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VOORBERIG BY DIE TWEEDE DRUK.

Die eerste drie artikels van hierdie reeks het reeds in die
Eerste Druk ( 1937) verskyn.

Hieraan is in hierdie druk geen

wesentlike wysiginge aangebring nie, maar toegevoeg is nou
artikels IV en V.

T. H.le ROUX
Pretoria, Februarie 1940.

VOORBERIG BY DIE DERDE DRUK.

Die eerste vyf hoofstukke is onveranderd oorgedruk uit die
tweede uitgawe; toegevoeg is nou hoofstukke

VI~VIII.

Ons

sou graag 'n aantal toevoeginge wou aangebring het, maar daar
die setsel bewaar is, het ons daarvan afgesien. Daarom kon ons
ook nie gebruik maak nie van gewaardeerde opmerkinge van
Prof.

J. J.

Ie Raux, Pietermaritzburg, en

Dr. W. Kempen,

Stellenbosch.
Die hoofstukke hoef nie in 'n bepaalde volgorde gelees te
word nie, maar om los te kom van die gewone spelling, is dit
goed om met die.laaste hoofstuk te beginne.

T. H. le ROUX.
Pretoria, Januarie 1943.
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VOORBERIG BY DIE VIERDE DRUK.

Hoofstukke 1-VIII is 'n herdruk van die vorige uitgawe,
behoudens klein toevoeginge en verbeteringe. In hierdie druk
het nuut bygekom hoofstuk IX en dan die Vergelykende
Vokaalkaart van Afrikaans, Nederlands, Duits, Engels en
Frans, tesame met voorbeelde ( ,sleutelwoorde") en 'n beknopte
behandeling van die klinkers uit die vier vreemde tale wat die
Afrikaner vera! moeite gee. Hierdie fonetiese gedeelte is los
in1-1evoeg, sodat die gebruiker dit naas mekaar kan le vir studie
en vergelyking.
In hoofstuk VIII moes ons by die vorige druk 'n uitweg
soek by die fonetiese transkripsie van die genasaleerde swakbeklemde e en die stemhebbende h. omdat die fonetiese tekens
vir hierdie twee klanke nie voorhande was nie. Gelukkig
beskik die Uitgewer nou oor hierdie twee tekens, respektieflik
I ~l] en [fi] , sodat hulle gebruik kon word.
In verband met hoofstuk VI: ,Die Afrikaanse Spelling,"
moet daar vermeld word dat 'n belangrike besluit geneem is
sedert die verskyning van die vorige druk van hierdie werk.
In Julie 1944 het die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse
Akademie besluit om, op twee uitsonderinge na, nie Ianger d of
t te skrywe na f, g. s op die end van 'n woord nie. Die twee
uitsonderinge is agt naas ag en maagd naas maag. Hiermee
is 'n uiters hinderlike onafrikaansheid in die ban gedoen. Dis
net jammer dat baie uit die publiek op papier nog so vashou
aan daardie onegte toevoegsel.
Dis maklik om vertroud te raak met die fonetiese letter en
dis onmisbaar vir elkeen wat hom ernstig met taal wil besighou.
Tog het ons dit net in hoofstuk VIII konsekwent gebruik. So
het ons by die behandeling van die lidwoord 'n ( hoofstuk II)
besluit om nie die fonetiese letter te gebruik nie ( hoewel die
sa a k daardeur eenvoudiger en juister te steT is), maar dit te
laat soos in die eerste drukke, omdat dit moeilikheid sou veroorsaak het aan die Ieser wat daar nie mee vertroud is nie.
Daarom het ons ook in die nuwe hoofstuk (IX) van populere
transkripsies gebruik gemaak naas die fonetiese.
T. H. LE ROUX.
Pretoria, Oktober 1945,
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Afkortinge.
Ald.=aldaar.
afr. =Afrikaans.
art.= artikel.
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vgl. =vergelyk.
volg. =- volgende.
x=naas.
> = gaan oor tot.
<=-is ontstaan uit.

1. DIE GEBRUIK VAN DIE LEESTEKENS. 1 )
1. Leestekens geen kwessie van smaak nie.
Daar bestaan nog altoos 'n taamlik verbreide mening dat
die gebruik van leestekens iets van so'n indiwiduele aard is dat
dit nie die moeite werd is om te probeer om daarby rigting te
wil gee nie; gevolglik kan iedereen grotendeels doen wat hy
verkies. Hierdie opvatting is verkeerd en het in die praktyk
baie lastige en nadelige gevolge. Wie veel skriftelike werk
moet nasien. soos die onderwyser, die dosent en die eksamina~
tor, weet maar alte goed hoe uiters vervelend en hinderlik 'n
verkeerde of slordige punktuasie is. Dis waar, by oordeelkun~
dige gebruikers van leestekens sal daar altoos 'n sekere mate
van verskil bestaan, vera! op bepaalde punte, maar dit wil vol~
strek nie se dat daar geen Ieiding by hierdie onderwerp gegee
kan word nie. Gelukkig dat dit so is, want leestekens is 'n ver~
name stylmiddel en dus iets wat nie sommer tersyde gelaat kan
word nie.
2.

Verskil tussen Engelse en Nederlandse punktuasie.

Iemand wat oplet, sal gou merk dat die gemiddelde
Engelsman anders punktueer as die gemiddelde Hollander.
Die eerste gebruik vir ons gevoel oor die algemeen te weinig.
die tweede beslis te veel leestekens. V ergelyk die volgende
tipiese voorbeelde:
A, lo: "The allocation of funds by the Transvaal Provincial
authorities for their forthcoming road programme has
been criticised by the automobile association, who
feel that the funds are not allocated where they are
most eargerly needed from the point of view of the
importance of the highways."
1
) Hlerdie artikel is 'n uitbreiding van wat in beknopte vorm verskyn
bet in Ons Tyd. II, bl. 20~22.
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2o : "When removing a hot sparking plug do not remove

the head from the terminal but just slacken the
terminal nut until the plug has been loosened with
the plug spanner."
B. Io: ,.De geringe mate van bekendheid, die deze dichter
verworven heeft, is niet een juiste maatstaf, om de
historiese en litteraire waarde van zijn persoonlikheid
te bepalen."
·
2o: ,.Zij bedoelen, een of andere inlichting te geven,

voor~

dat men voortgaat met het eigenlike onderwerp waar
men over spreekt."
A, lo is in die haak, maar in 2o sou ons stellig 'n komma
plaas na ,.plug" en eintlik ook voor ,.but." In B, lo moet net
die tweede komma bly, die ander twee moet beslis wegval: in
2o moet heeltemal gee1;1 kommas gebruik word nie. W aarom
moet daar vir ons gevoel in bostaande sitate in die een geval
wei. in die ander geen kommas wees nie? Die antwoord op
hierdie vraag hang saam met die al of nie aanwesig-wees van
duidelike pauses. In A, 2o sou dit die lees vergemaklik as daar
minstens een komma ingevoeg word in daardie lang sin; in B.
2o daarentee het die kommas nie die minste praktiese waarde
nie. lnteendeel, hulle is beslis skadelik, omdat hulle steurend
werk en bowendien pouses kan laat aanbring waar die volstrek
nie bestaan nie. Hulle kan dus onnatuurlike lees in die hand
werk.
3. In wat volg, sal ons eers die beginsels behandel wat
ten grondslag le aan die gebruik van leestekens; vervolgens sal
ons die noodsaaklike gee omtrent elke leesteken. Eintlik is dit
net die komma wat moeilikheid oplewer; die gebruik van die
orige leestekens is eenvoudig en wie een keer sy aandag daaraan geskenk het, sal verder weinig moeilikheid ondervind.

4.

Waartoe leestekens dien.

By gesproke taal het ons die ritme, die intonasie (die op
en af van die stem) en die natuurlike pouses om maklik en
d~idelik te v.erstaan wat gese word. By geskrewe taal is dit
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dnders. Bier bestaan die ritme, intonasie en pauses netsogoed
as in die gesproke taal. maar die Ieser moet hulle self invoeg.
Daarom het die Ieser behoefte aan sekere uiterlike tekens om
die lees te vergemaklik. In hierdie behoefte voorsien die leestekens.
5.

Twee punktuasie-sisteme:
grammatiese.

die

ritmiese

en

die

Dis interessant om na te gaan hoe die aanwending van
leestekens in die loop van die eeue kan verskil. In middeleeuse
handskrifte word haas geen leestekens aangetref nie. Vondel
sal dikwels. 'n punt plaas waar ons vandag dit nooit sou doen
nie en by baie Engelse skrywers van die vorige eeu kan jy
veel meer kommas aantref as wat vandag deurgaans deur
Engelse geplaas word. Vandag bestaan daar twee sisteme
waarvolgens gepunktueer word : a) die ritmiese en b) die
grammatiese. Die ritmiese sisteem berus in hoofsaak op die
natuurlike pouses wat gemaak word deur iemand wat weet
hoe om te lees; die grammatiese wil veral die bou van die sin
en sy onderdele aanduie. Die ritmiese sisteem vind ons toegepas bo in A; die grammatiese in B. Hierdie twee sisteme
kan egter nie deur dik en dun geskeie word nie; soms sal diegene wat die ritmiese sisteem volg, tog terwille van die duidelikheid punktueer volgens die grammatiese sisteem. Dit geld van
die komma, vgl. § 24 ( 9). Oor die algemeen egter kan hierdie
twee sisteme duidelik onderskeie word. Sonder die minste twyfel verdien die ritmiese sisteem. die voorkeur, omdat dit die
beste die natuurlike pauses laat uitkom wanneer goed gelees
word en omdat dit, in afwyking van die grammatiese, geen onnodige kommas plaas tensy die duidelikheid dit regverdig nie.
6. Wanneer ons praat van ,.goed lees", dan bedoel ons
lees asof jy praat. Dit is waar lees eenvoudig op neerkom.
Wie lees asof hy praat, sal goed lees en so iemand sal met die
nodige aandag gou sy leestekens oordeelkundig gebruik. Dit
wil natuurlik volstrek nie se dat goeie lesers altoos eenders sal
lees nie. Die een persoon spreek anders. intoneer anders as die
ander en derhalwe sal die een goeie Ieser ook in sekere mate
anders le~s as die ander; gevolglik sal hulle in sekere mate

10

anders punktueer. Hierdie verskille sluit egter 'n algemene
leidraad volstrek nie uit nie.
7. Die grammatiese sisteem kan ook genoem word die
uiterlike, die stereotiepe: Dit is die metode wat jy in hoe mate
met toe oe kan toepas, wat o.a. aile betreklike sinne deur kom·
mas skeie, dikwels ook allerlei onderdele van sinne, en dit alles
sonder dat die duidelikheid in die minste daardeur gebaat
word. In plaas van die goeie Ieser te help, hinder dit sy oog
en sy gedagtegang. Ons herinner ons·uit ons skooldae dat
een onderwyser die raad gegee het: neem 'n goeie prosawerk
op en kyk hoe die skrywer punktueer. Hierdie raad was oor
ons koppe heen. Die ander weer het berispend opgemerk
(Hollands was natuurlik net Ncderlands destyds): Weet julie
dan nie dat voor elke die-, dat- en wat-sin 'n komma staan
nie? Daarna wou dit vir ons aanvanklik lyk of die moeilikheid
in ruime mate opgelos was, want hoeveel sinne van hierdie
tipe kom daar in Nederlands nie voor nie. Gou egter sou ons
ontdek dat hierdie advies ons nie ver bring nie; dit raak glad
nie die kern van die saak nie en is verder heeltemal onvolledig.
Dan was die oplet-metode van die eerste nog baie beter.

8.

Geen vaste reels vra nie, maar vat waartoe leestekens
behoort te dien.

