geslaan; gedoen; gese; geklaag, geklae, gekla; geeet; gestrij.
Opm. Onregelmatig is he -

gehad. ·

(2) Bii Scheidbaar en- Onscheidbaar samengestelde Ww. komen gebruik en positie van ge- overeen met 't Ndl., b.v. oorgeNdl. overgeladen, overladen, gelaai, oorlaai, gedwarsboom
dwarsboomd.

=

Opm. hardloop heeft gehardloop.

(3) Van de Ww. die met een voorvoegsel gevormd zijn, heeft
g(e)lowe, glo steeds ge; dus gegloof, geglowe, geglo.
Andere hebben dikwels naast de vorm zonder, ook een vorm
met, ge-, b.v. geb( e)loof, geb( e)lowe, geblo naast beloof, belowe;
geonivang naast ontvang; geerken naast erken enz.
(4) Werkwoorden die door middel van de uitgang -eer gevormd worden, kunnen 't Veri. Deelwd. met of zonder ge- hebben: geregeer of regeer; geprobeer of probeer; geskandeer of
skandeer enz.
(5) Van Sterke Ww. wordt dikwels een Sterk Veri. Deelwd.
(zonder -n) gebruikt (I) in deftige stiil {II) in enkele staande uitdrukkingen als die Mens is geskape; die huwelik is voltrokke;
(III) van enkele Ww. ook in gewone stiil: gebore; gebrog of
gebrag; gekog,· gedag of gedog; gestorwe; - naast gebring;
gekoop,· gedink; gesterwe; gesterf.
(b) Bijvoegelike Funktie.
(1) Bij Sterke Ww. overweegt 't gebruik van het Sterke Veri.
g( e)loof,

,
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Deelwd. In figuurlike of afgeleide betekenis kan 't Sterke Veri.
Deelwd. in de regel niet vervangen worden door 't zwakke, b.v.
'n geslote boek. 'n deurgestoke kaart, 'n opgeskote meisie, geskonde regte. In de gewone betekenis kan de sterke vorm in

de regel vervangen worden door 'n zwakke, die echter dik·
wels plat )dinkt, b.v. 'n gebreekte naast 'n gebroke glas; gelwopte naast gelwgte klere enz.
(2) Bii Zwakke Ww. kriigt 't Veri. Deelwd., behalve na k, f,
s, clz (Afr. g), TJ in Pr~dikatief gebruik -d; in Attributief gebruik
(ook na de genoemde letters) -te of -de, b.v. Die boeke is ingepak; die man is uitgeraas; sij is gesteld op haar klere - die
ingepakte boeke; 'n uitgeraasde man; 'n opgestelde vrou.
Opm. :(I). In heel vee! gevallen maakt 't taalgevoel echter geen verschil tussen werkwoordelike en bijvoegelike funktie. In werkwoordelike funktie komen na is en was in uitzonderingsgevallen vormen met
-d voor, b.v. Hnlle is gister getroud naast Hulle het getrou. · In bijvoegelike funktie komt vaak een d-loze vorm voor, b.v. Dit was nie vir mij
bed o e l nie; ons was toe al v e rr a a i. Biezondere vermeldin g verdient dat 't Veri. Deelwd. in een beknopt opschrift als: Nog een posiesie
verowerd gevoeld wordt als de weergave van 'n toestand ·(na voltrekking van de handeling) en dus de vorm van de biiv. ful)ktie vereist.
Opm. (II) In Bijwoordelike funktie heeft 't Zwakke of Sterke Veri.
Deelwd. dezelfde vorm als in Bijv. funktie .(Predikatieve vorm) b.v.
Dis o n g e t w ij f e l d waar; b e s l is onjuis; hij het o n b e s o n n e
gepraat.

De V o I m a a k t T e g en woo r dig e T ij d. (Bed r ijv end e V or m).
De Volm. Teg. T. (Perfektum) wordt gevormd door het of is
+Veri. Deelwd. Het wordt gebruikt bii Overgankelike Ww.; bij
Onoverg.- en Koppelww. zijn lzet en is geliikwaardig, hoewel
llet veel meer voorkomt, b.v. Hij he t geleer; Hij he t (of is)
gister aangeland; Hij 11 e t (of is) geblij.
D e 0 n v o I m a a k t V e r 1e d e n T ij d. (B e d r ii v e nd e Vo rm).
De Onv. Veri. Tijd (lmperfektum) is in 't Afr. geheel verdwenen, behalve bij de volgende woorden: (1) was, had, sou, wou,
kon, moes, mog, hetzij als Hulpww., hetzij als op zichzelf staande Ww. gebruikt; (2) sporadies ook bii wis, dag of dog, kog,
brag of brog, began of begos.
Opm. (I) De vormen verloor en dolwe zijn opgeschoven geworden
tot stammen van de Teg. T.
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Opm. (II) Door verschillende Afr. schriivers is gepoogd de Onv.
Veri. T. weer in te voeren. Gebleken is dat de Zwakke Veri. T. tegen ·
't Afr. taalgevoel indruist, maar de Sterke niet. Toch is werd de enige
van de aldus ingevoerde vormen, die levensvatbaarheid vertoont.
Opm. (III) Door 't in grote mate verloren gaan van de Sterke Vervoeging krijgt een van een verbale stam afgeleid Zst. Nwd. soms ook
een andere vorm, b.v. snij = Ndl. s1iede; bijt = Ndl. beet; oorskiet =
Ndl. overschot.

Bii andere Ww. wordt de Ndl. Onv. Veri. T. in 't Afr. vervangen door {1) de Volm. Teg. T., b.v. Ndl. Dat geschiedde tweemaal daags = Afr. Dit het tweemaal op 'n dag geskied (2),
vooral in de verhaaltrant, door de Onv. Teg. T., a! dan niet
ingeleid met toe, b.v. Hij het so vinnig as hij kon gehardloop en

e

toe k om hij uit asem daar aan en s met bewende stem:
,Die Kaffers kom aan". ,Maar teen wit en dank het hi; .. haar
meer en meer geboei en !let sij medelijde begin krij met die forse
man wat so sij hart on t b loot. Tot eensklaps alles duidelik
i s en haar liggaam 'n r eakti e o n de r g a an. 'n Lome onmag
stu omhoog, 'n lamheid d r u k van haar skouers af".

D e V o I m a a k t V e r I e d e n T ii d. (B e d r ii v e n d e
V or m).
In de Bedrijvende Vorm is de Volm. Veri. T. (Plusquamperfektum) met 't Hulpww. had verloren gegaan en wordt steeds
door de Volm. Teg. T. Vervangen.
Opm. Deze vorm wordt echter, in strijd met 't levende spraakgebruik, door vele schrijvers gebezigd.

De Volm. Veri. T. met was komt naar de vorm wei voor,
maar kan overal vervangen worden door de Volm. Teg. T:, die
precies dezelfde betekenis weergeeft. Geliikwaardig met was
gewees, was gebeur, was ontstaan enz. ziin dus: is gewees, is
gebeur, is ontstaan enz.
De Weergave van tijdverschil.
Om een reeds plaats gevonden handeling weer te geven,
maakt 't Afr. dus gebruik van: (1) de Onv. Teg. T.; (2) de
Volm. Teg. T.; (3) bii enkele Ww. van een Onv. Veri. T., die in
betekenis overeen komt met de Volm. Teg. T.; (4) bij enkele
Ww. van een Volm. Veri. T., die door de Volm. Teg. T. vervangen kan worden. Er hoeft in de zin geen konkordantie tussen de
tiiden te bestaan. De spreker duidt slechts eenmaal, hetzii door
middel van een tiidwoord als gister, verlede week enz., hetzij
door middel van een der drie genoemde Veri. Tiiden aan, dat de
handeling in 't verleden plaats vindt, verplaatst zich dan in de
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geest in dat verleden en vervolgt, alsof de handeling tijdens
't spreken plaats vindt. Indien de duidelikheid dat eist, kan het
't verleden aanduidende woord worden herhaald. Dat de ene
handeling in een vroeger verleden dan de andere heeft plaats gevonden, kan clan steeds worden weergegeven door de verhouding van Onv. Teg. T. en Volm. Teg. T. Ter opheldering volgen
hier nog twee voorbeelden: ,Swartbooi he t in t us sen binne n g e k om, en v e r k l a a r, dat dit danker is en hij geen
Engelsman g e s i en he t nie" = Ndl. S. was intussen binne n g e k omen en . v e r k l a a r de, dat het danker was
en hij geen Engelsman g e z i en h a d.
,Die vrou van die Duitse digter Schleger, wat 'n dogter was
van die geleerde Mozes Mendelssohn, on tv an g e en m a a l
besoek. terwijl sij met 'n stuk eenvoudige handwerk bezig was"
[of i.s].
Ndl. De vroznv van de Duitse dichter S., die 'n dochter was van de geleerde M. M., on tv in g eenmaal bezoek,
terwijl sij met 'n stuk eenvoudig handwerk bezig was.

=

A an v o e g en de

W ij s.

:Een Aanv. W., die in vorm van de Aant. W. verschilt, bestaat
(behalve in enkele geijkte uitdrukkingen, als : Dit sij so; lang
lewe die koning; U wil geskiede enz.) in 't Afr. niet. Om een ·
veronderstelling of voornemen, een koncessie, of een tiide'ns
't spreken niet IVervulde begeerte uit te drukken, wordt de Onv.
Veri. T. van de Ww., die deze vorm behouden hebben, of de
Onv. Veri. T. van een Iiulpww.
een Veri. Deelwd. of Onbep.
W. gebruikt, b.v. ,Had die jonge man, wat die woorde geuit
het, net 'n beetiie nag eden k . . dan had hii hulle nooit
g e s e nie". Ag, was hij maar hier en m o g ek hom nog
maar een keer s i en!
Ook de direkte woordorde kan voorkomen: Hii m o g dit
g e dink he t, maar hij hetdit nie gese nie. Een mens sou
s e: hij is 'n profeet.

+

liet vormen van de overige tiiden bliike uit 't volgende voorbeeld:
Bedri}vende Vorm.
Aant. Wiis.
Onv. Toek. T. sal Jeer.
Volm. Toek. T. sal geleer het.
Gebiedende Wiis.
leer.
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Onbep. Wijs.
Onv. Teg. T. [om te] leer
Volm. Teg. T. [om te] geleer het.
Onv. Toek. T. [om te] sal leer
Volm. Toek. T. [om te] sal ge!eer het.
Lijdende vorm.
Deelwoorden.

wordende ge!eer enz.
Aant. Wijs.
Onv. Teg. T. word ge!eer.
Onv. Verl. T. [werd ge!eer].
Opm. De Onv. Veri. T. komt enkel in literair Afr. voor.