Daar kan geen vaste reels neergele word vir die aanwending van leestekens nie. As dit moontlik was - en die
aanhangers van die grammatiese sisteem in uiterste vorm glo
daar stellig aan-, sou dit 'n baie onverkwiklike taak wees.
Nee, ook die oordeelkundigste toepassers van Ieestekens sal
meermale verskil op grond van wat in §6 gese is. Daarom moet
daar geen sprake wees van die aanleer van 'n aantal vaste
reels nie. Wat nodig is, is dat gevat word waartoe leestekens
behoort te dien en dat hulle. dan op oordeelkundige wyse aangewend word. Dit behoort 'n belangrike onderdeel uit te maak
van die werk van die taalonderwyser aan die middelbare skool.
Die klasse is hier betreklik klein .en die tyd het aangebreek.
Behandel die onderwerp aan die hand van bepaalde, geskikte
leesstukke en laat die leerlinge alles daaroor lees wat in grammatika, stylboek en waar ook in die skoolbiblioteek en elders te
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vind is. Sodoende sal hulle oplt>t wat goeie punktueerders
doen en f!ou-gou besef dat die aanwending v.<Jn leestekens 'P.
v~n"o-ne :1tylmiddd is en volstrek nie bloot 'n kwessie van
smaak nie.
9. Vlak by die begin het ons daarop gewys dat leerlinge en studente dikwels op baie gebrekkige 'vyse punktueer.
W at jou miskien nog die meeste hinder, maar dan volstrek
nie net by die leerling nie, is dat kommas letterlik gesaai word.
Hierdie saai van kommas is die grammatiese metode tot 'n
uiterste gedrywe. maar dit het nie die minste waarde nie. Die
lees bevorder dit nie in die minste nie; tot verduideliking dien
dit ewemin: wat daarente~ dikwels 9ebeur. is dat dit slegte, verkeerde lees in die hand werk.
10. Meermale kan 'n sin op verskillepde maniere gelees
en opgevat word. Neem die volgende teks: ,.Tog is daar vir
ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom.
en een Here Jesus Christus dcur wie alles is. en ons tot Hom."
Soos die vertalers dit gepunktueer het, sou ek se dat .. uit wie
alles is" ·n onmisbare aanvulling is by ,.Vader" en derhalwe
deur geen komma mag voorafgegaan word nie, .. en ons tot
Hom" daarentee 'n bystellmg is en daarom wei 'n komma
tussenin het. Neem 'n mens ,uit wie alles is" egter as bystelling op by ,.Vader." dan moet wgter hierdie woord 'n komma
staan en die een na ,.is" verval. Celliers in Stille Werkers
punktueer:
.. Met kop omlaaf!. en oe op die grond.
So dra hy Oubaas huis-toe. stap vir stap::
Na .. gro·1d" mag die komma vanwee die pouse nie wegval
nie. As na .. omlaag" nie juis gepouseer word nie, moet die
komma hier wegv.1l. Word die komma behou soos bo, dan is
volgens die ritmiese metode ,.en oe op die grond" 'n bystelling.
Reeds uit hierdie paar opmerkinge is dit duidelik dat 'n goeie
punktuasiesisteem 'n onrnisbare stylmiddel is.

11. Ons gaan nou daartoe oor om die nodige te se om-trent die verskilknde leestekens. Ons sal te~niese terminologie
versover moontlik vermy.
A.T. 2
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12. Punt.

Sinne wat volledige gedagtes bevat, word deur 'n punt
afgesluit: jan het my gevra om te kom kuier. Piet was van
plan om gistermiddag oor te kom, maar op die laaste oomblik
is hy verhinder.

13. Kommapunt.

Die kommapunt duie 'n pouse aan wat korter is as die by
die punt, maar Ianger as die by die komma; Of, anders uitge~
druk: dit skeie sinne wat in gedagte enger saamgaan as by die
punt, maar nie so eng as by die komma nie: Hy het nie vee!
geld nie; inteendeel, hy kan eerder arm genoem word. Telkens
het ek probeer om die onderwerp aan te roer; dit het my egter
nooit geluk nie. As in die laaste geval die tweede sin met
.,maar" ingelei word, is die pouse korter en word die komma~
punt deur 'n komma vervang: Telkens het ek probeer om die
onderwerp aan te roer, maar dit het m!J nooit geluk nie. Aan~
gesien die kommapunt 'n pouse aanduie wat in lengte tussen
die van 'n punt en 'n komma staan, is dit begryplik dat dit
meermale voorkom dat waar die een 'n kommapunt plaas, die
ander 'n punt of komma verkies, veral die punt. Miskien wys
die naam kommapunt daarop dat die leesteken die funkie van
punt en komma verenig.
Bekende voorbeelde van die kommapunt vind ons :( i)

Voor die bywoordelike voegwoord : Jan stribbel altoos
tee; daarom is dit so swaar om met die man op te
skiet.

(ii)

By 'n reeks newegeskikte hoof~ of bysinne: Die elo~
k~sionis se stem moet volume he: dit moet aangenaam
aandoen: hy moet dit goed kan moduleer; hy moet die
aandag van sy gehoor kan pak en behou. Die man
het gese dat hy bitter teleurgesteld was; dat hy nie
'n pennie verder in die saak sou steek nie; dat hy hom
nooit weer tot so iets sou leen nie.
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14. Dubbelpunt.
Die dubbelpunt word geplaas voor woorde of sinne wat
die voorafgaande toelig' of verduidelik: Jy het net een ding
nodig: volharding. Laat die bediende loop: dis duidelik dat
hy jou net ergernis gaan gee. Hier moet vera! twee dinge in
ag geneem word: die een is daidelikheid, die ander saaklikheid.
V erder word dit altoos gebruik voor aanhalings : Die spreker het begin met die woorde: .,Laat ons voor alles duidelik
wees."
Aan die dubbelpunt word soms 'n strepie toegevoeg (aldus:-), veral by .uitgebreide toevoeginge. Kyk § 13, laaste
gedeelt~.

15. Uitroepteken.
Die uitroepteken word gebruik by emosie, ten gevolge van
ontsteltenis, blydskap, verontwaardiging of wat ook: Wat 'n
afgryslike ongeluk I Ek wens tog hy kom! En dan wil hy nog
praat nadat ·hy ons so beledig het!
Ook word dit gebruik by waarskuwinge, dringende versoeke en bevele: Pasop! daar kom die trein. Aandag asseblief! Maak tog in vredesnaam gou!
Let op dat waar die uitroepteken nie op die end van 'n
sin staan nie, die volgende woord nie met 'n hoofletter begin
nie: Laat hoor. o Grysaard! want die woord te voer, betaam
die ouderdom.
Die gebruik van die uitroepteken moenie oordrywe word
nie; dan word dit hinderlik.

16 .. Vraagteken.
Natuurlik weet iedereen dat hierdie leesteken by vrae
gebruik word. Na die vraagteken volg nie noodwendig 'n
hoofletter nie, bv.: Wat doen jy hier? sou 'n gepaste vraag
wees. V gl. ook §33.

I

L__ --
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17. Rusteken (Strepie).
Die rusteken duie 'n aanmerklike pouse aan en gee te
keune dat die aandag gespanne ~s. Daarom word dit ook aan~
dagstreep genoem. Dit word gebruik:ver~

(i)

By afbreking van 'n sin: As jy maar net kon
staan - , maar [aat ek maar liewers stilbly.

(ii)

Om die aandag veral te bepaal by wat volg, gewoon~
lik 'n beknopte sin: En wat is nou die gevolg van dit
alles? - Rusie! AI beloning wat jy ontvang. is skeldwoorde!

By parentetiese sinne van die volgende soort: Hy
was vanm6re weer laat - dit kom daarvan as 'n mens
nie wil luister nie- en nou is hy afgedank. Hier kan
ook hakies gebruik word (kyk volgende no.), maar die
rusteken is gewoner.
Wat in al hierdie gevalle veral opval. is dat die pouse
lank is en dat wat na die rusteken volg op aanmerklike laer
toon uitgespreek word. Daarom is dit beter om in 'n sin soos
die volgende 'n dubbelpunt te gebruik en geen rusteken, soos
sommige doen nie: Sy geld, sy roem, sy naam was hy kwyt:
alles was hy kwyt (die laaste woorde gee 'n samevatting van
die vorige). Verge1yk verder §24 ( 7).
(iii)

18. Hakies.
Hakies word gebruik by inlassing van 'n woord of woorde
wat dien as verduideliking, as aanvulling, maar nie juis noodsaaklik vir die gedagte is nie: Die naam Sarel (Eng. Charles)
is aan Frans ontleen. Ons vertrek oormore (Vrydag). Dit
kom voor dat die een kommas gebruik waar die ander hakies
verkies, maar 'n duidelike geval van die laaste word altoos
daardeur geKenmerk dat die ingeslote gedeelte op aanmerklik
laer toon as die res uitgespreek word. In hierdie opsig stem
dit ooreen met die rusteken, nie egter wat die lengte van die
pouse betref nie. V ervang nou net in die voorafgaande twee
sinne die hakies deur kommas en geviud sal word dat die be~
trokke gedeeltes dan nie op laer toon uitgespreek word nie.
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L.W.-Laat ons tog oppas, wanneer gepraat word van die aanwending van .. hakies". dat ons ons nie skuldig maak
aan die <;tnglisisme ,,in hakies nie" (Eng. in brackets),
maar die goeie Afrikaanse uitdrukking ,tussen hakies''
gebruik.

19. Aanhalingstekens.
Dit is eintlik geen leestekens nie. Dit word gebruik by
aanhalings: ..Ja, maar," antwoord die man. Sy letter/ike
woorde was: ,.Ek hou nie van verontskuldiginge nie."
Let op : die eerste van 'n paar aanhalingstekens plaas ons,
in aansluiting by die Hollander, onder die lyn, terwyl die
Engelse altwee bo die lyn plaas. 'n Tweede aanhaling binne
die eerste word deur sommige met enkele, deur ander met
dubbele aanhalingstekens aangedui (,' Of .. .," "). Ons verkies
die enkele : H y begint met te se : .,Ek hou nie van die dreigement .jy moet dit doen' in die vorige spreker se toespraak nie."

20. Onderstreping.
Dit is ewemin 'n leesteken as die vorige, maar van wee die
belangrikheid daarvan wil ons dit hier 'n plek gee. 'n Woord,
taalvorm, dee] van 'n woord (bv. agtervoegsel, voorvoegsel of
uitgang), of klank wat behandel word, moet altoos op 'n bepaalde manier aangeduie word. Die beste metode is om dit te
onderstreep, wat dan in druk kursie.f of vet (swart) verskyn:die Hollander gebruik die woordjie aardig baie dikwels; die
agtervoegsel -erig is baie gewoon in Afrikaans; in die komparatief van duur word 'n d ingevoeg: duurder.
Dis van die grootste belang dat by klas- en eksamenwerk hierdie onderstreping aangebring word. Let ook daarop
dat wat aan die begin van 'n woord staan die koppelteken
agter, wat aan die end van 'n woord staan die koppelteken
voor moet kry: die voorvoeg~el on-: die meervoud op -s; die
-t in begint.
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21., Akuut- en gravis-aksent.
Dit word 'gebruik om 'n meer as gewone beklemtoning
van 'n bepaalde woord of lettergreep aan te duie. 'By kort
klinkers is dit gebruiklik om die gravis ( ' ) te gebruik; anders
die akuut ( '). Die klinkers ie, oe en tweeklanke geld hier as
lank: Dis sy. nie ek nie. As jy maar net wou. Dis nie waar
nie. Dis wei waar. Jy moet dit doen. Dit kan nog dae duur.
Jy moet dit v6or plaas, nie agter nie. Sommige verkies in die
laaste sin net een strepie: voor.
Ek hou niks van die benaminge ,.akuut" en .. gravis" nie
en gebruik bulle net by gebrek aan iets beters. Oo~spronklik
beteken akuut .,skerp, hoog," gravis daarentee .. do£. laag,"
maar by ons is altwee ewe skerp en is die verskil in aanwen~
ding bloot gewoonte. Daarom deug die benaming ,.skerp" en
,.dowwe" aksent hoegenaamd nie en is die twee vreemde terme
nog altoos beter omdat, behalwe vir die vakman, die oorspronklike betekenis iemand nie so lewendig voor die gees staan nie.

22. Stippels,
Dit word veral gebruik wanneer 'n sin nie· afgemaak word
nie, of die skrywer 'n woord of woorde nie wil neerskrywe
nie: Kan jy dan nie gou vir ons vertel wat jou bedoeling .... 7
Maar kyk so'n . . . . ! Die gebruik vertoon dus ooree-nkoms
met die van die strepie ( § I 7, i), maar daar is hierdie kenmerkende verskil dat die rusteken altoos 'n aanmerklike laer toon
as die res veronderstel, wat by stippels nie· die geval is nie.

23. Xomma.
Die komma is die leesteken waarby daar die meeste verskil bestaan tussen skrywers cen in sovcer ]ewer dit moeilikheid
op. As algemene leidraad wil ons twee beginsels neerle:
a) plaas 'n komma waar daar by natuurHke lees 'n duidelike
pouse is; b) moenie. 'n komma plaas waar daar· geen sodanige
pouse is nie, behalwe in die paar gevalle waar dit vir die duidelikheid gedoen word, waar dus die grammatiese sisteem ge-
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volg word. Wie hom hieraan hou en natuurlik lees, sal gou~
gou sy weg vind.
In wat volg, wil ons die vernaamste gevalle van die kom~
ma hehandel.
21. Die komma is nodig in die volgende gevalle:( 1) Tussen newegeskikte suhjekte, sinne en dele van
sinne (almal gevalle waar as 't ware ,.en" in gedagte by te
dink is): Jan, Piet en Koos het gaan stap. Die een sal dit
nodig ag, die ander weer iets anders. Jy moet voor die huis
kyk, agter die huis en in die huis.
L.W.-Moenie in sinne soos die laaste 'n komma plaas
voor die .,en" nie.
(2) Tussen opmekaarvolgende attrihutiewe byvoeglike
naamwoorde waarvan elkeen 'n a parte ( selfstandige) be grip
uitdruk : Dis 'n astrante, voortvarende, vervelende mens.
(3) Waar. om herhaling te vermy, woorde weggelaat
word : Ons vreugde was sy vreugde; ons geluk, sy geluk; ons
droefheid, sy droefheid. Met ons ouers praat ons Duits, onder
mekaar Afrikaans, in die skool Engels. Wie in die laaste sin
die pouse tussen die dele Ianger maak, kan dit ook skeie deur
'n kommapunt en dan 'n komma plaas al dan nie voor ,.Afrikaans" en ,.Engels": Met ons ouers praat ons Duits; onder
mekaar(.) Afrikaans: in die skoal(.) Engels.
(1) Voor en agter hystellings : M nr. A.. die voorsitter
van die vereniging, het vertrek.
Waar 'n hystelling deel van 'n naam geword het, staan
natuurlik geen komma nie: Karel die Grote; Saul die Woeste!~
held.
( 5) Voor en agter die toegesprokene: Ons kom dadelik,
Jan. Jy's darem maar 'n flOeie dier, Roman. Piet, kom bietiie

hier.
( 6) Na uitroepe en wat as sulks mag beskou word, maar
waar daar geen hesondere emosie is nie: Wag, laat ek eers
bietjie asem skep. Kyk, daar loop twee volstruise. Ag nee,
dit kan nie wees nie. Ja, dit is wat hy gese het.
(7) Voor en agter parentetiese sinne, d.w.s. sinne waarsonder die hoofgedagte nie onduidelik of onvolledig word nie:
Jan is, of jy dit wil toestem of nie, 'n baie verdienstelike man .
.. Onthou". het hy gewaarsku, ,dat die pad sleg is." Daardie
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man is, om die waarheid te se, nie heeltemal vertroubaar nie.
Hierdie streke is, soos alma! weet, baie ongesond. • My oudste
hroer, wat jy gister ontmoet het, is vanmore oorlede. Let veral
op die verskil tuss~n hierdie tipe van parentetiese sin en die
by die rusteken ( §17, iii) : in die laaste geval is die pouse aan~
merklik Ianger en word die betrokke gedeelte op baie laer toon
uitgespreek.
( 8) By hystellende sinsdele van die volgende tipe: Dit is
'n crkende feit, nie net onder ons nie, maar dwarsdeur die
land, dat ....
(9) Tusscn twee sinne waarvan die een op 'n werkwoord
eindig, die andcr met 'n ww. begint: Net soos ek tc sag praat,
moet iy jou hand opsteek. Soos alma! weet, is die begin moei~
lik. As iy aanho:1, moet dit regkom.
Hiertoe kan ook gereken word beknopte bysinne: Wat my
betref. kan jy dit gerus laat staan. Alles in aanmerking ge~
necm, is dit tog maar die beste.
In altwee hierdie gevalle word gewoonlik geen pouse gemaak nie, maar duidelikheidshalwe is dit goed om die komma
te p!aas. Hier het ons 'n mooi voorbeeld van waar die gram~
matiese sistec>m reg van bestaan het, vgl. §5.
(I 0) Tussen 6f-, nag~ en en~en~sinne van die volgende
tipe: Jy moct of my instruksies volg, of onmiddellik die werk
staak. Hy het nog aanlcg, nag uerstand. Hy het en Pergeet om
tc kom, en om 'n ander in sy plek te stuur. Let oak op 'die gebruik van die aksent hier.

25.

Bywoordelike bysinne deur 'n voegwoord ingelei.
na 'n hciofsin.

Plaas 'n komma voor die voegwoord as daar 'n pouse is;
anders nie. Vaste re~ls is onmoontlik: dit hang a£ van hoe
gelees, hoe die sin gevoel word. So is die komma noodsaaklik in: lfy het hard gewerk, tog het hy nie geslaag nie, Sy toe~
stand is seker treurig, dog ons mag nie vergeet dat dit grotendeels sy eie skuld is nie. Hy moes slag op slag verduur, des~
nic>tccnstaandc het hy nooit sy moed uerloor nie. Daarentee
sal die een die komma invoeg. die ander dit weglaat in sinne
soos ( ons plaas die komma tussen hakies om aan te toon dat
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dit fakultatief is): Daardie weldaad sal ek nooit vergeet nie(.)
al word ek ook nog so olld. Ek sal die persoon dadelik aan-

wys ( .) hoewel ek hom nog nooit persoonlik ontmoet het nie.
Dieselfde geld verder van bysinne ingelei deur aangesien, omdat, tensy, terwyl, voordat, want, ens.
26. Tussen bysin en hoofsin, die laaste met inversie.
Ook hier is die komma fakultatie£, maar dis beter om dit
in te voeg: As jy my nie kan help nie(.) moet jy dit maar gems

se. As dit die manier is waarop hy sy hlllp aanbied(.) dan wil
ek daar liewers nie gebmik van maak nie.
Namate die sin Ianger is, word die behoefte sterker om die
komma te gebruik. Wanneer die een sin met 'n werkwoord
eindig, die ander met 'n ww. begint, moet die komma gebruik
word: As jy bietjic wag, gaan ek saam. Vgl. §24(9).
27. Bysinne deur ,wat" ingelei.
(a) As die wat-bysin parenteties is (vgl. §24, 7), meet
dit deur kommas geskeie word: My beste werksman, wat al

tien jaar in my diens is, is my dellr siekte ontval.
(b) As die wat-sin 'n nood=:aaklike aanvulling is van die
hoofsin, d.w.s. die hoofgedagte daarsonder nie volledig is nie.
bly die komma wcg : Dis die moeite werd om die persoon wat
noll net gepraat het weer ·n keer te hoar.
(c) Sinne van die volgende bou val onder §24, 9 en vere!s natuurlik die komma : Die persoon wat die eerste gepraat
het, soll ck graag weer wil hoar.

(d) Wie die grammatiese sisteem volg, plaas in (b) 'n
komma voor .,wat", maar dit is een van die hinderlikste onnodighede en behoort streng vermy te word. Daarentee kan
by lang sinne van tipe (b), waar die onderwerp van die hoofsin ver van sy werkwoord staan. 'n komma nuttig wees op
die end van die wat-sin: Later het die broers van die man
wat uir ons gehelp het, aan ons kom se dat o:zs tog nie moes

ontsien om weer hlllp te vra nie.
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W aar twyfel bestaan of die wat~sin parenteties is of nie.,
is die komma wenslik daarna: Nou het die eienaar van dle
huis wat die naam Julius het, uiak daarby_ nog 'n ander huis.
28. Voor die voomaamwoordelike bywoord.
Dis eweneens 'n hinderlike onnodigheid om 'n komma te
plaas voor die sogenaamde voornaamwoordelike bywoord :
M aak drie goeie sinne waarin respektieflik 'n selfstandige
naamwoord, 'n werkwoord en 'n bywoord as onderwerp ge~
bruik word. Die hoofsin is onvolledig sonder die bysin en
derhalwe moet geen komma voor .,waarin" geplaas word nie.
Daar' s trouens ook geen pouse nie.
29. Dat-sinne.
As daar 'n pouse gemaak word voor .,dat", gaan 'n kom~
rna vooraf; anders nie. Gevind sal word dat daar geen pouse
bestaan wanneer die hoofgedagte eers in die dat~sin kompleet
word nie; anders is daar wel 'n pouse. Vergelyk (a) met (b):( a) Jy moet maar mooi werk in die skool. dat jy kan
klaarmaak en vir my op die plaas kom help.
(b) Ons moet hom in ieder geval daarvoor erkentelikheid
bewys dat hy sy bes gedoen het. Hy't my_ so dikwels teleur~
gestel dat ek nie meer weet of ek hom nog kan vertrou nie.
(c) Plaas geen korn rna voor ,dat" in naamwoordelike
sinne nie: Hy 't my gister mos be/owe dat hy vandag sou
oorkom.
By 'n sin van die volgende bou kan die komma nuttig wees,
is hy dus fakultatief: Moet jou dit nie alte vee! aantrek dat die
man voortdurend uitgeroep het(,) jy moet hom nie kom help nie.
Let daarop dat die laaste sin die volgorde van 'n hoofsin het.
30. Sodat-sinne.
Dieselfde geld van sodat~sinne :(a) Ek wil eers die saak in hooftrekke uitwerk, sodat ek
n idee van die omvang kry ... Laat U aangesig skyn. sodat
ons verlos kan word."
(b) Wi! jy nie vir my gou winkel-toe gaan sodat ek in~
tussen my werkie kan klaarmaak nie?

21

31. En-sinne.
Baie handel bier s6 : as die onderwerp dieselfde is, word
geen komma geplaas tensy die sinne te lank is nie; daarentee
word by verskil van onderwerp altoos kommas geplaas, onverskillig of daar gepouseer word of nie. Die laaste is totaa!
onnodig. En-sinne hoef oor die algemeen nie deur kommas
geskeie te word nie: Ons het eers koffie gemaak en daarna
het ons met die werk begint. Die oudste broer moes op die
Lande werk en die jongste het as opdrag gehad om vir die vee
te sore.
In die volgende sin plaas ons 'n komma: nie omdat daar
verskil van onderwerp is nie, maar omdat ons daar 'n duidelike pouse maak : Doen die moeite om die saak aan hulle goed
duidelik te maak, en julie kan daar seker van wees dat al hulle
besware sal wegval. As die pouse nie gemaak word nie, val
die komma weg.
As verskillende en-sinne op mekaar volg. kan dit nuttig
wees om die wat _nouer samehang met 'n komma te skeie van
die ander: ,Gilead is myne en Menasse is myne, en Efraim is
die beskutting van my hoof." Jan het vanmiddag tuin gemaak
en Piet gaan more skape skeer, en volgende week gaan hulle
saam kuier. Op die plek van die komma word in hierdie sinne
gepouseer; dit is egter lank nie altoos die geval voor ,en" nie.
Daar's onderwysers wat bulle leerlinge leer om 'n komma
te plaas tussen homonieme in 'n sin soos die volgende: Dit het
lank geduur voor ons, ons weg kon vind. Die komma is hier
totaal oorbodig en daarom ten sterkste af te keur.
32

Punktuasie by Adresse.

Die Transvaalse Departement van Onderwys versoek sy
skole om as volg te punktueer:

Proesstraat 113,
Pretoria,
13 Desember 1939.
Of:

Proesstraat 113.
Pretoria.
13 Desember 1939.
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Ek betreur dit dat in die tweede geval na ,Pretoria" 'n
punt staan en geen kommapunt nie. Dan sou dit alles een
geheel gewees het. met net voor die datum in die tweede geval
'n Ianger pouse as in die eerste. Anders is hierdie metode
baie goed.
33. Meer as een leesteken per keer.