Volm. Teg. T. is ge!eer [geword].
Volm. Verl. T. was geleer [geword].
Onv. Toek. T. sal geleer word.
Volm. Toek. T. sal geleer geword het.
Gebiedende Wiis.

word ge!eer.
Onbep. Wiis.
Onv. Teg. T. [om] geleer [te] word.
Volm. Teg. T. [om] geleer [te] geword het.
[ Onv. Toek. T. [om tel sal ge!eer word
Volm. Toek. T. [om te] sal geleer geword het].
Opm. (I) Men lette op de positie van (om) te in de Onbep. W. 't Is
onmogelik i~ ' t Afr. te zeggen om geleer te het (of he). Schrijvers, die
deze konstruktie gebruiken, zondige n op 't taal gevoel kwetsende wijze
tegen 't Afr. idioom.
Qpm. (II) Na soa en het wordt de Onv. Veri. T. van wil, kan en
moet gebruikt en niet de Onbep. W., b.v. Hii h e t clit k on sien; Hii
s o u dit w o a doen.

li u I p w e r k w o o r d e n.
Uit 't voorgaande is gebleken, dat de Ndl. buigingsvormen in
't Afr. voor 'n groot dee! verloren zi.in gegaan. Daarentegen is
't aantal liulpww. - vooral om aanvang, voortduring of afloop
van een· handeling uit te drukken - aanmerkelik toegenomen.
Van de bovengenoemde Ww., die 'n lichamelike handeling uitdrukken, kunnen zonder vo!gend en en dus als zuivere liulpww.
worden gebruikt:
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staan (drukt uit voortduring), b.v. Hij s t a an [en! rondloop.
loop (drukt uit aanvang in de onmiddellike toekomst, b.v. Jij
moet die perd 1o o p voer gee. Evenzo gaan.
Le (om voortduring uit te drukken) komt tans nog enkel in
liottentotten-Afr. voor.
Verder komen als liulpww. (zonder te) voor en wei om aan
te duiden:
Aanvang: begin.
Voortduring: aanhou, blij.
Beeindiging: ophou, basta.

HET BIJWOORD.
De Vergrotende Trap wordt gevormd door -er achter de Stellende Trap te voegen: stadig - stadiger; de Overtreffende
Trap (1) zo 't Biiwoord samengaat met een Ww. door -ste achter de Stellende Trap te voegen, b.v. Hij loop (die) vi n n i gs t e op sij lee maag; (2) zo 't met een Bijv. Nwd. of een ander
Biiwd. samengaat, door -s achter de Stellende Trap te voegen,
b.v. Dit gaan u iter s langsaam; hij is die me e s ervare parlementslid.
De formatie komt overigens overeen met die van de Bijv.
Nwdn.
Opm (I) De Overtreffende Trap op -ste kan met of zomler die gebruikt worden.
Opm. ·01) Men lette op de Overtreffende vormen : liewerste{r) en
anderste(r ).
· Opm . .(If!) De verkleiningsuitgang achter een Bijwoord dat een mogelikheid uitdrukt, geeft te kennen een hoge graad van twiifel of dat
de spreker het tegengesteide verlangt: dalkies, altemittertjies.

HET TELWOO RD.
De Afr. hoofdgetallen, ranggetallen, verdubbeltallen, soortgetallen en herhalingsgetallen komen overeen met de Nederlandse.

IiOOPDSTUK IV.

SYNTAXIS.

De algemene grondslagen van de Afrikaanse zinsbouw zijn
dezelf.de als die van de Nederlandse. In 't vorige hoof.dstuk ziin
echter reeds enige afwiikende biezonderhe::len besproken, die
vooral verband houden met 't meer analytiese karakter van
't Afrikaans. Iiier volgt nog een aantal van de meest opvallende
verschi!punten. Zii betreffen vooral gevallen waar de Afr. zin
meer of wei minder woorden eist dan de Ndl., verder waar
't zelfde woord een andere funktie in de zin heeft . oi waar de
woordorde anders is.
(1) Iiet direkte voorwerp kan (doch hoeft niet) in 't Afr. uitgedrukt te worden door vir
Vnwd. of Zst. Nwd ., indien het
Voorwerp een per soon is. Dus: Ons het (vir) hom gehelp; H et
jij al (vir) Oom Piet gesien? Maar 'tis niet mogelik te zeggen:
Hulle het al vir die os geslag enz. Waar ee n Vnwd. voorafgegaan wordt door een Biiwd. is vir noodzakelik, b.v. :Jij moet
(vir) hom nie slaan nie maar Jij moet nie vir hom slaan nie; ek
sal (vir) hom gou reg help maar ek sal gou vir hom reg help.

+

(2) 0 n t k en n in g:
Als algemene leiddraad kan gelden dat 't Afr. steeds nie aan
't eind van een ontkennende zin :verlangt, en indien de ontkenning aileen maar een dee! van de zin betreft, dan onmiddellik
na de woorden, waarop ze betrekking heeft. Iieeft de ontkenning
nu volgens de Ndl. zinsbouw deze positie, dan is er geen verschil
in de bouw van de Ndl. en de Afr. zin; staat de ontkenning
echter in de Ndl. zin meer naar voren, dan behoudt ze deze
positie in 't Afr., doch wordt nogmaals uitgedrukt - en wei
altijd door nie - aan 't eind van de zin of 't zindeel waarop ze
betrekking heeft. Iiier volgt een nadere uiteenzetting:

A. Enkelvoudige zinnen:
(a) (I) In negatief stellende zinnen met nie heeft het Afr.,
indien het Ww. enkelvoudig is. (d.i. geen hulpww. bij zich heeft)
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en door geen andere woorden dan de ontkenning, of een modaal
ontkenning, gevolgd wordt, slechts
Biiwoord of Pers. Vnwd.
een enkel nie; ziin er echter ook andere woorden na het Ww.,
dan wordt nie na het laatste woord herhaald, b.v. :Ek gaan nie;
llulle meen clit dalk nie; Ons kom zeker nie; Ek glo hom nie;
Die eerste optree van die nuwe parlementslid bevrMig ons nie.
Maar : E k gaan nie saam nie; Hulle me en clit nie O!Jreg nie; Ek
glo nie vir hom nie; Ek sien nie die slang nie.

+

Opm. V66r het direkte voorwerp, ook indien dit bestaat uit een Pers.
Vnwd. of Zst. Nwd. +vir, kan nie weggelaten worden, b.v.: Ek sien die
giftige slang nie; hij sien vir Oom Piet nie; ek glo vir hom nie. In dit
geval draagt nie een (neven-)aksent in de zin, terwijl het als tweede
woord van ontkenning altijd zonder klemtoon is .

. (II) Gebiedende zinnen worden evenals stellende zinnen
behandeld, b.v.: Moe nie; val nie; vertrou hom nie; beskuldig
(nie) vir haar nie; val nie om nie; vertrou (nie) die liewe vrede
nie.
(III) Waar bet onderwerp het gezegde volgt (dus ook in
vragende zinnen) is de positie van het niet-herhaalde nie onmiddellik na het onderwerp of Pers. Vnwd., b.v.: Vir hom skrik ek
nie; Waggel die mure, langes die kant van die water, nie?
Skaam hii hom nie?
Volgen er nog andere woorden, dan wordt de ontkenning
evenals bii (I) en (II) herhaald , b.v. Glo llii (nie) die verllaalnie?
Hinder ek (hie) vir jou nie? Gaan iii nie saam nie?
(b) Indien nie in enge samenhang staat met een ander woord
dan het Ww., dan wordt het na dat woord herhaald, b.v.: Nie
die man nie, maar die vrou was die skuldige; wit mense, en nie
swartes nie, het clit gedoen.
Opm. De koppelwerkwoorden hebben enkel nie als er geen ander
woord .(behalve modaal bijwoord) na 't Ww. komt, anders dubbel nie,
b.v.: Ek is nie, maar: Ek is nie jij nie; Hij blij mis nie, maar: Een mens
b/ij mis nie een kind nie; Hij WQrd nie wijs nie.

(c) Andere ontkennende woorden dan nie - zoals niemand,
geen( een), nooit, nimmer, nerens, niks - moeten steeds door
een tweede ontkenning en wei 't woord nie gevolgd worden,
b.v.: Niemand dink dit nie; Waar het hii dit weggesteek?
- nerens nie. Sal iii dit weer doen? -Nee, nooit nie.
Opm. nie wordt soms ria deze woorden weggelaten, gewoonlik wanneer op enigszins verbolgen toon gesproken wordt, b.v.: Wat het Iii
gekrij? -

Niks!

+

'(d) Samengestelde Ww. (hoofdww.
hulpww.) eisen steeds
ee n dubbele ontkenning. Waar nie de eerste ontkenning is, daar
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staat het onmiddellik na het hulpww., Vnwd. of modaal Biiwd.;
het tweede nie staat steeds aan 't eind van de zin, b.v.: Hij het
nie weggeloop van die spook af nie; die bul lzet nie die kind
gestoot nie; die onderwijser sal hom mis nie uitskelnte; ek sal
die vent niks gee nie; niemand het na hom geluister nie.
Opm. (I) De ~ eerste ontkenning kan v66r of na 't direkte v.oorwerp
- ook indien dit door vir + Zst. Nwd. of Vnwd. gevormd wordt staan, b.v. Ek het nie vir hom gesien nie, of: ek het vir hom nie gesien
nie; die but het die kind nie gestoot nie, of: als hoven.
Opm. (II) In sommige streken (Transvaal) kan men 't tweede nie
onmiddellik na 't hoofdww. plaatsen en dan herhalen aan 't eind van
de zin, b.v.: Hij het nie weggeloop nie van die spook af nie.