Oit spreek vanself dat in die reel nie meer as een lees·
teken per keer gebruik word nie. Daar's egter enige uitson~
deringe, waarvan ons die volgende noem :(a) Uitroepteken plus vraagteken of omgekeerd: Jy wil
tog nie se dat die man dood is nie? l
(b) Strepie plus komma : )}.. het my vanm6re gevra om
saam te gaan - iets wat hy nog nooit gedoen het nie - . maar
ongelukkig kon ek die uitnodiging nie aanneem nie.
(c) V raagteken plus strepie : En wat is nou die gevolg
van dit alles? - Niks as rusie l
(d) Aanhalingstekens plus een of ander leesteken: Hy
het gevra: , W at doen julie hier"? Natuurlik is aanhalingstekens nie eintlik leestekens nie, maar bloot die aanduiding
van iemand se letterlike woorde.
34. Leestekens in sekere mate verwisselbaar.

Gelet op die indiwiduele faktor by leestekens, soos uit
bostaande voldoende blyk, is dit duidelik dat in sekere gevalle
die een 'n ander leesteken sal gebruik as die a~der, alnamate
die woorqe gelees of gevoel word. Maar ook dieselfde persoon kan tot op sekere hoogte dieselfde sin verskillend punktueer alnamate hy dit verskillend voel. As die pouse tussen
twee selfstandige sinne korter, die verband enger gevoel word.
sal 'n kommapunt gebruik word waar anders 'n punt sou
staan. In die man is hopeloos in sy werk : hy verstaan daar
so goed as niks van nie duie die dubbelpunt aan dat wat volg
'n verduideliking is van die hoofsin. Hier kan ook 'n kommapunt of selfs 'n punt geplaas word, maar dan is dit 'n verden:
gedagte, nie juis 'n verduideliking nie. In in A. se handboek oor
geskiedenis, 2de druk, lees ons kan die woorde .,2de druk"

23
tussen hakies staan, maar dan is dit net 'n terloopse invoeginy
wat maklik agterwee kan bly en dan ook op 'n laer toon uit~
gespreek word ( vgl. §18). In eers het die wind gewaai, toe het
dit begin reent, later het dit gehael en uiteindelik het dit ge~
storm duie die kommas 'n vlug tempo aan, terwyl die gewone
punktuasie, nl. kommapunt, te kenne gee dat daar Ianger tus~
sen die onderdele gepouseer word.
35. Dis interessant om daarop te let dat by sommige
leestekens die pouse (van een of ander lengte) op die voor~
grond staan: dit is die geval by die komma, die kommapunt en
die punt. By ander is dit nie juis die pouse wat in die eerste plek
in die gedagte opkom nie, maar een of ander bepaalde funksic
(vraag, bepaalde emosie, letterlike woorde, ens.): hieronder
val die dubbelpunt. die strepie, die stippels, die vraagteken en
die aanhalingstekens.

36. Leestekens nie bloot kwessie van smaak nie.
Aan die end van hierdie artikel wil ons nogeens met nadruk
daarop wys dat verskil in die aanwending van die leestekens
volstrek nie beteken dat dit 'n saak van willekeur, m.a.w. bloot
een van persoonlike smaak is nie. Oore~nstemming op die essen~
siele punte is heeltemal bereikbaar en natuurlik ook noodsaaklik
met die oog op die praktyk. Ons hoef nie altoos eenders te
punktueer nie, maar dit wil volstrek nie se dat elkeen maar
sy eie weg mag volg nie. Jy vind nogal taamlik dikwels skry~
wers wat uiters indiwidualisties is in die aanwending van lees~
tekens, maar deurgaans is hulle punktuasie vir ander baie
hinderlik. Ook is daar skrywers wat vir hulk geen rekenskap
gee van leestekens nie en bulle selfs daarop verhef. maar moenie praat watter moeite dit kos om bulle werk persklaar te
maak nie.
Helderheid en vastigheid in die aanwending van leestekens kom namate 'n mens sy gedagtes op papier sien. Dan
let hy goed op wat ander doen en leer hy om self oordeelkun~
dig te werk te gaan.
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37. Die ritmiese sis teem verreweg die beste.

Tenslotte dit. Die grammatiese sisteem kan nie heeltemal
uitgeskakel word nie : vir die duidelikheid is hy in sommige
gevalle onmisbaar. As geheel is dit egter 'n meganiese sisteerp
en een wat nadelig en hinderlik werk. Die beste sisteem is
sonder enige twyfel die ritmiese, wat in hoofsaak uitgaan van
natuurlike pouses. Wie hierdie sisteem met aandag volg. sal
gou sy weg vind. 1 )

1
) In die meeste skoolgrammatikas en boekies oor stylleer word iets gese oor die gebruik van die leestekens. maar die behandeling is beknop en
onvolledig. Agter die Alrikaanse Spelreels is enige nuttige opmerkinge opgeneem van Prof. Bouman. Botha en Burger gee in bulle Afrikaanse stylleer, bl. 143-155, ·n uitgebreide behandeling van die aanwending van die
leestekens. maar op die beginsels wat aan punktuasie ten grondslag le, gaan
· hulle nie in nie. Dit doen die bekende Nec!erlandse onderwyser, wyle
Van den Bosch wei in sy artikel Over lnterpunksie van meer as dertig
jaar gelede, wat a!t"'>>s nog sy waarde besit. Kyk N. Taalg. I, bl. 61-68.
Die onderwerp is breedvoedg behandel deur Fowler: The King's
English", bl. 228-299 !Clarendon Press) en deur Carey· Mind the Stop
(Cambridge University Press. 1939). In beginsel stem ons ooreen.
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II.

DIE UITSPRAAI{ VAN DIE ARTIKEL .,' N"')

Herhaaldelik is die vraag aan ons gestel, meestal deur
onderwysers, wat die gewone uitspraak van die artikel 'n is. 2 )
Ons se die gewone uitspraak, d.w.s. die natuurlike, nie die
bewuste volgens die letter nie. Daar's seker nie nog 'n woord
in ons taal waarvan die uitspraak so dikwels verknoei word as
van die lidwoord 'n nie, 'n woordjie wat uit die aard van die
saak ieder oomblik voorkom en waarvan die verkeerde uitspraak
gevolglik des te meer steurend is. Die sondebok hier is ver~
al die juffrou op skoal. Aan haar is die belangrike taak
opgedra om die kleintjies te leer lees. Sy het 'n groot gesag:
wat sy se, is wet vir die kind, al weet hy nog niks van wet a f
nie. As juffrou eenmaal gese het dat 'n ding sus of so is, dan
moet iemand anders tog nie kom vertel dat dit anders is nie.
Ons gun haar hierdie gesag van harte, maar ons sou so graag
sien dat sy geen onnatuurlike, geen letteruitsprake aan die
kindertjies leer nie. As daardie onnatuurlike uitsprake eers
pos gevat het in die jong gemoed, is dit baie swaar om bulle
weer daaruit te kry. Daar's heelwat van daardie onnatuurlike
letteruitsprake wat die kinders op skool bygebring word. In
artikel III handel ons oor die letteruitspraak van Januarie en
Februarie; hier wil ons net by die lidwoord 'n stilstaan.
Die oningewyde meen dat 'n moet uitgespreek word en
(met e word bedoel die swakbeklemde ,e" van 'n woord soos
dade!). Dis die geskrewe woord, die letter wat hom so laat
dink; daarom het ons netnou gepraat van letteruitspraak. Hier~
die mening is egter verkeerd en vlak by die begin wil ons op
twee dinge wys : eerstens, dat daar verskillende uitsprake van
die lidwoord 'n is, al na die aard van die begink]ank van die
volgende woord; tweedens, dat by die verskillende uitsprakc
meestal geen n gehoor word nie.
1
) Hierdie artikel is 'n samevatting en uitbreiding van wat eerste ver·
skyn het in Ons Tyd. I. No. 4, bl. 10-11 en No. 5. bl. liJ-11.
2
) Ons Tyd. I. No. 5, bl. 10-11.
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Daar's 6' klankwaardes van die artikel 'n, wat ons as volg
sal voorstel :
1) en;
2) em;
3) eng (ng soos in ding);
4) e (die n het verdwyn. maar sy nasale gedeelte het op
die e oorgegaan, dit genasaleer);
5) he;
6) e.
Met e word dwarsdeur bedoel die swakbeklemde .. e" van
n woord soos dadel. On3 behandel agtereenvolge:::s elkeeu
van hierdie ses uitsprake. Dis van belang waar die hoofklem
val; daarom duie ons die hoofklem aan deur 'n skuins strepie
bo die betrokke lettergreep.

I: en.
Dit kan gehoor word in twee gevalle : a) voor 'n woord
wat met 'n dentaal (d, t, n) begint; b) voor 'n woord wat met
'n klinker aanvang. Ons gee telkens enige voorbeelde in twee
kolomme: die eerste met die hoofklem op die eersvolgende
lettergreep. die tweede met die hoofklem op 'n latervolgende
een.
Voor d
dis n denneboom
.. dorsmasjien
.. dadelpalm

dis ·n definisie
.. dosyn
., deurmekaar spul
Voor t

dis ·n tingerige vent
., tiende
.. taamlike pad

dis ·n tarentaal
.. tamaai slang
.. tameJetjie
Voor n

dis ·n nare mens
.. niksnuts
.. namaaksel

dis 'n natuurlike saak
.. nalatige mens
.. nasioQalis
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Voor 'n klinker

dis ·n afkorting
., 6nderbaad jie
" erdvark

dis 'n ouderwetse dogtertjie
.. allerliefste seuntjie
.. onvertr6ubare persoon

Wie die verskynsel by hom self goed nagaan (wat maklik kan gedoen word deur self 'n ruim aantal voorbeelde, soos
bo, op te ::krywe, liefs van alledaagse, gebruiklike woorde), sal
by die pas behandelde gevalle onder r die volgende opmerk:(a) naas die uitspraak en kan orals gehoor word e of
( genasaleerde e):

e

(b) en kom die meeste voor wanneer die volgende lettergreep nie die hoo fklem het nie;
(c) wanneer die eersvolgende lettergreep met 'n klinker
begint en die hoofklem dra. is dit reel om die artikel nie as
en uit te spreek nie, maar as e;

(d) van hierdie drie uitsprake is e. alles bymekaar geneem, verreweg die gewoonste.

n.

em,

Hierdie
(b.p.m):-

uitspraak

kan

gehoor

word voor

Voor b

dis 'n
..
..
..

baadjie
bakoond
biltong
blindemol

dis 'n
..
..
..

bakatel
balkan
Bas6etoe
bobbejaan

Voor p

dis •n pakkamer
pakos
.. peerboom
.. piesang
A.T. 3

dis n
..
.,
..

pamp6en
papegaai
paraffienlamp
patroon

bilabiale

?A
Voor m

dis 'n maanhaarjakkals
" malva
.. mamba
mfmnetjie

dis 'n
..
,,
,

maatskappy
magistraat
mandolien
matr6os

Netsoos by die vorige afdeling word em eerder gehoor
wanneer die volgende lettergreep nie die hoofklem dra nie.
Op sigself sou ons hier em verwag deurdat die n gedteeltelik
geassimileer ( gelykgemaak) word aan dte volgende bilabiaal.
vgl. onmoontlik, wat uitgespreek word ommoontlik, en oomblik uit Ndl. ogenblik. Vir die goeie waarnemer sal dit egter
gou duidelik word dat em die uitsondering is, bv. by versigtige
praat, en dan nog net versover in S'o'n geval nie eerder en gehoor word nie. Ook word e dikwels gehoor, maar reel is om
in die posisie onder hierdie afdeling bedoel die artikel as e uit
te spreek.

III: eng.
Hierdie uitspraak kan gehoor word voor 'n sagtegehemelte-konsonant ( c k, g gh. gh en k):Voor c

dis 'n cockney
.. criticus

dis 'n cafe
, calvinis
, compromis
Voor g

dis n garage
.. guillotine
.. guerrllla-oorlog
Voor gh

dis 'n ghienie
.. ghoen

dis n ghong
.. ghwarrieboom
.. ghit.iar
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Voor k
di3 n
,.
..
,.

ka(ferwaterlemoen
kanniedood
ketting
kielhouer

dis 'n
,.
,.
..

kabelj6u
kafee
kalk6en
kameel

Net soos by em is dit natuurlik om hier eng te verwag as
gevolg van assimilasie: vgl. klein, maar kleinkie en verder onkoste, onkruid, waarvan n by a! drie laaste woorde as ng uit~
gespreek word. Hierdie uitspraak word dan ook gehoor en. al
weer soos by en en em, eerder as die volgende lettergreep nie
die hoofklem dra nie; reel is ewenwel om by III e te hoor. Die
uitspraak e kom hier nie voor nie, of indien wei. dan moet dit
beslis as afwymng, nie as gewoon beskou word nie. Eerd.er
sal dan nog en gehoor word. Die rede waarom hier geen e
gehoor word nie, is waarskynlik omdat sowel die e as die
sagtegehemeltekonsonant spanning in die sagtegehemelte vereis; m.a.w. omdat daar gevolglik dubbele spanning sou wees en
die een dus uitgeskakel word. Ons sou hier dan arbeidsbesparing he, wat geen luiheid hoef te wees. soos dit deur oninge·
wydes dil<wels bestempel word nie. Nee, arbeidsbesparing is 'n
gewone en natuurlike verskynsel in die !ewe van elke taal. net
soos by 'n goeie sakeman. Egter met hierdie verskil: by 'n
sakeman is dit bewus; in 'n taal. onbewus.

e.

tV:

Ons het gesien dat e voorkom in die posisies I en II: hy
word egter vera! gehoor voor 'n frikatief.

Voor f
dis n fa bel
feesdag
friesbees

..

"

dis n fabriek
familie
fariseer

..

"

Voor g
dis n gangetjie
geelslang
geitjie

..

..

dis n gallon
gedagte
.. ged6ente

..
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Voor s

dis 'n sakdoek
.. sederboom
" seekoegat

dis 'n SabbaWtrier
.. sanatorium
.. skerpioen

Weer sien ons dat die hoofklem 'n rol speel, want e word
eerder gehoor wanneer die volgende lettergreep nie die hoof~
klem dra nie; e is egter netso gewoon of selfs gewoner; en
word nie gehoor by person~ wat natuurlik praat nie. Dat die
artikel voor frikatiewe as e sou uitgespreek word, is wat ons
sou verwag, want dis altans by die meer oop klinkers {kort e, a.
o} reel in Afrikaans dat die volgende n voor 'n frikatief verdwyn. terwyl die nasale gedeelte op die voorafgaande klinker
oorgaan en dit tegelykertyd verleng versover ~ die hoofklem
dra: vgl. mens, wens; gans, dans: ons, gons. spons. 1 )

V: he.
In a! die voorbeelde wat ons sover behandel het, het ons
'n lidwoord op die oog gehad wat binne~in 'n sin staan, nie
aan die begin daarvan nie. Meestal staan hy dan ook in die
eerste posisie: dink maar aan die duisend~en~een voorbeelde
soos: bring 'n stoel: in 'n kits: oor 'n rukkie: wag 'n bietjie;
oor 'n berg. ens., ens. Dikwels egter staan die onbepaalde lid~
woord eerste m 'n sin en daar's 'n opmerklike verskil in wat
ons kan noem die gewig van die woordjie in hierdie twee
posisies. As die lidwoord in die sin staan, gaan hy vee! nouer
saam met die voorafgaande as met die volgende woord. hoe~
wei hy grammatikaal natuurlik by die laaste hoort. Vergelyk
die sin 'n gans kan tog raas met as 'n gans kos kry, kan hy
tog baie raas: in die eerst-::: geval het ·n aanmerklik meer ge~
wig, ons kan se meer selfstandigheid as in die tweede; in die
laaste. geval word hy baie swak en vlugtig uitgespreek: hy sit
feitlik op die rug van die voorafgaande woord.
Wanneer 'n eerste in die sin staan, d.w.s. die eerste woord
is na 'n pouse, word hy gewoonlik as he uitgespreek wanneer
die volgende woord se eerste lettergreep die hoofklem dra.
V ergelyk die volgende voorbeelde :1

)

Vgl. vir nadere besonderhE'de Afr, Fon. § 324 volg.
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(a) 'n mens kan nooit weet nie; 'n kind kan soms so
mocdswillig wees: ·n d6nkie is tog lui; ·n 6s kan so rustig stap.
· n ou mens moet in ag geneem word; ·n eensame mens is te
bejammer; 'n sta! bring ulicc; 'n mamba is gevaarlik; (na 'n
pouse) ons hoar dikwels: 'n mens moenie te haastig wees nie;

(b) 'n ordcntlike mens sal dit nooit doen nie; 'n onn6~
dige ding is altoos verve lend; 'n inhalige men.s is nooit tevrede
nie; 'n agterd6gtige mens het onnodige kwellings; 'n eiesinnige
mens neem nie maklik raad aan nie: 'n orkiwn is iets vrees~
liks: ·n eksamen is nooit juis prf>ttig nie; 'n papegaai kan baie
raas; 'n kokkewict maak 'n mooi geluid.
Dis maklik om voort te gaan met voorbeelde, maar hier~
die IS voldoende In (a) kan weliswaar die uitsprake en, em.
eng, e en e gehoor word van die artikel, a] na die bepaalde
posisie soos in I tot IV behandel. voorkom, maar gewoonlik is
dit hier he. Natuurlik sal hierdie laaste uitspraak in die een
streek meer voorkom as in die ander, maar dat dit in hierdie
posisie gewoon is, kan nie ontken word nie. In die voorbeelde
onder (b) word he gewoonlik nie gehoor nie, dog een of meer
van die ander vyf uitsprake. Ons vind dus die uitspraak he
wanneer die onbepaalde artikel 'n sekere mate van nadruk het
en dit is die geval as hy eerste in die sin staan, d.w.s. na 'n
pouse staan: daar hoe£ natuurlik nie noodwendig 'n punt voor~
af te gaan nie. By a! die ander uitsprake is die lidwoord baie
swak beklem, so swak a3 wat dit feitlik in 'n taal die geval kan
wees. Oat he die gevolg is van 'n sekere mate yan nadruk
blyk ook uit die volgende. Wanneer die woordjie a! meer as
gt>wone nadruk het, ldink hy dikwels soos hal en word deur
minder geletterdes ook dikwels so geskrywe: dis hal ]aat; in~
tussen het die baas hal 'n paar maal sy stem laat hoor. Om
dieselfde rede is dit gewoon om 'n h te laat hoor tussen twee
lettergrepe waarvan die eerste op 'n klinker eindig, die tweede
op 'n klir.ker begint. wanneer ons naamlik die tweede, swak~
beklemde om die een of onder rede met meer as gewone na~
druk uitspreek:
o~hc ( oe), [a-he (Iae). vy~he (vye), ens.
Meerdere nadruk is ook die rede waarom heelwat Afrikaners
woorde soos spesiaal, ideaal. provinsiaal uitspreek spesi~haal,
id£>-haal_ propinsi-haal. As ons hier praat van 'n h. dan bedoel
ons natuurlik een wat baie duidelik is, want iemand sou mak~
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lik kan opmerk dat by bv. dis 'n mens hy tog ook iets hoor
soos ,dis he mens." Dis waar. daar's miskien meestal iets van
'n h, maar by uitsprake negeer ons klein dingetjies soos hier1
di~ laaste. )
VI: e.
Die leser sal opgemerk het dat ons by en, em, eng en e (afdelings I- -IV) gese het dat hierdie uitsprake in daardie posisies
kim gehoor word, nie dat dit die enigste is nie. Waarheid is
dan ook dat die uitspraak e gehoor word orals waar die ander
uitsprake geld, selfs die van he. Die uitspraak e is verreweg
die gewoonste van die onbepaalde artikel en as net een uitspraak moes gekies word wat vir alle po;:isies pas, of min of
meer pas, moet dit stellig e wees. Om die rede is dit glad nie
vreemd dat sommige persone reeds jare gelede voorgestel het
dat ons die onbepaalde artikel deur e moes voorstel in oris ge~
wone spelling nie.
Om die onbepaalde artikel altoos en te 'Nil uitspreek, sou
baie onnatuurlik, bale geforseerd en hinderlik wees. Nie alleen
is en nie die enigste uitspraak nie, maar hy's glad nie eers die
gewoonste nie, soos duidelik blyk uit die voorgaande. Die ver~
breide mening dat en die gewone uitspraak van die artikel is.
is die gevolg van die skrifbeeld: dis 'n letteruitspraak. Ons
sien hieruit dat die uitspraak nie altoos na die spelling geplooi
mag word nie: 'n taal bestaan in geen geval uit letters nie,
maar prakties gesproke, mag ons wel se dat dit uit klanke be~
staan. Vera! die onderwyser (en hier dink ons in die eerste
plaas aan die juffrou, wat die kinders leer lees) mag nie som~
mer se: dis s6 gespelle en daarom moet dit s6 uitgespreek
word nie. Laat ons tog waak teen letteruitspraak. waarmee hier
bedoel word 'n uitspraak volgens die spelling. maar in stryd
met wat gehoor word uit die mond van beskaaf~ en natuurliksprekende sprekers van die betrokke taal. Dis nie net foutiewe
uitsprake wat .,goggas" is nie: ook hierdie letteruitspraak is
'n gevaarlike en uiters hinderlike, want onnatuurlike .. gogga."
En laat die onderwysers tog nie sommer die een of ander uitspraak voorskrywe, opdring aan hulle leerlinge voor hulle nie
eers goed waargeneem het wat in die lewende taal gehoor word
') Vgl. Afr. Pon. §§ 521-26 en 814; Ons Tyd. I, No. 5. bl. 10-11.
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nie. Elkecn wat hom daarop toele en metodies te werk gaan,
kan waarneem hoe uitgespreek word; maar goed te onthou,
dan moet vir ons dod hier gelet word op die uitspraak van
persone wat bcskaaf en natuurlik praat, nie gemaak nie!
Om saam tt" vat: daar's 6 uitsprake van die onbepaalde
artikel in Afrikaans en hulle hou verband met die aanvangsklank van die volgende woord. met die hoofklem en ook met
die posisie van die onbepaalde lidwoord in die sin. V erder: -(a) en word gehoor voor den tale en klinkers;
(b) em word gehoor voor bilabiale;
(c) eng word gehoor voor sagtegehemeltekonsonante;
(d)

e word gehoor by (a) en (b). maar vera! voor

frika~

tiewe;
(e) he word gehoor na 'n pouse mits die volgende
greep die hoofklem het;
(f)

letter~

•. e" is verreweg die gewoonstc. die algemeenste uitspraak van die onbcpaalde artikel en word in al die
vorige posisics gchoor.

Dis 'n subtiele saak om te se hoe woorde van 'n taal uitgespreek word. ook die van jou eie taal. Die ingewyde weet
dat jy nie sommer kan vertel dat net dit of dat gese word nie.
of dat beskaafde mense net sus of so spreek nie. So kan by
oordedkundige waarnemers die omvang van die gebied van die
verskillende uitsprake van die onbepaalde artikel in sekere mate
verskil. maar ek hou my daarvan oortuig dat hierdie uiteensetting die algemene toestand weergee. Wat in geen gevaJ
mo<>t gedoen word nie is om die kinders te leer dat 'n dwarsdeur as en uitge;:preek word! Dan word die taal geweld aangedoen. Wie dwarsdeur en uitspreek. praat bewus ( d.w.s. onna~
turrlik). of is verknoeid, of stel hom aan en niemand wil tog
graag aan een van hierdie drie skuldig wees nie.