B. Samengestelde zinnen:
De konstruktie verschilt in verschillende delen van het
spraakgebied.
(a) Voor het grootste gedeelte van 't spraakgebied geldt deze
regel, dat bij ontkenning van het Ww. van de hoofdzin de eerste
negatie dezelfde positie heeft als in de enkelvoudige zin, doch
dat 't tweede nie naar 't eind van de samengestelde zin opgeschoven wordt; waar de eerste negatie aan 't eind van de samengestelde zin staat, is er natuurlik geen aanleiding voor 'n tweede
nie, b.v.: ·Hij is nie 'n papbroek nie, maar: hij is nie 'n papbroek
wat sij eie nasionaliteit verlogen nie; Ons beskulclig niemand
onregverdig nie, maar: Ons beskuldig hom nie daarvan dat hii
die pen! gesteel lzet nie; dat hij sal kom, glo ek nie:
(b) In 't Noorden (Transvaal) kan men 't tweede nie in
dezelfde positie als in de hoofdzin hebben en dan aan 't eind
van elke bijzin herhalen. Men krijgt dan een opeenhoping van
nie's, b.v.: Hij het nie weggeloop nie, vir die spook nie, wat
aangclwm het nie; hij is nie 'n papbroek nie. wat sij eie
nasionaliteit verlogen nie; ons beskuldig hom nie daarvan nie,
dat hij die perd gesteel het nie.
(c) Waar de ontkenning op 't Ww. van 'n biizin of op een
ander woord dan 'n Ww. betrekking heeft, daar wordt de
dubbele negatief natuurlik in enge samenhang met die biizin
(die zelf ook samengesteld kan zijn) of met dat woord gekonstrucerd, b.v.: Hij dink dat hij nie 'n fout kan maak nie; die wat
niks doen nie, het die lekkerste lewe.
Opm. Volgens de gewone bouw van de afhankelike zin staat 't eerste
nie natuurlik onmiddellik na ' t onderwerp.
·

(d) In een samengestelde zin, die bestaat uit een reeks ontkennende zinnen, wordt nie gewoonlik slechts eenmaal schijnbaar overtollig gebruikt, n.l. aan 't eind van de samengestelde
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zin, b.v.: ,Laat ons nie vergeet dat die hoe ouderdom van partij
geen waarborg is vir ons om te dink dat ons nie jong sal sterwe
nie"; Ek !Jet nie geweet, of dit onwaar was dat hi; daar nie gewees het nie. Daarentegen komen echter ook zinnen als de volgende voor: Ek sal nie glo dat geen mens ooit op daardie berg,
wat tog nie !teeltemaal ontoegankelik is nie, gew~es het nie.
(e) Op elkaar volgende hoofdzinnen worden als aparte eenheden behandeld, b.v.: Hij verstaan nie vee! van die politiek nie,
want hij het maar kort skool gegaan. Ook kan 'n stempauze
soms veroorzaken, dat nie v66r 't eind van de zin komt te staan,
b.v.: Hij beheers nie sij stem nie, iets wat hom duur sal te staan
kom; hij vier nie Dingaansdag nie, 'n aanduiding van sij gebrek
aan vaderlandsliefde.
(3) (a) De voorzetsels in, uit en aan kunnen na het Zst. Nwd.
of Vnwd. (met bijbeborende woorden) berbaald worden (vgl.
Du. aus.... heraus in.... hinein), b.v. Hij spring (in) die
\Vater (in); hij le in die water (in),· hij kom (uit) die skool
(uit); hij is uit die pad (uit); hij sit die pteister aan st; lip ( aan);
die voel vllee (uit) die boom wat bij die rivier staan (uit).
(b) Evenzo kan bet bijwoord al na het woord of de groep
woorden, waarbii het boort, herhaald worden (vgl. het Noordliollands dialekt), b.v.: Dis (at) lank ( al); dis ( al) meer as
'n jaar ( al) ;. hij het clit ( al) gedoen (at).
(c) Op gelijke wijs kan bet voorzetsel met worden gevolgd
door saam, b.v. : Hij gaan met mij (saam).
Waar met geen associatie, maar een instrument ,aanduidt, is
deze konstruktie plaatselik beperkt tot 't Bovenland, b.v. in
zinnen als: Die jong het die ezel met die sambok (sawn) geslaan.
(4) Werkwoorden, Zelfstandige Naamwoorden, Biiwoorden
en Biiv. Naamwoorden kunnen om een speciaal begrip uit te
drukken onmiddellik herhaald worden.
(a) Door de berhaling krijgt het werkwoord iteratieve betekenis (Ndl. bij tussenpozen
Teg. Deetwd.), b.v.: Hij loop
staan-staan; flij werk rus-rus; hij trek ruk-ruk, waaruit zich
duratieve betekenis ontwikkelen kan (Ndl. at
Teg. Deetwd.),
b.v.: Hij kom sing-sing, fluit-ftuit die saal bitme; hii se dit so
lag-lag.

+

+

Omn. (I) Deze herhalingen kunnen ook de funktie hebben van
bijvoegelik gebruikte Teg. Deelwdn., b.v.: 'n staan-staan lopie; 'n sukke/-sukkel draffie; 'n lag-lag gesig.
Opm. (II) Overdrachtelik betekent fluit-fluit: zonder moeite.

(b) Door de herhaling van het Zelfstandige Naamwoord
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wordt eveneens een iteratieve handeling uitgedrukt, b.v.: Halle
kom klompies-klompies aan, in groepjes, telkens weer 'n groepje,
hij drink die medisijne so bietjie-bietjie, telkens weer een beetje;
dit reen ruk-ruk, bii tussenpozen, (ruk als Zst. Nwd. = poos).
Verbonden met het Ww. speel wordt 't herhaalde Zst. Nwd . in
distributieve ~in gebruikt; b.v.: handjie-handjie, voetiie-voetiie
speel = met elkaars handen, voeten spelen, tol-tol, perd-perd
speel
ieder met een tol, paard spelen.
.
(c) tlet herhaalde Bijwoord of Biiv. Nwd. heeft in 't Afr.
evenals in 't Ndl. (vgl. heel, heel veel) intensieve betekenis, doch
komt er veelvuldiger voor, b.v.: gou-gou, heel gauw; nou-nou,
heel gauw of heel kort geleden; TJik-pik donker, zeer donker;
'n klein-klein beetjie, zeer klein beetje; ·'n dun-dun ski;tie, zeer
dun schiifje.

=

Opm. (I) Enigszins plat zijn versterkte uitdrukkin gen als: Dood is
hij dood; so waar as waar.
Opm. (II) kort-kort = met korte tussenpozen, · dus iteratief (vgl.
Ndl. korts).

(5) Behalve na hulpwerkwoorden gaat de Onbepaalde Wiis
gewoonlik vergezeld van om, dat soms echter wegge!aten kan
worden, b.v.: Om dit te se, is die toppunt; om te glo is om salig
te word; hij het vergeet om te kom; hij het below·e (om) dit
te doen.
Vooral onnederlands klinkt het Afr. om na de vraagwoorden:
hoe, waar, wat, wie, welke, watter ( een), wie sijn enz. en na
sonder, b.v: ek weet glad nie, hoe om dit aan te pak nie; hulle
weet nie watter een om te Ides nie; sonder om 'n sekonde te
am·sel grijp hij die diet.
\6) Bokant, onderkant, deuskant (duskant), anderkant,
oOT·kant, binnekant, buitekant worden als voorzetsels gebruikt,
(vgi.Du oberhalb, unterlwlb, diesseit, jenseit, innerhalb, ausserhalb), b.v.: Die huis
o or kant die rivier, Ndl. het huis ligt
a an de over kant van de rivier.

ze

(7) (a) Het Afr. laat 'het lidwoord weg in bepaalde uitdrukkingen, zoals: ander werk, maand, jaar {Ndl. de andere d.i. volgende week enz.); vanjaar (Ndl. van 't jaar); verspot, b.v. hij
hou hom verspot (Ndl. voor de spot d.i. als iemand die de spot
drijven wil); vergek; b.v.: hij hou ons vergek (Ndl. voor de
gek); partii ('n partij), b.v.: partij dink so (Ndl. sommigen);
mens (Transvaals) naast 'n mens, b.v.: /'n] mens moet oppas.
(b) Evenals 't ouder Ndl. heeft 't Afr. geen lidwoord v66r
zelfstandig gebruikte Bezitt. Vnwdn., b.v.: Dis miine en nie
jouwe nie.
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(c) Ook voor een overtrefferide trap kan die weggelaten
worden, b.v.: ffij is (die) beste in die klas.
Opm. · Waarschijnlik moeten we deze eigenaardigheid ook op · de
bodem zien van het dan door kontaminatie ontstane syntakties gebruik
in Afr. van windmaker en skelm (vgl. No. 11).

(8) (a) In een aantar beschriivende uitdrukkingen Jaat 't Afr.
't woord van vergeliiking (en 't Lidwd.) weg, b.v.: knipmes rij,
z6 rijden, dat de nek van 't paard er als 'n knipmes uitziet;
lepel, velling le, als lepels vellingen !iggen, {vgl. ouder Ndl. bril
zien = als door een bril zien(?).)
(b) In andere wordt 't voorzetsel (en 'i Lidwd.) weggelaten,
b.v.: Hij dans binnebout d. i. tegen de b.; hij het die kos kaf
geloop d.i. tot kaf g.; dooie rus skiet d.i. op dode rust s. (vgl.
Ndl. scheep gaan~ paardrijden enz.); kopslaan d.i. met de kop s.
(vgl. Ndl. schuitje varen).
het Lidwd.) wordt heel dikwels weggelaten v66r
Met (
langere uitdrukkingen, die bijvoege!ike of biiwoordelike funktie 1
kunnen hebben, b.v.: Hij W b(!en-in-die-lug; Hij staan wije-been;
Hij loop hoed-in-die-hand; Die hondiie kom stert-tussendie-bene nader; Ek kan.dit toe-oe sien.
(9) Door middel van samengestelde Biiv. Nwdn. kan 't Afr.
op beknopte wiize bezit uitdrukken, b.v.: Hij is droe-lewer (Nd!.
tlii heeft een droge lever, is een droge lever hebbend, is droog
wat betreft de lever), lekker-lijf, hoeiulerkop, kopsku, malkop
enz. (vgl. Ndl. platzak, bek-af).
(10) (a) Voorwerpszinnen hoeven niet door middel van het
voegwoord dat aan het Ww. van zeggen, geloven, denken enz.
veroonden te worden. Als dat uitbliift, is de woordorde in de
voorwerpszin die van de direkte rede. Voor 't Afr. spraakgevoel
is er niet iets weggevallen .en er wordt dus geen pauze in
't spreken gemaakt, b.v.: Ek glo dat dit waar is, naast: ek glo
dis waar; hij se ·( dat) hij verwag, dat ons met die eerste trein
sal kom, naast: Hii se, hij verwag ons sal met die eerste
trein kom.
(b) Dat kan ook weggelaten worden als tweede dee! van de
voegwoorden omdat en nadat; dan is de woordorde van de
afhankelike zin echter die van de indirekte rede, b.v.: Sij is
kwaad om(dat) hij daarvan gepraat het; Hij het gekom na(dat)
alles voorbij was.
(11) (a) De woorden: wind maker en snoep worden steeds als
Biiv. Nwdn. gebruikt. Dus: Hij is windmaker, snoep;- skelm
als Biiv. Nwd. of Zst. Nwd., dus: Hij is skelm of 'n skelm.