III. DOKTRIN£RE TAAL EN ENIGE FOUTIEWE EN MINDERGEWENSTE TAALWENDINGE EN -VORME. 1)
In plaas van .,doktrinere taal" sou ons ook kan gese het
,.doktrinere grammatika," want daar kom dit prakties op neer.
Met doktrinere grammatika dan word bedoel een waarby die
al of nie korrekte van 'n sinswending of vorm beoordeel word
nie volgens die algemene, lewende taalgebruik nie, maar volgens
abstrakte. logiese oorweginge. Hierdie standpunt van taalbe~
oordeling vind ons in verskillende Europese Iande in die loop
van die jare. maar dit word .vera! aangetref in Frankryk in die
agtiende eeu. 2 ) Dit was 'n kind van die Franse Akademie, wat
o.a. om daardie rede glad nie die invloed besit wat anders van
sodanige liggaam behoort uit te gaan nie. In daardie taal is
hierdie grammatikale beskouing bekend, of beter, berug onder
die naam .,grammaire raisonnee." Hierdie uitdrukking kan ons
weergee met .,beredeneerde grammatika," maar daar moet dan
bygevoeg word dat die vertaling nie laat uitkom daardie onaangename bysmaak wat die twee Franse woorde in die loop van
die jare gekry het nie.
Hierdie opvatting van grammatika vereenselwig taal met
logika : wat nie !ogles is nie is daarom inkorrek. Dit mag egter
volstrek nie deur dik en dun gedoen word nie, want hoe~
wei dit vir die onin$'Jewyde vreemd sal klink, is dit nietemin 'n
onomstootlike feit dat taal dikwels uiters onlogies is. Dit kom
daar nie op aan of die taal sogenaamd beskaaf of onbeskaaf
is nie; waarheid is dat elke taal. ook die beste en mees gekultiveerde. baie voorbeelde van onlogiese taalgebruike oplewer.
Engels yore wa.:: in Ouengels net 'n datief of 'n akkusatief.
geen nominatief nie: Eng. like was in daardie dae net 'n onpersoonlike werkwoord, soos nog Afr. dit lyk, Ndl. 't liikt.
') In korter vorm het hierdie art!kel in eerste instansie verskyn as twee
aparte bydraes in Ons Tyd. II, bl. 40-13 en 128-130.
, Vgl. N. Taalg. 26. bl. 297 volg.
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maar daaroor bekommer 'n Engelsman van vandag hom glad
nie. En tog was die oueres onder ons so begaan daaroor dat
Afr. ons as nominatief sou gebruik word. Hulle wou wy he
en daar was nogal heelwat van die ..wy-mense." Die woordjie wat word in verskillende betekenisse gebruik ( toe, dat, gedurende, waarvoor, ens) wat, van objektief logiese standpunt
beskou, heeltemal inkorrek is, bv.: die dingetjies wat ( waar)
ander oor lag (v. d. Heever, Langs die Grootpad); dit is juis
dit wat { -waar) ek van praat {Malherbe, Hans die Skipper); op
daardie oomblik van die dag wat { -waarop, wanneer) die jong
predikant elkc dag nuwe krag ontvang vir die werk {Jurg
Vaber, Moderne Jongmense); dit is die geluk wat { waar) hy
soms nog soos in 'n droom na gryp (Malherbe, Saul die
W orstelheld): L. trek sy rekker uit sy sak, sit 'n stukkie ronde
lood, wat ( waar) hy ~o jammer voor is. in die vel, en . . . .
(K. v.d. Heevcr, Vlugtige Skaduwees); die tyd wat (=toe)
ons daar aangekom het; die drie weke wat { waarin, gedurende welke) ons gejag het; dis om die rede wat ( dat) sy vanoggend a! weer vroeg-vroeg gehurk sit voor die hoktralies
(Sophie Roux, Wrede Grense), ens.'). Die tweede nie staan in
Afrikaans dikwds waar dit, Iogies geredeneer, nie behoort te
wees nie, vg I. : En geen inwoner sal se: Ek is siek nie ( Jes.
33, 24): maar die I Iere het vir my gese: moenie se : ek is jonk
nie (J er. l, 7); die priesters het nie gese: waar is die Here nie
(Jer. 2, 8).
Ons douvoordag is op sigself heeltemal verkeerd
en moet eintlik wees voor dou en dag, soos Ndl. voor dauw en
dag. Van nul en gener waarde is foutief en behoort te lui nul
en van gener waarde (waar gener 'n ou datief vroulik is, vgl.
sewentiende-eeuse Ndl. nul en van geender waarde), soos nog
') Hierdie gebruik van wat in allerlei funksies en betekenisse herlnner
sterk aan die van die Ouengelse onveranderlike partikel the, wat eweneens
m allerlei funksies en betekenlsse diens doen. Bale voorbeelde by BosworthToller, Anglo-Saxon Dictionary. Ook die gebruik van Duits wo herinner
aan die van ons wat. V gl. sinne soos die volgende: so du mich sehen wlrst,
wenn ich von dir genommen werde, so wird's ja sein; wo nicht, so wird's
nicht sein (2 Kon. 2, 10); in diesem Jahre. wo nicht noch vorher (Lessing);
nach mehreren Jahren sah ich ihn wleder, wo er grosser .•• geworden war
(Gothe); Jetzt ist eine schwere Zeit.-Wo auch das Weib sich in den
Panzer steckt {Schiller}. Voorbeelde ontleen aan Weigand~Hirt, Dcutsches
Wortb., waar die skrywers as volg voortgaan: .. Diese Verwendung hat
welter urn sich gegriffen, u. siidwt>std. wird wo ganz als Relativum ver•
wendet als Ersatz fUr aile Kasus." Is die gt>bruik van ons wat mlskien beinvloed deur die van Duits wo?
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deur 'n enkele Nederlandse skoolvos gebruik. Ons kan baie
meer voorbeelde aanhaal en uit verskillende tale, maar genoeg.
Gaan ons nou hierdie algemene, geykte gebruike vermy?
Natuurlik nie. Ons herhaal dat tale, ook die beste, dikwels
uiters onlogies is, maar daar moet verskil gemaak word tussen
teorie en praktyk: tussen wat die logika en die geskiedenis
vereis, en wat die beskaa£de taalgebruik neerle. Ons mag nie
sander meer abstrakte, logiese redenasies op taal toepas nie,
die taalgebruik daarna plooi nie. Dan verkrag ons die taaleie.
Doktrinere grummatika het nog nie uitgesterwe by die
Franse Akademie nie, soos ons kan sien in een van die Iaaste
dele van Brunot se bekende werk: Histoire de Ia langue fran~
c;:aise 2 ) ( Geskiedenis van die Franse taal), maar oak onder ons is
hierdie standpunt ongelukkig glad nie onbekend nie, vera! in
die laaste jare. Gemeen word dat dit 'n gesonde kultuurstrewe
is wat ons taal suiwer en opbou, maar as dit te ver gaan, het
dit net die teenoorgestelde uitwerking. Dis te begryp dat iP
'n jong kultuurtaal, soos Afrikaans, logika 'n groat rol speel.
Daar's nog nie 'n lang skryftradisie soos in die geval van ou
tale nie ·en nou bestaan daar tel kens die neiging om die taal
te keur volgens logiese redenasies. Opgepas moet egter word
dat met hierdie strewe nie te ver gegaan word nie.
Uit die aard van die saak hou ons, alle dinge gelyk synde,
rekening met logika en die Nederlandse taalgebruik; aankno~
ping .. waar moontlik, by Nederlands le voor die hand en ver~
sterk ons saak. So het mr., mrs. en miss taamlik algemeen plek
gemaak vir mnr. ( meneer). mev. (mevrou) en juf. (juffrou),
hoewel van die oueres onder ons, die skrywer hiervan ingesluit.
gedink het dat dit nie sou gebeur nie; lighuis (van Eng.
lighthouse) is hard besig om verdring te word deur vuurtoring
( uit Ndl. vuurtoren), wat die beg rip tog baie mooier weergee:
die vreemde lorrie word met sukses beveg deur die ten dele eg
Germaanse en volkome verstaanbare vragmotor. Dis baie gewoon onder ons om order nie aileen in die betekenis van
,.bevel" te gebruik nie, maar ook in die van ,.volgorde," maar
nietemin behoort ons in die laaste geval orde te besig. Waarom? Om verskillende redes: nie alma I gebruik order in altwee
') V gl. N. Taalg. 26, bl. 297 volg.
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betckenisse nie: die skeiding in twee vorme bring duidelikheid
en ons sluit sodoende aan by Nederlands. Ook is daar baie
wat praat van sy .,gesig skinder hom," maar ons verwerp dit
vir die korrekte .. sy gesig skend hom." Ons kan selfs so vet
gaan om die baie algemene en beskaafde more te vervang deur
more, omdat die laaste net so gewoon of gewoner as die eerste
is en nader staan by Nederlands. 'n Taal word gekweek soos 'n
boom. Wie sy vrugtebome snoei en versorg, sal baie beter
vrugte kry as die wat hulle sowat aan hulleself oorlaat en dit
sou volstrek nie kan gese word dat die eerste metode die natuur van die boom in die weg staan nie. Net so by 'n taal: hy
behoort versorg. gekweek en gebou te word, wat volstrek nie
wil se dat daardeur die natuur van die betrokke taal geweld
aangedoen word nie.
Dit alles is goed, maar waarom algemeen Afrikaanse vorme soos stadshuis. uerjaarsdag, eers vervang deur die Nederlandse stadhuis. verjaardag en eens? Ons praat algemeen van
afgevalde blare en gevoude hande, en waarom moet dit nou
word afgePalle blare en geeoue hande, net omdat die betrokke
werkwoorde in Kederlands sterk is? Waarom nuuskierig vervang deur nuusgierig? In gevalle soos hierdie kan die Afrikaanse dogter selfstandig haar eie weg bewandel en bestaan
daar nie die minste afdoende rede waarom sy die Nederlandse
moeder sou volg nie. Doen ons dit. dan smoor ons die indiwidualiteit van ons taal; ons verkrag die Afrikaanse taaleie. Ons
kan dit doen as ons >vii. want ons (onderwysers. dosente, uitsaaiers. redakteurs, skrywers. openbare sprekers soos predikante en ander) het grotendeels die mag. maar dit is dan geen Ieiding wat ons gee nie: dis taaldespotisme. Daar is blykbaar
'n taamlik verbreide mening onder ons dat 'n taalpolitiek soos
hierdie 'n gesonde kultuurstrewe is, maar dit is hoegenaamd nie
die geval nie. Dis 'n verkragting van die taaleie, niks anders
nie. Alle dinge gelyk synde, moet ons aansluit by Nederlands.
maar ons mag volstreknie 'n algemeen Afrikaanse gebruik verwerp net omdat dit in die moedervorm Nederlands anders lui
nie.
En dis wonderlik: baie van die wat onnodig die Nederlandse vorm gebruik, maak aan die ander kant beswaar teen
vorme soos tegel. owerigens, daagliks. Hulle betoog dat 'n g
uitgestoot word tussen 'n beklemde kJinker en swakbeklemde
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e (hoer van hoog, laer van laag, leer van lecg) en daarom moet
dit wees teel, origens, daeliks. Die laaste vorme is volkome
goed vir wie dit gebruik. maar daarom is die eerste nie af te
keur nie. Jy mag nie deur dik en dun redeneer, die mv. van
dag is dae en derhalwe net daeliks nie. Dit beteken sisteem~
dwang en ons het bo gesien dat jy nie sander meer abstrak
logiese redenasies op 'n taal kan toepas nie. In 'n taal kry jy
verskillende taallae, ouere en jongere, wat soms vir goed naas
mekaar bly voortbestaan. Daarom is daar niks in te bring
teen tegel, owerigens en daagliks nie, vorme wat iemand mis~
kien eerste langs 'n Nederlandse kanaal gekry het. en mag hulle
nie gekondemneer word ten gunste van die met uitgestote 9
nie. Laat aan die taal hier sy vryheid; as sommige vorme in die
gebruik uitsak, is dit iets anders.
Ek vra eendag aan 'n student of hy nou werklik se
en nie /an-ne-wa-rie, Fe~ber-wa4ie
nie. Sy antwoord was dat hy altoos die laastE' uitsprake besit het, maar op skool het ,rr.ecster" gese dat dit verkeerd is en
langsamerhand het hy dit toe afgclcer. Hierdie onnatuurlike
letteruitspraak by hierdie twee name van maande wen ongelukkig die laaste jare baie veld onder die jonger geslag en die
redenasie van baie is waarskynlik dat dit nader is by Nederlands. Dit is 'n dwaling. Die beskaafde Nederlandse uitspraak het ook 'n w. nl. Jan~nu-warie, Fe-bru-wa~rie, sodat
die oorspronklike en tot nie lank gelede nie enigste Afrikaanse
uitspraak baie nader staan aan die Nederlandse as die jonger
letteruitspraak. Die .,meester" en die .,juffrou" moet tog oppa~
wat hulle doen l Dis hoog tyd dat ons 'n uitspraakwoordeboek
van Afrikaans kry: nie om uitsprake te dekreteer, soos sommige mi:kien dink nie, mnar om te vertel wat die gebruiklikstc
is' onder oordeelku~dige;S. En laat ons insake uitspraak tog nk
dadelik klaar staan met die ,doodgooier'' dat niemand sus of
so uitspreek nie, altans niemand wat beskaaf en fatsoenlik
praat nie. Hierdie doodgooiers kom in aile beskaafde Iande
voor, maar waarskynlik meer in ons land me-t ons jong taaltradioie, waar nag lank nie voldoende besef word langs watter
wee uitsprake erkenning behoort · te krv nie. Dis die moeite
werd om hier aan te haal die treffende woorde van Zwaarde~
maker en Eijkman, oorlede professore van die Utrechtse Uni~
}an~nu~a~rie, Fe~bm-a-rie
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versiteit. Bulle druk hulle as volg uit: .,Wij stellen ons tot
taak, den student de middelen aan de hand te doen om te leeren
opmerken, hoe· hij zelf en zijn landgenooten hun moedertaa]
spreken. Hij zal daarbij ervaren, hoe voorzichtig men moet
zijn met de uitspraak van een ander af te keuren; hoe gevaar~
lijk het is te beweren. dat . iedereen zoo spreekt,' of dat , geen
beschaafd mensch zoo uitspreekt'; hij zal leeren inzien, dat het
niet aangaat, op ge:ag van een zoogenaamd correct of zorgvuldig spreker te verklaren, dat een bepaalde uitspraak verkeerd of juist ts; hij zal leeren begrijpen, dat een afwijking in
het uitspreken \'an een klank of woord niet altyd onbeschaafd
behoeft te ::::ijn." 1 )