+
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(b) Hanger, dors, spiit, jammer, lus, vaak kunnen met he 6f
wees gebruikt worden, b.v.: Hii het of is honger, lus enz.

(c) skaam wordt aileen met wees gebruikt, b.v.: Hii is skaam,
( (Ndl. beschaamd, verlegen), doch kan als Zst. Nwd. gebruikt
worden in aoristiese zinnen, b.v.: Hii krii skaam.
Opm. (I) Deze woorden kunnen ook als attributieve Bijv. Nwdn.
gcbruikt worden, b.v.: 'n 1vindmaker kerel; 'n skelm as; 'n hanger
maag; 'n jammer hart; 'n skaam n6ient}ie.
Opm. (II) In 1vindmakerig, snaeps, skelms, hangerig, darstig, vakerig,
skamerig, beteken t de uifgang -erig of -s in 't Afr. enigszins, ' n weinig;
Iustig he eft dezelfde betekenis als in 't Ndl.; spijtig is geen gebruikelik

woord in hedend aags Afr.

(12) Ook andere woorden kunnen in 't Afr. een andere funktie
in de zin hebben als in 't Ndl. ·
(a) Oorspronkelike Biiwoorden worden, niet slechts literair,
doch ook in de gewone spraak als Biiv. Nwdn. gebruikt, b.v.:
toe oiJ, 'n reguit pad; 'n pen-orent houding; 'n reg-af steilte.
(b) liet Afr. taalgevoell aat het gebruik van enkele Zst. Nwdn.
als Ww. toe, die 't Ndl. weigert, b.v. Hij skuld mii honderd pond
Ndl. is schuldig (vgl. Du. er schuldet mir); hii doring
(vriit) daar; daarentegen weigert 't Afr. andere die 't Ndl. toelaat, b.v. Ndl.: tennissen, voetballen, schaken, Afr. tennis, voetbal, schaak speel (vgl. Du. Tennis, Schach enz. spielen).
(c) De overgang Bijv. Nwd . > Ww. is in 't Afr. geen Ievend
middel tot taalverriiking meer. liet Afr. taalgevoel weigert
woorden als bitteren en vooral de inchoatieven groenen, ri}pen,
duisteren enz. (Afr. bitters drink; groen, rijp, duister word);
doch niet .die welke met een voor- of achtervoegsel gevormd
worden zoals: verander, vermeerder, beveilig, ontheilig, reinig,
vestig enz. Dood, b.v. ,Die witmens hii dood later" (Ndl. zal
sterven, gedood worden) komt enkel in kleurlingen-Afr. voor.
Opm. Overg. Ww. als: wit, ledig, rig, zijn of oude overleveringen of
nieuwe ontleningen.

(d) liet Ww. verniel wordt ook Onoverg. gebruikt, b.v.: Die
wa verniel (Ndl. gaat stuk) baing.
(e) Door het vlug spreken is een nieuw modaal Biiwoord glo
ontstaan uit 't Ndl. geloof ik en een nieuw vraagwoord hoekom
uit 't Ndl. hoe komt het dat
waarom, b.v.: Dit is glo waar;
lloekom se iii niks? Iiet Aanw. Vnwd. die kan de funktie van
daarom vervullen, b.v.: Dis clie wat hii so praat.
(f) In liottentotte- en Boesman-Afrikaans konit oor (Ndl.

=

over) voor a is Ww., b.v.: Hij het die berg geoor, hij is over de
berg gegaan.
(13) (a) liet liulpww. sal staat steeds v66r, nooit mi, het
hoofdww., b.v.: Hij vra: ,wat sal ons met die man doen"; hij
vra, wat ons met die man sal doen.
(b) In direkte rede gaan he, wees en word het hoofdww.
vooraf, b.v.: Hij het daentoe gegaan. In indirekte rede volgen
· deze woorden steeds het hoofdww., b.v.: Ek glo, dat hij daentoe
gegaan het.
Opm. Een konstruktie als: ,van wat jij liewers nooit nie het gesien"
is aileen mogelik bii wijze van dichterlike vrijheid.

(14) liet voorzetsel vir heeft vee! veld gewonn~n ten koste
van andere voorzetsels, v.bb.: Hij sal die brief vir mij stuur;
gee dit vi r hom; hij se Oom v i r mij; die striid v i r die
vrijwording; wag vir mii,· kiik vir haar (vgl. ook p. 78).
Ook andere voorzetsels hebben in 't Afr. een andere. funktie
dan in 't Ndl., b.v.: Die Boere het 'n overwinning behaal o o r
die Engelse; Die man staan lang s (Ndl. n a as t) die ashopie.
(15) In Kaffer-Afrikaans en Afrikaans, dat tegen Kaffers
gesproken wordt, wordt dikwels een woordorde gebruikt die
nauw overeenkomt met de woordvoeging der Kaffertalen. (Dezelfde woordorde in de afhankelike bijzin als in de hoofdzin,
weglating van het Betrekk. Vnwd., het liulpww. vlak v66r het
lioofdww. enz.), b.v.: Ek se vir jou, iii moet kom hier; die koei
ons het geslag, hii was spekvet.

liOOFDSTUK V.

WOORDVOORRAAD.
De brede grondlaag van de Afrikaanse woordeschat is die,
welke de Nederlanders van de zeventiende eeuw met zich hebben meegevoerd naar hun nieuw vaderland ten Zuiden van de
evenaar, die met enkele vormveranderingen aJdaar is overgeleverd van ouder op kind en ondanks aile vijandige macrten
door de eeuwen heen een Ieven heeft geleid, taai als dat van het
bezembos op het Afrikaanse hoogland, dat onder de verdrukking tiert en veld wint op die het uitroeien wil. Ja, vee! dat op
de drassige Nederlandse bodem gekwiind heeft en vergaan is,
heeft in Afrikaanse aarde vaste wortel geschoten en is er iong en
groen gebleven. Toch zijn de littekenen, die getuigen van de
botsingen met vreemde elementen, niet uitgebleven, evenmin als
de frisse jonge loten, geteeld door de Afrikaanse zon.
In dit hoofdstuk krijgt men in algemene trekken te zien, wat
het Afr. behouden heeft dat in 't Ndl. vergaan is, hoe het Afr.
de beschikbare woordvoorraad aan zijn eigen behoeften aangepast en waarmee bet die aangevuld heeft. Daarmee is het hele
verschil in woordvoorraad en woordgebruik tussen de beide
talen echter nog niet besproken. want gedurende de twee en
drie kwart eeuw van scheiding heeft ook het Ndl. behouden,
verloren, veranderd. en overgenomen, een zelfstandig Ieven
geleid, een Ieven dat 't Afr. vreemd is gebleven en dat de in
Afrika geliefkoosde uitdrukking dat ,Afrikaans Hollands plus
Afrikaans is" onhoudbaar doet zijn. tlet is b.v. niet aileen onjuist
te zeggen dat woorden en uitdrukkingen met 'n uitgesproken
betekenis-verschil - als amper, aardig enz. - of een uitgesproken verschil in gevoelswaarde - als kop, dat plat is in Ndl.
doch niet in Afr., ga je gang, dat beleefd is in Ndl. doch afstotend in Afr. - in die zin evengoed tot 't Afr. vokabulair als
't Ndl. behoort, maar er bestaat zelfs geen waarschijnlikheid dat
't Afr. ze ooit overnemen zal. Evenzo is 't gesteld met honderden gemeenzame woorden 'en uitdrukkingen- als leak, snoezig,
'm smeren, ophoepelen enz. - aangezien de invloedsfeer van
het Nederlands in Afrika enkel die is van een literaire vorm, en

zich niet uitstrekt tot die van een vee] gesproken omgangstaal.
Zolang Ndl. handel en industrie een onbelangriike rol in de Afr.
samenleving spelen, en wat er wei komt, onderweg een :Engelse
etikette kriigt, zolang zal Nederland ook moeten verwachten
dat 't Afrikaans zijn handels- en bedriifstermen uit andere bronnen zal bliiven putten. Ook die woorden die 't Ndl. in de laatste
eeuwen ontleend heeft aan omliggende Ianden waarmee ZuidAfrika weinig kontakt heeft, hebben over 't algemeen weinig
kans, ingang te vinden in 't Afr.
De uitdrukking ,Afrikaans is Hollands plus Afrikaans" is darl
ook van zeer beperkte toepassing en betekent aileen dat 't Afr.
tans weer opeist wat het door onnatuurlike maatschappelike en
politieke toestanden een tiidlang onthouden is geworden. In de
lange strijd tegen wilde dieren, barbaren en :Europese overweldigers is 't aantal Afrikaners aan wie een intellektuele opleiding
vergund was, buiten verhouding klein geweest. :Een eeuw lang
moesten zii, die dat voorrecht toch nog mochten genieten, zich
daarbii van een vreemde taal bedienen. Zo is de Afr. moedertaal
iets geworden, dat men wei aan moeders knie leerde en waarvan men zich in de dagelikse omgang van een egale samenleving bediende, maar waarvan 't aanleren bij 't bereiken van
de schoolgaande ouderdom of het volgen van een ander beroep
dan landbouw of veeteelt, noodwendig moest ophouden. Tans
echter eist 't Afr. volk - wat bij ieder onafhankelik volk van
zelf spreekt - dat, ook bij een intellektuele vorming en bii het
volgen van ieder beroep, men tot zijn dienst zal hebben de voile
schatkamer van de Dietse moedertaal, zelfs daar waar aile of
de meeste Afrikaners door de genoemde wantoestanden in
't verleden onkundig ziin geweest van sommige waardevoile
koffers. 't Is dus in deze - en a'lleen in deze - zin, n.I. dat
't Afr. niet uitsluitend een taal voor landbouwers en onontwikkelden wil ziin, maar aanspraak bliift maken op ziin voile erfrecht, dat de Afr. woordvoorraad beschreven kan worden als
,Hollands pius Afrikaans."

BETEKENIS-VERSCHIL.
De Nederlander zii op ziin hoede met de volgende woorden,
die hetzii door de andere Ievensomstandigheden, hetzii om
andere redenen, in Afrika - dikwels naast de Nederlandse in een van het Ndl. afwiikende betekenis worden gebruikt:
Zeemanswoorden in algemeen gebruik
overgegaan:
atdraend, (Biiv. Nwd.) afhellend; (Zst. Nwd.) heiiing naar
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ben eden; daarnaast:
opdraend, (Bijv. Nwd.) ophellend; {Zst. Nwd.) belling naar
boven;
bulsak ( < Ndl. bultzak), matras;
kardoes, peperhuisje;
kats, gesel met touwtjes;
kombers, deken;
kombuis, keuken;
kooi, bed;
noor(d)kaper, walvis;
oulap, muntstuk (penny );
spetis, dispens, provisiekamer.
Bijbel se

woorden

met

spec iale

betekenis:

bijwoner, iemand die onder bepaalde voorwaarden op de
groncl van een ander woont (vgl. Efeze II vs. 19) ;
· evangelis, inboorling-geestelike;
Krethie en Plethie, J an Rap en ziin maat (vgl. I Kon. I vs. 38
vlgg. en 't Du.).

Tijdbepalingen met modale betekenis:
aans, aansies, ( < Ndl. aanstonds) .(1) over enige tiid (2) 't is
te vrezen dat;
altemit, aUemits, altemittertiies, (1) soms {2) misschien;
dalk, dalldes, allicht; mogelik. T egenover dadelik, 't zelfde
als in Ndl.;
net nou (maar), (1) heel gauw (2) 't is te vrezen dat;
straks, strakkies, (1) spoedig (2) kort gel eden (3) allicht;
mogelik.

Redenbepalin g

met

modale

betekeni s :

darem, damn, toch ; niettemin. Tegenover daarom, 't zelfde
als in 't Ndl.

Verder:
amper, niet helemaal (minder sterk dan bijna);
baatjie, algemeen woord voor jasje, colbert;
babetjie, zuigeling (die 'n babbetje draagt);
bandiet, een gevangenis-straf ondergaande misdadiger;
dam, (ook) vijver; afgedamd water in een rivier;
diesman, ( < Ndl. Dietsman), ieder blanke (kleurlingewoord);
dood, (ook) uit .(van vuur en Iicht);
do tie, rimts; !age hoed;
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driiwer, (1) degeen, die de zweep hanteert bii 'n kar of wagen,
(2) koetsier, (3) chauffeur;
droster, landloper;
fles, slechts gebruikt voor 'n fles van bepaalde vorm of voor
een mediciinfles(je); Ndl. fles = Afr. bottel;
gaaf, (ook) aantrekkelik; uitstekend;
gesels ( < Ndl. gezellen), gezellig praten;
/war, rechter; rechts;
hot, linker; links;
kaaiman, soort hagedis;
kakkerlak, nietswaardig persoon;
kantien, kroeg, vooral voor kleurlingen (vgl. de Z. Ndl.
betekenis);
kapok, (ook) sneeuw; sneeuwen;
klomp, groep; troep; mas sa;
kneg, opziener op een ,plaas";
die laatste een, (ook) ieder;
lieplapper, landloper; lui vent;
oorlams, slim, bij de hand;
ou, (ook) term van liefkozing of minachting;
paadjie, (ook) scheiding in 't haar;
roep, (ook) noemen (in deze zin plat in 't Afr.);
skoenlapper, algemene naam voor aile kapelsoorten;
teen, (ook) in vergeJiiking met, b.v.: Sij is wit teen hom;
uientiie, euentjie, bolletje van wilde plan ten;
vat, algemeen woord voor nemen, aannemen (vgl. Ndl. moed
vatten, bij de hand vatten);
wijs, (ook) · permantig; kwaadaardig.

ARCHAISMEN EN PROVINCIALISMEN.
Van de massa's Nederlandse woorden en uitdrukkingen, die
in Nederland in die vorm of betekenis geheel verouderd ziin of
slechts in dialekten of in beperkte kringen voortleven, doch in
Z.-Afrika nog algemeen in gebruik ziin, noemen wij de volgende:
aansienlik, niet lelik;
aantrek en uittrek, aan-, uitkleden (onoverg.) (vgl. Du. an- en
ausziehen);
akke( r )dis, hagedis;
albaster, knikker;
a(r )rig, naar; onvriendelik (tegenovergestelde van Ndl.
aardig);
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as gat, scheldnaam voor een kind; minachtend ook voor

ouderen;
baar, onbedreven; ongeoefend; onhandig;
bees, koebeest;
beginsel, begin;
biebies, ongedierte op 't hoofd;
bloeisel, bloesem;
bagger, bokker, grof scheldwoord;
bok, is gemeenslachtig. Mann. bokram, -kapater; Vr. bokooi.
Booi, eigennaam onder kleurlingen ('n woord in ouder Ndl.
overgenomen uit Eng. boy);
borstrok, korset;
bos(sie), struik, (vgl. Ndl. braambos, doornbos);
bottel, fles {fr. bouteille);
rliefte, diefstal;
dogter en seun, algemene woorden voor meisje en jongen;
drif, (ook) plaats waar men door een rivier kan gaan;
dwars, niet meegaande; stuurs; onwillig;
een, (1) iemand (2) gebruikt waar tegenwoordig Ndl.
'n Zelfstandig Biiv. Nwd. heeft, b.v.: Dis 'n mooi een
(Ndl. mooie); die eerste ene (Ndl. de eerste);
feil, dweilen;
flerrie (Ndl. flaers), slons;
flus{sies), (1) kort geleden; (2) spoedig;
gans (en) gaar, geheel en al;
geval, bevallen;
gons in dat dit gons = zeer hard (vgl. dat het kraakt);
harslag, hart, lever en long van een geslacht dier;
(h)oorlosie, ieder uurwerk;
. iewers, ergens ; en niewers, nergens; ·
ijstervark, egel;
iil, in 't ootje nemen ; en jilletjie, voor de gekhouderii;
jong, bediende;
karmenaadjie, kremenaadjie, karbona de;
klapper, kokosnoot;
klavier, piano;
!?lip, steen;
kommando, legerafdeling;
kop, hoofd;
lwrrel, puntje v66r op 't geweer om over te mikken, en
korrel neem {Ww.) mikken;
kuier, een visite maken; logeren;
langes (ook: langers), langs;
tekker, aardig, b.v.: 'n lekker aand, nooi enz.;
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loesing, pak slaag;
luiters, leuters ( < Ndl. luikes of luiters, Luthers? ), onnozel;

onschuldig;
maak, doen;
meme, moeder;
nakend ,(naast naak), naakt;
nuut (naast nuwe), nieuw;
ontstoke, verstoke;
opgenome, ingenomen;
optel, oprapen;
pappellekoors, voorgewende ziekte ( < ouder Ndl. papelaerdie?)
patat (Mv. patats, patatas), een zoetachtige knolgroente;
pier, bedriegen;
JJlaas. boerderij ;
mk( kie), poosj e;
se in Dit se nie, het maakt geen verschil, maakt niets uit;.
sek, sik ( < zeg ik), met voert (voort) gebruikt om honden te

verjagen;
· selwers, zelf;
sens, zeis;
skaars, nauweliks;
skinder, beskinder (Prekwentatief van Ndl. schenden? ), laster-

praat uitslaan, belasteren;
slagijster, klem;
snijer, kleermaker; tailleur;
SO in Ek dink SO, se so, Ndl. het;
sommige, enige;
sopie, dronkje (vooral sterke drank);
spaansp_ek, meloen;
spog (met), pochen (op)
SPOilS,

spon;

stadig, langzaam;
standertiie, (azijn enz.) stelletje;
stasie, station; verblijfpl aats van een zendeling;
steek in een dop steek
naar binnen slaan; iemand in die pad
drijven; iemand los steek
slaan, (ook met woorsteek

=

=

=

den);
stewel, hoge schoen (vgJ. Du. Stiefel);
stokkies rlraai, (zonder red en heimelik) uit school blijven;
storie, verhaal;
tabberd, japon;
uiter, uiten;
vars water, zoet water;
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I

verbrands, uitroep van ongeduld; en verbrande (Biiv. Nwd.),

scheldwoord;

·.

(iemand, hom) vererre, vererg, (iemand, zich) boos maken;
vergange, Iaatst; verleden;
vinnig, vlug;
vlak (van water), ondiep;
vlek (van vis), opensnijden;
volstruis, voelsrruis, struisvogel;
waterlemoen, suikermeloen;
w( e)rentig, waarachtig.

GALLICISMEN.
De meeste Franse woorden in 't Afr. komen ook in 't NdT,
voor, b.v. astrant, ab- of absent, baketel, juistement, kanallie
(Ndl. kanalje), kastrol, koerasie, konsensie, kontrei, sarsie, seur
(Ndl. sinjeur), tammeletjies (Ndl. tabletjes), enz. enz~ Ook de
Franse uitgangen, die in 't Mr. voorkomen, ziin aile over Nederland naar Afrika gegaan; v.bb.: bosska-sie. klera-sie,
stoffa-sie, stoff-eer, stoinmi-teit, enz. enz.
Speciaal Afrikaans zij n echter de woorden:
bermotseranpeer (Fr. bergamote crassane), 'n soort peer;
fiefs ( < Fr. vile?), vlu g ; in de puntjes gekleed;
.makrol{lefjie) (Fr. macaron, Du. makrone), 'n soort gebak;
pawee(perske) (Fr. pavie), 'n soort perzik;
pompemoer (Fr. pomme d'amour), 'n soort bes. (liet woord
komt slechts in dat gedeelte van de Westelike Provincie van
de Kaap voor, dat de bak~rmat der liugenoten geweest is. Elders: appelliefie ( < appel der lief de);
·
transie, trassie, herm afrodiet (komt misschien van Fr. transi);
kleinneef, kleinniggie (Fr. petit-neveu, petite-niece), achterneef, achternicht.