W at moet nou ons maatstaf wees in sake taal? Ons moet
'n sekere mate van vastigheid besit; die onderwyser, die hoof
van 'n kantoor, die uitgewer m"oet 'n sekere mate van vastig~
heid he, om volkome begryplike redes. Dit is so, maar laat
daar geen doktrinerisme wees nie en geen verbanning van 'n
bepaalde wending of vorm as daar meer as een in algemene
gebruik is nie. Ons mag nie 'n algemene, beskaafde gebruik
in ons taal afkeur bloot op logiese grande, of omdat dit in
Nederlands anders is nie. Taal en logika mag nie sander meer
met mekaar vereenselwig word nie. Ons norm is dan die taalgebruik van die meerderheid onder oordeelkundige sprekers
Wie hierdie oordeelkundige sprekers is, is duidelik. Ons dink
hier volstrek nie net aan taalmense nie, selfs nie in die eerste
plek nie. maar ons gaan daarvoor ook nie na die agterbuurtes
nie. Ons vra ook nie wat die meeste se nie, maar wat die gewoonste is by die oordeelkundige sprekers. Ook moet ons
natuurlik rekening hou met verskillende spraakgebiede: wat
bv. in die westelike gedeelte van die Kaapprovinsie gebruiklik of beskaaf is. hoe£ dit nic noodwendig in sekere dele van
die binneland te wces nie en omgekeerd,
Ter aanvulling van ons standpunt insake korrekte en verkeerde taalgebruik wil ons bier die algemene gedeelte ( voor
ons oorgaan tot die behandeling van spesifieke gevalle) afsluit
met die volgende aanhaling. 'n Mens kan by verskillende van
die grootste taalmensc van die wereld uitsprake vind soos
hierdie een. maar die woorde van die ab Galiani is so kernagtig
') Leerboek der Phonetiek, bl. 3-4. Kursivering van ons.
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en so juis dat hulle nooit sal veroudcr nie, hoewel hy dit reeds
in die jaar 1724 uitgespreek het. H y se dit: .,Aile eeue en aile
Iande besit hulle lewende taal en almal is ewe .mooi." 1 ) Die
woord .,mooi" kan hier weergegee word deur .. goed, korrek."

Ons sal nou agtereenvolgens behandel 'n aantal sprekende voorbeelde van: a) doktrinere taal. b) enige foutiewe er.
mindergewenste taalwendinge en -vorme. Die skeiding tussen
die twee moenie a! te streng getrek word nie: soms loop hulle
deurmekaar.

A: Doktrinere Taal.
l.

Werd.

Sommige hou daarvan om werd te gebruik as imperfektum i.p.v. is, soos in Nederlands: a! die tyd wat ek daar vertoef het, werd ek nooit om enige inligting gevra nie. Geredeneer word dat dit 'n knellende armlikheid in ons taal .sou wees
as werd nie gebruik word nie, maar is sov.'el vir imperfektum
as perfektum. Party weer se dat hulle daarom werd gebruik
omdat daardeur die steurende anglisisme was teegewerk
word: al die tyd wat ek daar vertoef het, was ek nooit om
enige inligting gevra nie. Maar is dit nou waarlik nodig om
hierdie onnatuurlike middel te gebruik om die anglisisme was
te weer? As aan die leerling gese word dat in so'n geval is
gebruik word wanneer dit 'n werking aanduie, was wanneer
dit 'n toestand geld, 'sal daar dan nog moeilikheid wees?: al
die tyd wat ek daar gebly het, is ek nie een keer uitgeneem
nie, naas : al die tyd w'at ek daar gebly het, was ek nie een
slag siek nie. En is dit nou waarlik so'n gebrek dat is moet
dien beide by perfektum en imperfektum? : ek is vanmore gevra om 'n toespraak te hou, naas: al die tyd wat ek daar was,
is ek nooit gevra om 'n toespraak te hou nie. Stellig nie. En
laat ons versigtig wees met die vermeende gevalle van taal~
1
) .,Tous les siecles et tous les pays ont leur langue vivante et toutes
sont egalement bonnes." Aangehaal deur De Vooys inN. Taalg. 22, bl. 13.
noot.

armoede: wat objektief beskou as armoede geld, hoe£ nie
noodwendig as sulks in die lewende taal ondervind te word
nie.
Die gebruik van werd is 'n baie steurende onnatuurlik~
heid en een wat, ten spyte van aile poginge, nooit ingang sal
vind in ons taal nie. So het Nederlandse puriste van die se~
wentiende eeu ( Hooft en ander) die doktrinerisme ingevoer
dat hun datie£ is, hen akkusatief. maar ten spyte van al die
jare het hierdie teoretiese onderskeiding nog nie in die lewende
taal deurgedring nie. Die beskaafsprekende Hollander gebruik
hun (naas ze) beide as akkusatief en datief: ik heb hun niet
gezien: dat is niet van hun: ik heb 't hun gegeven.') Die oueres
onder ons het hierdie denkbeeldige onderskeiding baie getrou
gesluk in die Nederlandoe lesuur, maar kom jy in Nederland,
dan glimlag die Hollander oor daardie deftige ,hen."
2.

Sig.

Op papier word die refleksief sig nogal ontmoet. Dis net
soo onnodig as werd, nee nog onnodiger, en sal ewemin ingang
vind. Ons gebruik die persoonlike voornaamwoord as refleksief: hy verbeel hom; sy stel haar aan: hulle matig hulle aan.
Dit was die enigste gebruik in Middelnederlands (die oudste
Nederlands wat ons het) en is nog gewoon in beskaafde Nieu~
nederlands by persone wat natuurlik praat: hij deed 'em pijn:
zij deed (d)'et pijn; ze heeft 'rzelf in 't ongeluk gestort; ze
willen 't .liever voor hun (zich) houden. Zich het opgekom
deur die Statevertaling van die Bybel en is 'n ontlening aan
Du. sich. Uit die lewende taal het hy die pers. vnw. egter
nog ni~ verdring nie, klink selfs sty£. boekagtig.")

Sig is op sy plek in verbinding met self. maar dan net in
wat ons kan noem vasstaande uitdrukkinge, uitdrukkinge wat
ons sak en pak uit Nederlands oorgeneem het:
op sigself
beskou; dis 'n krag in sigself. Hier klink die pers. vnw. gefor~
') Vgl. N. Van Wijk. D~ Nederlandsche Taal', §§ 16 en 76; Schonfeld,
Hi,toriesc Grammatika van het Nederlands'. § 96.
1
) Vgl. Mnl. Gram .. § 188 en Schonfeld, Hist. Gram. v. h. Ndl., § 96.

42
seerd, want onnatuurlik, bv. in: weet hulle nie dat dit 'n krag
in lwmself is- so magtig en vry dat selfs sy daar geen beheer oor kon uitoefen nie ( Bruwer, Bodemvas)?

3.

Met dien verstande.

Hier.die uitdrukking het ons uit Nederlands, waar dit 'n
gewone wending is van die alledaagse taal. Die buigings-n.
wat anders verlore gegaan het in Nieunederlands, is hier bewaar in verbinding met die ou datief verstande en daarom
behoort ons dit ook te laat uitkom en nie ,.met die verstande"
te besig nie. Ons het tog ook by ander doodgewone uitdrukkinge spore oor van ou vorme, bv. in ter harte neem, ten allen
tyde.
4.

Letteruitspraak.

Hoi!rop het ons reeds gewys op die steurende en volkome
ongemotiveerde letteruitspraak Jan-nu-a-rie, Fe-bru-a-rie.
Daar's bale ander voorbeelde, maar ons wil hier net wys op
die gewoonte by sommige ( ai weer vera! die juffrou in die
laer skool) om die d te laat hoor in woorde soos onder, sonder.
wonder, wat in die natuurlike taal lui onner, sonner, wanner.
By buigingsvorme is dit goed om die d te laat hoor in die verbinding nd. bv. by hand ·hande, tand-tande, maar nie by
vorme buite di? fleksie 1) soos die genoemde nie. Ons laat tog
nie die d hoor. van nd by dondcrweer. hoender en eenders nie.
Moenie se nie: maar die d staan mos daar. In die gewone
spelling van elke taal is daar baie letters wat nie uitgespreek
word nie, of 'n ander klank het as wat jy sou verwag: die
d van hand word as t uitgespreek: die g van ding word glad
nie gehoor nie; ons skrywe per-de, maar se pe-re.
')Met ,.buite die fleksie" word nie bedoel dat sodanige woord hoegenaamd geen fleksies (buigingsvorme} aanneem, bv. geen meE"rvoud nie, maar
net dat die betrokke klank by verbuiging onveranderd bly. So is die d van
meid 'n klank ..binne die fleksie," want in die enkelvoud word dit as t uitgespreek, maar in die meervoud (meide} as d: die d van mode daarentet•
staan .,buite die fleksie" omdat dit onveranderd bly in die mv. modes
VgL Afr. Fon. bl. 93. noot 5.
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5. Modale hulpwerkwoorde.
Dis 'n bekende eigenaardigheid van ouer Nederlands (bv.
van Middelnederlands en Sewentiende-eeus), soos trouens
ook van ander Germaanse tale in 'n ouer stadium, dat sommige
van die modale hulpwerkwoorde nie altoos in bulle letterlike betekenis gebruik word nie, maar die een dikwels die plek
inneem van die ander. Hierdie eigenaardigheid is nog ·n tipiese
kenmerk van Afrikaans, vera! by moet=mag, ook by kan mag.
In die volgende tekste vereis die Afrikaanse taaleie stellig moet,
nie mag nie: ek het juis dit aan julle geskrywe, dat ek nie by
my koms droefheid mag he . . . . nie (II Kor. 2, 3); want uit
grote verdrukking e1'1 benoudheid van hart het ek aan julie
geskrywe ..... nie dat julle bedroef mag word nie (ald., vs.
4): en as medewerkers vermaan ons ook dat julie die genade
van God nie tevergeefs mag ontvang nie (ald., 6, vs. 1); ons
le nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening
nie beklad mag word nie (ald. vs. 3); sodat niemand mag verontrus word onder hierdie verdrukkinge nie (I Thes. 3, 3);
ook in : hoe sal dit .... wees as die hart van die Koning mag
verkoel ( Malherbe, Saul die Worstelheld). In die volgende
gevalle vereis ons taaleie kan: nie dat julie bedroef mag word
nie. maar dat julie mag weet (II Kor. 2, 4); by sal hom die
vertroue van 'n vors waardig toon, dat die Koning mag sien
die opregtheid van sy hart (Malherbe, ald.). Tereg lees ons
kan in II Thes. 1. 12: sodat die naam van onse Here Jesus
Christus in julie verheerlik kan word.
Daarentee is mag op sy plek, altans goed te verdedig, in
gevalle soos die volgende : verder .... vermaan ons julie ...•
dat julie . . . . nog meer oorvloedig mag wees (I Thes. 3, 3):
daarom bid ons ook altyd vir julie dat onse God julie die
roeping mag waardig ag (II Thes. 1, 11 ).
In die laaste twee gevalle kan natuurlik ook moet staan
en dit is wat in ons spreektaal waarskynlik sal gebeur, maar in
die eerste gevalle is mag teen die taaleie. Die verskil is nie so
maklik onder woorde te bring nie en ons moet oppas vir abstrak
Iogiese redenasies, wat ons juis in sekere mate beveg. Ons
kan miskien dit se: in die laaste gevalle is dit meer 'n moontlikheid: in die eerste meer bloot 'n saak van die toekoms. Hoe
A.T. 4
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dit oak sy, ons het met die taaleie rekening te hou en ons mag
nie objektief redeneer as volg nie: dis 'n kwessie van moontlik~
heid, van wat miskien die geval kan wees, en daarom word
mag vereis, nie moet of kan nie.