GERMANISMEN.
De oudste Duitse kolonisten in Zuid-Afrika hebben niet tot
het meest verfijnde deel van de samenleving behoord, zoals
bliikt uit de volgende Duitse woorden en uitdrukkingen, die in
't Afr. zijn opgenomen. Soms is het onmogelik uit te maken, of
't Afr. een woord uit 't Duits dan wei uit een of ander Ndl. diaIekt heeft ~ekregen. Wii geven de lioogduitse vorm aan, hoewei er reden is te geloven, dat juist 't Nederduits vee) invloed
heeft gehad.
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S c h e I d- e n v I o e k w o o r d e n:
aapskilloeder (Du. abschinden, Schindluder); niksnuts (Du.
Nichtsnutz, Ndl. niksnut); swemo( o)t( er) (Du. SchwernOter), in
Afr. een vee! grover woord dan in · Duits; swijnhond (Du.
Schweinhund); bij mij seks (Du. bei meiner Six); verflaks (Du.
verflixt).
Betreffende bergen:
hang (ouder Ndl. het flangen, Du. Hang), hangende gedeelte:
kop(pie) (Du. Kopf, Kuppe), top; heuvel(tje);
krans (Du. Krantz), rotsachtige kruin;
nek (Du. Nack), lager gelegen gedeelte tussen twee toppen.

Verder:
blas, (Du. blass. Ook Overiisels), olijfkleurig {van 't gelaat);
blits (Zst. Nwd. en Ww.), bliksem(en);
·
dan en wan, nu en dan;
gevr eet (Du. Gefriss), plat woord voor aangezicht;
hekel, (-pennetjie) (Du. fliikelen) , haken, (haakpen);
kamas(te) (Du. Gamaschen, Fr. gamaches), beenkap{pen);
laer (Du. Lager), Ieger; legerpl aats; .
·
oonvaks (Du. Ohrwasche), oorveeg;
peits (Du. Peitsche; ook dialekties Ndl.), 'n soort zweep;
daarbii het Ww. piets, met een zweep of Iat slaan;
1Jomp (Du. pumpen) , met de ell ebogen stoten (van jongens);
met de kop of lwornen stoten (van dieren);
kort proses maak (Du. Kurzen Process machen), zonder vee!
woorden te Yerli ezen straffend te werk
gaan;
rappelkops (Du. rappelkopfiscfl), duizelig;
uitwiks (Du. auswicflsen), 'n pak slaag geven;
werslwf (Oostel. Mnl. werschap, Du. wirtschaften), 'n drukte
maken.
HOTTENTOTTISMEN.
Behalve in vele Afr. plaatsn::tmen van tlottentotse herkomst,
zoals: Garies, Gamtoos, Karoo, Koup, Kamdebo, O'okiep, Outeniekwa, Sitsikama enz. enz., komen tlott. woorden vooral
voor in de dagelikse omgangstaal van de Afrikaners die in Klein ·
Namakwaland wonen. Daar hoort men woorden als tnou,
Afr. klipplaat; tjoera, Afr. wit klip!wppie; ghorratjie(s), gaatjes in de droge rivierbeddingen gemaakt om water te verkrij- ·
geu. De volgende woorden woden in ruimer kring gebrilikt:
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U it roe pen:
arrie (van verwondering); eina (van pijn); ga {bij stank of
afschuw); gonna (van teleurstelling); si, sies (van afkeer .:..__
kontaminatie met Mal. mogelik); soe (bii hitte).

Wilde dieren en insekten:
geitiie, 'n rep tiel; ghnoe, 'n anti! ope; gogga, ieder griezelig
insekt; ;koedoe, 'n an til ope; kwagga, soort wilde ezel; ourebie,
'n antilope.

Bomen

en planten:

ganna-, gonna-, kanna- (bossie); karee(boom);
koekoemakranka, 'n uit de grond groeiende siervrucht.

Verder:
abba, 'n kind op de rug dragen;
ghoen, grote knikker; ·
hoeka, toeka, lang geleden;
kamma, kamta, kamtig, kamtag, kastig, kastag, kammetjies,
kammalielies, kammakastig, kwansuis;
karos, velletjie doo·r inboorlingen v66r de schamelheid ge-

dragen; deken van huiden gemaakt;
(knop)kierie, wandelstok (met 'n knop).

MALEIISMEN.

•

Van de volgende woorden van Maleise, of altans Oosterse,
herkomst, komen vele ook in oudere Nederlandse geschriften
voor of zijn tans nog in beperkte kring bekend in Nederland:
Spijzen:
atjar, vruchten en groenten op bepaalde wijze met azijn ingemaakt;
blatjang, bepaald soort sterke sa us bii vlees gegeten;
bobotie, soort vleesgerecht;
borrie, gele poeder bii de bereiding van rijst gebruikt;
samba!, groente op bepaalde wijs bereid; daarnaast:
sambalbroek, schetsende benaming van de wijde broek der
Maleiers;
soesatie, soort vleesgerecht.
Indiese planten en vruchten:
froetang, soort zeer kleine grasaardige vrucht;
jamboes, soort vrucht;
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katjiepiering, soort bloem;
lenioen (plat: lamoen), sinaasappel;
loekwart, soort vrucht;
nartiie, mandariintje;
rissie( s), Spaanse peper.
Andere Indies e art ike 1 en:

goien-, going(sak),zak van een bepaalde stof gemaakt;
katel, ledikant zonder heme!;
makou, soort eend (van Macao);
ramkie, snarenspeeltuig;
sambok, soort karwats;
seroet, (plat: saroet), sigaar;
tjalie, sjaal{van Chaul).
Titulatuur:

boet, boeta, boetie, vormen voor broer (= ook, vriend), misschien onder Mal. invloed ontstaan;

nenna, baker; min;
nonna, nonnie, n6i, nooi, nooie, eerbiedige titel door kleurliugen tegenover blanke dames gebruikt; ieder jong
meisje.
Verder de woorden:

all a, ui troep van verwond ering; ook in samenstellingen: allakragtig, allakrintig, allamintig, allamapstieks enz.;
baing, baie, baie, banje, banja, vee!; zeer;
haai, uitroep (waarschiinlik Mal.)
ltaai-lwei, drukte;
kierang, tiierang, kurang, tiarang, vals, oneerlik (bij 't spel);
laksman, beul; soort vogel;
piekel, met moeite dragen;
piering, pierinkie, schoteltje bij 'n tee- of koffie-kopje be.

horend;

pondok, inboorlingehut;
· tjap, stem pel; stempelen. ·
En de weinig gebruikelike woorden:

akkerwanie. welriekend gras dat tussen 't linnengoed gelegd
wordt;
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doepa, 'n tovermiddel;
doerieias, gebloemd neteldoek;
ghoeroe, reus; hooggeplaatste;
kabaai, kamerjas; nachthemd;
kaparring( s) (plat: kaparrang( s)), Maleise houten sandal en;
kool, kolie (in de uitdrukking: bij mij k.), 'n sterke verzekering;
laksel, vermecelli;
moesoek (door volksetymologie ook: Moses), meerdere;
paljas, tovermiddel;
pienang, bepaald vleesgerecht;
sammejoa, precies 't zelfde;
saranie, Christen-kleurling;
talie, in rondvm talie draai, in 't rond draaien;
tjoema, or~ niemendal;
toering, soort Maleise hoed.

PORTUGElSMEN.
De meeste woorden, die 't Afr. aan 't Portugees heeft ontleend, zijn algemeen bekend geweest in de Oost. Dat bliikt dikwels uit de vonn of betekenis, waarin zii in 't Afr. ziin overgegaan.
Jndiese artikelen met Port. namen:
bredie, gerecht bestaande uit groente met vlees dooreengestoofd;
lwejawel, soort vrucht;
mielie(s), ma'is.
Titulatuur:
aja, eerbiedige IJenaming door blanken voor gekleurde vrouwen ('n Port. woord, waarschiinlik van Indiese oor~prong)

(ou)ta, -tat a, vader (onder kleurlingen); eerbiedige benaming
door blanken voor gekleurde mannen.

Verder:
kapater, gesneden bok;
kapel, slang, b.v. koper, geel enz., kapel, (ontstaan door 't verkeerd begrijpen van Port. cobra da capella);
kraal, schutting voor vee; woning van inboorlingen;
(oor )krabbetiie, -krawwetjie, oorbel;
(al)meskie, (plat: -maskie), niettemin;
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moveer, · molesteren, plagen;
piekanien(ie), klein kind;
sam[Jreel, zonne-, regenscherm;
tronk, gevangenis.

En de

weinig gebruikelike

woorden:

broesa, duivel;
karbd, grote man defies;
kiepersol, soort boom die op een zonnescherm geliikt; (komt
in Transvaal voor);
laai, aard; manier;
maai, moeder (bijna uitsluitend gebruikt in de verwensingen:
jou maai, gaat in jou maai);
mandoor, gekleurde werkopzichter. (Enkel in de Kaap-Provincie bekend);
paai, vader. (Biina uitsluitend gebruikt in de samenstelling:
paaiboelie,· bietebauw - boelie (Mal.)
witte man) ;
palaber, palawer, bespreking; konferentie.
sambrero, grote strooien hoed;
tamaai, zcer groot. tSiechts in de Kaap-ProvinCie en wei als
plat woord gebruikelik);
tassal, ingemaakt vlees;
trawal, moelikheid; zwaar werk.

=

ANGLICISMEN.
Een opsomming van de ingeburgerd e Anglicismen geeft zelfs
geen flauw beeld van de Engelse invloeden die 't Afrikaa ns
Ieven van aile kanten binnenstronien. Iiet gevaar voor algehele
verbastering en ondergang van het Afrikaans komt. vee! meer
dan bii de tot nog toe onherroepelik overgenomen Eng. woorden en uitdrukkingen, aan de dag als men let op feiten als deze,
dat vele welopgevoede Afrikaners niet in staat zijn, een behoorlike Iiollandse of Afrikaanse brief te schrijven; dat men van de
schoolgaande jeugd ook op het p!atteland zelden zinnen hoort,
waar geen Eng. woorden in voorkomen; dat Afrikaanse winkeliers hun rekeningen voor Afrikaanse klanten in 't Engels opmaken; dat Afrikaanse advokaten voor Afrikaanse rechters in
't Engels p!eiten en de Afrikaanse getuigenissen in 't Engels
Iaten vertolken; dat Afrikaners in de grote steden dikwels een
taal spreken waarvan 't moeilik is uit te maken of 't Afrikaans
dan wei Engels is. Van de hier volgende woorden en uitdrukkingen - die slechts bedoeld ziin als illustratie van enkele stro-
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mingen - zijn vele, als gevolg van de geweldige nationale- en
taalstriid van de laatste jaren en 't verbeterde Hollands onderwijs, aan 't veld verliezen aan de overeenkomstige Hollandse.
Engelse sport term e.n ziin in 't Afr. een even groot - ·
of nog groter - euvel als in 't Ndl. en hoeven dus niet te worden opgesornd. Daarbii komen nog aile mogelike termen bij
't k a a r t s p e I en 't b i I j a r t s p e I.
De School:
bottom, black-board, desk, eksamenpapier, fail, holiday, home-work, inspector, lines, marks of m{!rke, pass, pencil, ·prinsipaal, rubber, syllabus, test, top, enz. enz. en de namen van de
. verschillende I e e r v a k k en en onderdelen.

Student e term en:
bunk, chase, cram, Degree-day, lecture, loaf, swot enz. enz.

Bestuur en openbaar Ieven:
circuit, jurie, juts (Eng. judge), magistraat (kanton-rechter) ,
poliesman, suprieme koort - caucus, Empaaier, eleksie, jingo,
handicap, Labourite, platform, reces, sergeant-at-arms, speaker,
spiels (speech) - mayor enz. enz.
·
Handel en handelsartik e len:
bar, besigheid (zaak), boycot, kompetiesie, kosprijs, stoor
(Eng. store), tender, tiek, wel-af i(Eng. well-off) - astrak (Eng.
extract), bicycle, bokkie (Eng. buggy), briek (Eng. brake), carburetter, concertina, cultivator, drawingpins, dressing-case,
free-wheel, gear, kondens-melk, motor-bike, motor-kar; oatmeal, porridge, rug, si{le-board, spider enz. enz. en duizend e
handelsmerken, waarvan sommige, zoals Flag, Ford, Maizena
bezig zijn Gemeen Zelfst. naamwoorden te worden.

Industrie:
claim, factory, over-time, relay, shaft, shift, strike, tradesunion, enz.
Andere produkten van de 19e eeuw:
aeroplane, - carriage, compartment, conductor, engine, guard,
railway-timetable, stasie-meester, ticket-collector, trok (Eng.
truck), van,- 'phone; poskaart, posorder, stemp,- taxi,- spesialis,- editeur, tijdgenoot (van 'n krant) - chauffeur, garage,
- pennie, trippens (Eng. threepence), sikspens (Eng. six pence),
sieling, half-kroon, - play, stage, pit, circle, Gods, stalls,
enz. enz.
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,S o c i e t y" :
brekfis (Eng. breakfast), s1,1pper, dinner - concert, social,
organ-recital, book-tea, dans (bal), fancy-dress ball, gardenparty, piek-niek, - gentleman, - call, enz. enz.

Kleding:
blouse, bloomers, combination, dressing-gown, dress-suit,
jersey, knickerbockers, link, pump, scarf, smoking, stick-up,
stud, suspender, sweater, waterproof enz. enz.

Titulatuur:
Miss, Mrs., Mr., uncle, auntie, cousin, Lady, Lord, Sir, Boy
(= gekleurde bediende) enz.

't 0 em o e d sIeve n:
al-right, bother of bodder, bright, cheeky, enjoy, excited,
excitement, (ek) haat (om dit te doen), hot-stuff, jolly, (ek) like
of li.ik (hom), mistake, nasty, nervous, nice, nuisance, particular. stuck-up enz.

Woordelike vertalingen:
(De woorden:) blij (Eng. stay), wonen ; ingee {Eng. give in),
't opgeven; groei {Eng. grow), kweken; laaste (Eng. last),
verleden; meen (Eng. mean), betekenen; opgelig {Eng. lit up),
verlicht; wonder (Eng. wonder), benieuwd ziin.
(De uitdrukkingen:) iemand afsien (Eng. see off), iemand uitgeleide do en;
iemand sij been trek (Eng. pull one's leg), iemand p!agen;
'n plek boek (Eng. book a seat), 'n p!aats bespreken;
die oorlog deursien (Eng. see the war through), de oorlog tot
een gunstig einde help en bevechten;
· ekskuus mij (vir 'n minuut) (Eng. excuse), excuseer mij;
dis harde lijne (Eng. hard lines) , 't is onverdiend ongelukkig;
iemand oor die kole haal (Eng. haul over the coals), iemand
de les lezen;
iemand krediet vir iets gee (Eng. give credit for), iemands
verdienste erk ennen;
'n lewe maak (Eng. make a living), 'n bestaan maken;
in sij mou lag (Eng. laugh up his steeve), in ziin vuist lachen;
sij gedachte opmaak (Eng. make up his mind), over iets nadenken en een besluit nemen;
(De konstruksies :) met self:
ltij was, skaam enz. homself (Eng. lte washes himself, is
ashamed of llimself), liij wast, schaamt enz. zich.
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Met vir:
(1) Was dit nie vir hom, die ossewa, enz. nie (Eng. if it weren't
for .... ), was hii, de ossewagen enz. er niet geweest;
· (2) vir een walk, holiday enz. gaan (Eng. to go for.~ .. ), op
een wandeling, vakansie enz. gaan;
(3) hij het daar vir 'n lang tiid, 'n jaar enz. geb[ij {Eng. for a
long time, a year enz.), hii is er een lange tiid, 'n jaar enz. gebleven.
Met staan:
lemand 'n drink, kafee, tee enz. staan (Eng. siand one something), iemand op 'n drankje, cafe, tee trakteren.
Varia: .
chrysanthemum, ivy, mistletoe, watsonia en andere bloemen
-band, orkest; black-wattle, 'n boomsoort; boks (Eng. box);
breekwater (Eng. break-water); donkie, ezel; eksplanasie;
fairplay; figure, postuur; lady-bird, · 'n insekt; metter in dit
metter nie (Eng. it doesn't matter); miskiet {Eng. mosquito),
mug; newwie (Eng. navvy); nokkeldoun (Eng. knuckle down),
'n term bii 't knikkerspel; ponie; record; relings (Eng. railings);
resies (Eng. races); tjoekie ( < liindoes chauki), gevangenis.

Schertsende volksetymologie:
The benefit of the doubt: die binnevet van die boud; bicycle:
baing-sukkel; martial law: Martiie Louw; nosebag: neusbek;
orderly: orreltiie; Tipperary: trippel-merrie; vegetable marrOw: witstippel-merrie enz.

KAFFERISMEN.
Behalve als plaatsnamen, zoals: Thaba Bosigo, Thaba 'Ntsjoe,
Umgeni, Umtata, Umzimkoeloe zijn er zeer weinig Kafferwoorden in 't Afr. doorgedrongen. Woorden als: indaba, kafferra adsvergadering; inkos, baas; malie, geld; pietsoe, nationale
vergadering der Basoetoes, ziin vrij algemeen bekend, doch
weinig gebruikelik onder Europeanen. Een enigszins ruimer gebruiksfeer hebben:
donga, een sloot door de spoeling van regenwater ontstaan;
dolos(se), voorwerpen, aangewend om te kunnen waarzeggen; bikkels;
impie, inboorlinge-leger;
indoena, raadgever van 'n Zoeloe-hoofdman;
kaboe (mielies), niet gebroken (ma'is);
mamba, soort slang;
tollie, jong osje.
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AFRIKANISMEN.
De volgende groepen mogen enigszins de richtingen illustreren, waarin de Afrikaners spraakinakend werkzaam zijn geweest.
Vogels:
aasvoel, bleslwender, glaasogie, houtkarmer (specht), janfiskaal, jangroentjie, kaffer-, geel-, rooivink, katlagter, Klaasskaapwagter, kuifkop, langasemvoel, muisvoel, Namakwaduifie,
noiensuil, Rlwdesvoel, rooibekkie; sprinkhaanvoet, streepkoppie, suikerbekkie, tinktinkie, windswael, witborskraai enz. enz.
en klanknabootsend: bokmakierie, janpierewiet, klapklappertiie, kokkewiet, piepapou enz.

Dieren:
bles-, bas-, grijs-, klip-, riet-, spring-, waterbok, duiker, klipspringer, wildebees, - kol-, spring-, vlakhaas, - erdvark, maanhaarjakhals, - muishond, - rooikat enz. enz.

Rep tiel en:
bakkop-, geel-, kousband-, lui-, rinkhals-, spug-, swart-,
waterslang, pofadder, skaapsteker, - brut-, dander-, skurfpadda, plat-anna, - blinde-, kruip-, sandmol, - klipsalamander, trapsoetjie(s), verkleurmannetiie, - oorkruiper, enz. enz.

Kever s en insekten:
blinde-vlieg, lfotnotsgod, miskruier, oogpistertjie, naaldekoker, perdebU, platluis, skilpadjie, toktokkie, enz. enz.

Vissen:
]a!wpiewer ( < Jakob Evertsz), geelbek, roman, stompneus enz. enz.

Bloem en:
Afrikanertjie, bobejaantjie, broek-en-baatjie, kalkoentjie, kandelaar, kappie, otterblommetjie, !Jeper-en-sout-blommetjie,
pijpie, sewejaartiie, snotblommetiie, sterretjie, suurkanol,
varkblom enz. euz.

B omen :
goorappel- ,· grUsappel-, haak-en-steek-doring-, kameeldoring-, koker-, ounoiens-, silwer-, Turksvij-, wa-, wildevij-boom

enz. enz.
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Struiken:
boetabessiebos, bobejaantou, droog-mij~keel-bessie, fluitiiesriet, hotnotsvij, kafferkoring, kafferskuil, katstert, kiesieblaar,
matjiesgoed, melkbossie, renosterbos, slangbossie, suikerbossie,
tolbos, wag-'n-beetiiebossie enz. enz.

Orassoorten:
steekgras, soetgras, tamboekiegras, boegoekweek, litjieskweek, waterkweek, knikkertiies, steenboksuring, suurpolle,

enz, enz,
Gekweekte vruchten:
nmveiaarsappel, W emmershoeksappel, Japie- van-der-Merwe·
perske,
kaalgatperske,
hanepootdruiwe,
oumensepeertiie,
noiensborsie enz. enz.

Ziekten:
(Bij mensen): kalbassies, pompoentiies, witseerkeel enz.
(Bij dieren): bloutong, gallamsiekte, nuwe siekte, ooskuskoors, rooiwater enz.
(Bii plan ten): donsluis, wortelsiekte enz.
Voortbrengselen van de jongere kultuur:
afneem, fotograferen, en afnemer, fotograaf;
kruisbande, bretels;
. rolprent, film;
vuurhoutjies (daarnaast: swaiveltjies en metiies). Iucifers.

Verder:
aapstert, soort sweep;
askoek, een in de as gebakken koek; vandaar ook:
askol!k slaan, een liottentotse dans;
biltong, een dikke reep gedroogd vlees;
dapper, minder vleiende naam voor een lid van de Oerefor-

meerde Kerk, die op zijn beurt 'n liervormde
'n Gatjaponder noemen kan;
lzakskeen, hie! ( < Ndl. hak
scheen?);
halfnaaitiie, iemand die half blanke, half kleurling is;
kes, dikke melk;
ot(iie), varken ('n klanknabootsend woord);
oupa en ouma, groot vader en groot moeder {vgl. Ndl. oude

+

vader, oude moeder);
oujonkmanskoek, 'n soort ,cake";
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slamaaier, Maleier (kontaminatie uH Islam
spruit (zij)rivier;
struis ( <' strohui~), kafferhut;
suikerbrood, 'n soort ,cake".

+ Maleier);

En de e t y m o I o ~ i e s no g d u is t ere w o o·r den:
bollemakiesie slaan, kopjeover duikelen ( < Du. Koboltle [mag
ichl schiessen?) 1 )
ewwa-trewwa, soort bloem;
karkatiie, zeertje aan 't oog;
keil, hoge hoed;
kenta(ng), oneerlik bij 't spel; bang om verder te spelen;
koggel, p!agen; /wggelmannetjie, 'n rep tiel;
1naaifoerie, maaifoedie, 'n scheldwoord;
manel, geklede jas (< Manilla?);
mebos, gedroogde abrikozen;
oes, weinig aantrekkelik of netjes;
poenskop, koeskop, 'n koebeest zonder hoorns ;.
raps, slag;
rondawel, ronde kafferhut;
skoppe(l)maai, schommel;
soel, donkerkleurig;
stuitig, uitgelaten vrolik ( < stuipig?);
tjoek, soort knikker.
Afrikaanse

Beeldspraak:.

Overdrachtelik woordgebruik:
Sii gesels voren-toe; dit smaak soentoe, hiematoe; 'n sloot,
'n hou, 'n bars slaap, werk enz.; dis perd lion'derd; 'R· baing per d.
U it d r u k king en v o or iemand is dr-enken:

Hij is hoenderkop, lekkerlijf, hoog in die taltke, hoog met die
gat; hij het oor die tou getrap enz.

Uitdrukkingen voor vri/en:
ersgens aante, draai, daring, sii akkelvienies gooi~ sij flikkers
maak; vlerksleep of sij lijf kalkoenhaan ·heu enz.
1
Voor deze gissing, alsmede voor inlichtingen over. v~rscheiden
)
andere woorden in dit hoofdstuk, brengen wij hier gaal\ne onze d'ank
aan Prof. S. P. E. Boshoff.
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U i t d r u k k i n g e n v o o r Hii kan niets meer uitrichten:
sii blus is uit ,· sii twak ( tabak) is nat; sii poep is korul; sij
turf sit.
Bee 1 d s p r a a k a an d e o sse wage n of 't v e rkeerswezen ont.leend:
agterriier, getrouwe volgeling;
hii skop al agterop, is niet meer gedwee;
die agteros kom ook in die kraal, ook de langz aamste zal cr
nog wei komen;
dwarstrek, steeds 'n andere weg uit willen; Vandaar ook:
dwarstrekker, dwarsdrijver;
dit hot-agter (ook: opdraend) krii, het zeer zwaar hebben;
jong osse ins pan, braken; ·
hii is 'n orige iukskei, 'n viifde wiel aan de wagen;
hij trek noustrop, heeft 't moeilik;
iemand onderdeur spring, iemand fop pen;
padlangs hou, geen omwegen maken;
pad gee, uitwijken;
hij is uit die pad uit, uitgelaten;
perdgerus, perdfris, dood gerust; gcheel gezond;
die perd is al doodgerii. 't is een afg ezaagd ondcrwerp;
die rieme neersit, de loop nemen;
sij rieme stiifloop, in moeilikheid geraken;
van die staanplek ( staanspoor) af, van 't begin af;
in die spoor trap, goed .oppassen; daarentegen:
uit die spoor trap, verkeerd trap, 'n fout begaan;
stadig oor die klippers! (ook: briek aandraai!) wees niet a\
te voortvarend! ;
touwijs, enigszins ingewijd, (Nd l. bitwiis);
tou opgooi, de moed opgeven; iets in de steek Iaten;
die voortou neem, de Ieiding nemen;
vastrap, aile krachten inspannen:
laat vat, vertrekken; zich uit de voeten maken.
Verder:
!em ant! si.i lwnd in die as slaan, iemand een meisie afvriien;
Hii is in die bak, in moeilikheid;
\
Dis laaste sien van die blikkantien, daa r sal men niets meer
van mer ken;
·
Boerematriek, kerkelike aanneming (Eng. matriculation =
Akademies toelatingseks.amen);
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broekskeur, moeilik; ter nauwernood;
iemand dop hou, iemand in de gaten houden;
hij is 'n do ring, iemand die vee! kan;
hij dink die goewerneur sij hond is sij oom, denkt vee! van zich;
(ijster)klou in die grond slaan, hard !open;
jakhals prijs sij eie stert, eigen !of stinkt;
jakhalsdraai, slim me streek;
kat, onzin, b.v. HU waat kat;
A. kan gladnie llersvashou hij B. nie, A. is verreweg de min-

dere van B.;
lawaaiwater, brandewijn;
lepel in die dak steek, ophouden; de moed opgeven;
sij maters is dood, hii is onovertroffen;
naelskraap, ter nauwernood;
omgee is hond se kind, het kan me niet schelen;
JJapbroek, iemand zonder standvastigheid;
jij kmz daar nie pijl op trek nie, men kan er niet op aan;
praat van die ding!, dat mag ik horen!;
dit slaan mij dronk, daar begrijp ik niets van;
dit smoor krii, het zeer moeilik krijgen;
stoldlou, geheel flauw;
. 0, treurigheid op note!, hoe treurig!;
iemand tromp-OfJ ja, vast tegen (het geweer) a an jagen;
ell is nie V ermaak sij kind nie, ik Jaa t mii niet vermaken;
dis bo mij vuurmaakplek, daar kan ik niet bii.

LIT.ERATUUR.
Voor een voortgezette studie over de Afrikaanse taal kunnen
wi,j o.a. ,de lektuur van de volgende afzonderlike uitgaven aanbevelen:
Prof. Dr. D. C. liesseling: Het Afrikaansch (Leiden 1899).
Dr. P. J. du Toit: Afrikaansche Studies ~Gentse dissertatie,
1905).
Dr. D. B. Bosman: Afrikaans en Maleis-Portugees (Groninl?;se
dissertatie, 1916).
Dr. W. J. Viljoen: Allgemeine Einleitung zur Geschichte lies
Cap-Holliinliischen (Strassburgse dissertatie, 1896),
waarbii echter gelezen inoeten worden de artikels van:
Dr. G. J. Boekenoogen: Afrikaansch en Noordhollandsch (in
het Album-Kern, 1903) en
Prof. Dr. E. C. Godee-Molsbergen: Afrikaans en NoorclHollands (in De Unie, Z. A. Onderwiizers-maandblad,
November 1905).
Dr. li. Meyer: Die Sprache der Buren (Gottingen. 1901).
Dr. T. li.. Ie Roux: Beschrijvende Ktankteer van het Afrikaans
:tLei<!lse dissertatie, 1910).
·
Prof. Dr. D. F. Malberbe: Afrikaanse Taalboek (Bloemfontein, 3e druk 1920).
Dr: Lydia van Niekerk: De Eerste Afrikaanse Taalbeweging
en zijn Letterkundige Voortbrengselen (Amsterdamse
disseriatie, 1916).
Dr. E. C. Pienaar: Taal en Poesie van die Tweede Afrikaanse
Taalbeweging (Utrechtse dissertatie, 1919).
Een Afrikaans Woordeboek zal worden uitgegeven door de
Nationale Pers te Kaapstad. Voorlopig zal men zich nog moeten behelpen met Dr. N. Mansv~lt: Proeve van een KaapschHollandsch ldioticon (1884).

N ASCHRIFT.
In 1921 is door de S. A. Akademie besloten, ook aan de klapper g tussen klinkers schriftelike erkenning te verlenen.
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FON;DS', TE1!1f· lH!JHOEVE VAN HE'T HOLI.ANDSCH · •
ONDERWIJS IN ZtiiD~AFRIKA.
(Ook genaamd : .. HET SCHOOLFONDS:').
K~izeFsg:racht 3&9-t ~ A.m8terdam.

Secretaris: Dr. N. Mansvelt, Westerhoutpark 13, Heems.tede,
post Haarlem.
Nederlanders, die bij het onderwijs in• Zuid-Afrika. een betrekking wcnschen,
kunnen op s c h r i f t e I ij k e aanvrage aile noodzakelijke inliditingen aan
bovenstaande ad'ressen verkrijgeJJ.

.lEDER,,
L>IE BELANG, Sii'ELT IN Il.AND EN VOLK VAN ZUID-AFRIKA,
hetzij omdat hij zich daar wenscht te vestigen,
of omdat daar familieleden of vrienden gevestigd zijn,
of omdat hij het land voor zijn genoe1Jen wil bezoeken,
of. omdat hij daarmede in handelsbetrekking is of wil komen,
of om.· andere redenen,
WORDT LID VAN DE
NEDERLANDSCH ZUID-AFRIKAANSCHE VER.£ENIGING,
tegen een minimum ~contributie van vijf gulden per jaar;

EN ONTVANGT DAN
geregeld het maandelijks verschijnend, gelllustreerd orgaan der Vereeniging:
HOLLANDSCH ZUID-AFRIKA,
eN IS GER·E CHTIGD tot gratis gebruik van de uitgebreide BOE'KERIJ
van de Vereeniging.
RET SECRETARIAAT VAN DE NEDERLANDSCH
VEREENIGING is gevestigd:
KEIZERSGRACHT 389,- AMSTE .RDAM-.

ZtltD~AFRIKA:ANSCHE

err

· ~eeft• gratis inlid'ltin~en aan allen, die naar Zuid-Afrika wenschen te
emigreeren, daar handels~trekkingen wenschen aan te knoopen, enz.

IN TEE KEN B I L] E T.
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