6.

Eers= selfs.

Die laaste tyd word op papier byna stelselmatig eers =
,.selfs" vervang deur eens: hy weet nie eers dat hy deur die
eksamen is nie; 'n mens mag nie eers 'n grappie maak nie.
Objektief geredeneer, moet dit ee:ns wees, want e:ers kan nie
klankwettig teruggaan op Ndl. e:re:is nie (meestal verswak tot
eris, e:re:s). Dan sou ons ers verwag, met swakbetoonde e, wat in
Nederlands voorkom. 1) Ons eers moet dus teruggaan op Ndl.
eerst en deur verwarring ook die betekenis van Ndl. eens aan~
geneem het, soos ek t.a.p. probeer aantoon het. 2 ) Dog wat ook
al die historiese toedrag van sake mag wees, in die lewende,
beskaafde taal word in hierdie geval algemeen eers gebruik en
daarom is daar niks teen die betekenis in te bring nie.
Die literatuur hied hope voorbeelde van eers aan; ons gee
enkele: hy hoor nou nie ee:rs meer .... nie; my hond het nie
eers geblaf nie; ek het nie eers 'n goeie wa nie; ek het nie eers
geweet dat daar iets anders as vriendskap tussen julie besta::tn
nie (almal uit Odendaal, Die Moreskof. en daar's baie meer);
van Memphis self bly nie eers meer die naam oor nie (Haar~
hoff, Briewe aan Reinhard).
')Had meheer het dan niet ers een taidjic kunnen proberen?
Laat
Japie em dan . . . de koeken maar e~s recht Iaten snaien (Cor Bruyn,

Rinke Luit).
')My opvatting omtrent die ontstaan van hierdie betekenis het ek gegee in Ons Tyd. IV, bl. 86~87. Sedert daardie tyd het ek gewonder of die
gebruik van Duits erst nie miskien oak van invlocd kan gewees het nle.
Volgens Heyne. Deutschcs Wortcrb., Paul, Deutsches Worterb. en Grimm,
Deutsches Worterb. word die bywoord erst eweneens in allerlei betekenis.se
gebruik. Ons betekenis word nie presies daar gcgee nie, maar in die vol·
gende sin (nie daar vermeld nie) lyk dit tog volkome ons gPbruik te wees;
,.class nicht die Sprache an sich elnen Horror vor dem Gleichklang hegt.
braucht nicht erst durch den Hlnweis auf nebeneinander bestehendes
deutsches arm und Arm bewiesen zu werden (Gamilschegg, Die Sprachgeographie, bl. 34). Afr. eers~ ..selfs" kom net in ontkennende verband
voor (vgl. t.a.p.) en ook hierdle negatiew<' verband is aanwesig in die
Duitse sin.
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B : Enige foutiewe en mindergewenste taalwendinge
en -vorme.

Eers 'n woordjie vooraf, om my te vrywaar teen doktri~
nerisme, wat ek hier juis beveg. Die grens tussen wat korrek
of inkorrek, wat aan te beveel of af te keur is, sal soms na~
tuurlik vlottend wees. Waar ons in wat volg iets afkeur of as
foutief bestempel, sal ons egter altoos rekening hou met die
volgende faktore : ons sal let op die erkende taalgebruik van
die oordeelkundige meerderheid; ons sal nagaan of iets bloot
'n slordigheid is, of van buite af ingedring het, sander tot die
eintlike taal te behoort. Ons sal soms steun soek by die
Nederlandse taalgebruik en die logiese gedagtegang, .en met
gebruikmaking van daardie steun partykeer 'n Afrikaanse
wending wat moontlik deur die minderheid gebruik word, as
die beste bestempel en gevolglik nanbeveel. Nooit sal ons egter
bloot op historicse of logiese gronde iets bepleit wat nie werk~
lik in die lewende taal bestaan nie.
1.

Bysin met die volgorde van 'n hoofsin.

n Baie gewone stylfout is om in 'n bysin die volgorde
van 'n hoofsin te gebruik: daar dit 'n opregte Karo~somerdag
is, en die son steek buite (i.p.v. buite steek; de Villiers, Sterker
as die Noodlot); toe se hy aan die gemeente dat die leraar
sal nou die seen uitspreek (i.p.v. nou die seen sal uitspreek.
Die Kerkbode, 7 Junie 1933); immers toe ons vammelewe in
Rome die koningskap afgeskaf het, en ons voorste hoepriestcr
het . . . . een van die funksies van die konings behou (i.p.v.
een van die funksies . . . behou het; Langenhoven, Skad.
van Nasaret); julie weet dat oor twee dae die pasga kom. en
die Seun van die mens word oorgelewer (i.p.v. oorgelewer
word) om gekruisig te word (Mat. 26, 2); of dink jy dat Ek nie
my Vader kan bid, en Hy sal vir my meer as twaalf legioene
van engele beskikbaar stel nie (i.p.v. en Hy vir my meer: ....
beskikbaar sal stel nie; ald., 53)?
Hiertoe reken ons natuurlik nie 'n geval soos die volgende
nie: vir die reisiger wat verslae en ingedagtc staan en aan~
kyk. is dit of die muur heeltemal oopskuiwe en daar: sien hy
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die innerlike betekenis van die klipwerk, die kerkhof van die
konings (Pienaar, Skakels v. d. Ketting). Hier kan natuurlik
gestaan het en hy daar sien. en dit sal gewoonlik die volgorde
wees, maar die gebruikte opeenvolging (die van 'n hoofsin)
bring meer aanskoulikheid en is volkome geregverdig.
Die foutiewe gebruik in die volgende twee voorbeelde is ook
baie gewoon: hulle verklaar dat hoewel die walvis die grootste
dier in die wereld is, is sy keelgat so klein (i.p.v. sy keelgat so
klein is) dat 'n klein vissie hom dikwels verwurg (Die Kerk~
bode, 3 Jan. 1934, bls. 13); Dr. V. het daar ook werklik in
geslaag om 'n soort van voorlopige afspraak te bereik dat. as
ons ons haute spoorwegdwarsleers uit Argentinie wou betrek,
in plaas van uit Australie, sou daar 'n gereelde handel in steen~
kole tot stand gebring kan word (i.p.v. daar 'n gereelde handel
. . . . sou tot stand gebring kan word; Ons V aderland van
24.9.29); onthou net hoe lekker lag die ou duiwel vanaand as
jy daar dans (i.p.v. hoe lekker die ou duiwel vanaand lag.
K. v.d. Heever, Vlugtige Skaduwees). In hierdie twee gevalle
is die gebruikte volgorde baie beter te begryp as in die vorige.
As die betrokke gedeeltes hoofsinne is, is die volgorde (inversie)
korrek, bv.: h·oewel die walvis die grootste dier in die wereld is.
is sy keelgat so klein, ens. Uit hierdie tiep van sin sal dit op die
ander oorgedra wees.

2. Die ang1isisme ,.was" i.p.v. ,is."
Daar's baie voorbeelde te vind van hierdie steurende fout;
ons gee enige: nie lank na die vrede van Pretoria nie was in
Nederland verder 'n vereniging opgerig vir bevordering van
handelsbetrekkinge tussen Nederland en Suid~Afrika (F.
Rompel, Die Huisgenoot. 11 Mei 1934, bl. 12); daar is gevallenes wat juis laer en laer gesink het omdat hulle verstoot
was (Langenhoven, Skad. v. Nasaret); Ds. T. en sy familit>
het ons verlaat . . . . Daar was 'n afskeidsgeselligheid gegee
(Die Kerkbode, 31 Julie 1929, bl. 173); in die 13de eeu was
'n wet uitgevaardig dat alle vervaardigers van sterk drank verban en verslaaf moes word (Het Zoeklicht, Maart 1929. bl.
72). V erder verwys ons vir hierdie stylfout, en hoe om hom
maklik te vermy, na A, no. 1.
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Natuurlik is was volkome korrek in die voltooid~verlede
tyd, bv.: voor ek nog daar aangekom het om dit te verhoed,
was die onmoontlike man reeds gevra om mee te doen.
3.

..Was" i.p.v...is" ten gevolge van tydsattraksie.

Voorbeelde : die skrywer ... het uitgegee ... in 1841 De
Nichten, wat in prosa geskrywe was (C. M. v. d. Heever in
In Ieiding by De Ncven. Dis tog nog in prosa! ); omdat hulle
('d.w .s. die onreme geeste) geweet het dat hy die Christus was
( Luk. 4, 41 ). Die fout is maklik te verklaar : omdat die mede~
deling op 'n geheurtenis uit die verlede slaan, is was gebruik,
i.p.v. is.
4.

Konkreet vir abstrak.

Voorbeelde: dat hy dit (nl. die boodskap) tog dadelik
moes aanstuur na (i.p.v. aan) cis. Berg (Jurg Vaber, Moderne
Jongmense); in Johannesburg aangekom, telegrafeer Timo dadelik na (i.p.v. aan) generaal Bosholf (ald.); hy het 'n besoek
gebring na Kaapstad. As dit sigbare, konkrete voorwerpe gegeld het, sou na op sy plek gewees het.
5.

..Moes" i.p.v...moet."

Voorbeelde : dit moes so pas na die oorlog daar droewig
uitgesien het (Jurg Vaber. Moderne Jongmense); stel jou voor
die gevoel wat in so'n mens moes gewees het (Bruwer, Bodemvas); dit lyk of hy eenmaal groot verdriet moes gehad het
(Jonker, Bande); voel julle watter plesier die vyand moes ge~
had het om arme Itar so tot spot te maak? (Malherbe, Hart
van Moab); dit moes die skrywer nogal taamlik gevlei het, want
in die voorredes van die verskillende herdrukke merk ons 'n
moeilik verhloemde gevoel van belangrikheid op (C. M. v. d.
Heever, lnleiding by De Neven); wat moes die gewaarwordinge
van sy ouers gewees het (Haarhoff, Briewe aan Reinhard); 'n
mens kan selfs van die skip af die plek sien waar die bos moes
afgebrand het (ald.). In a! hierdie gevalle moes daar moet gestaan het; mocs is op sy plek waar dit slaan op wat behoort
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tc gebeur het, maur tog nie plaasgevind het nie: hy moe.<
(Eng. ought) my ontmoet het, maar het nie opgedaag nie.
Hierdie veelvoorkomende fout beskou ek as 'n anglisisme:
Eng. must: dit moes 'n treurige affere gewees het
it must
have been a sad affair. Miskien het daartoe ook bygedra die
onbewuste idee dat moet nie die begrip van wat iVerby is, sal
uitdruk nie en dit dus moes moet wees. Die perfektum wat in
die betrokke sin voorkom, laat die begrip van verledenheid
egter volkome uitkom. 1 )

"'v.

,Bedank" i.p.v. ,bedank vir."

Voorbcelde: A. het die pos bcdank; Ds. B. het die beroep
na die gemeente S. hcdank; 'n koppie koffie sal hy egter nooit
bcdank nie ( Odendaal. Die Moreskof). Waarom hierdie on~
afrikaanse, maar totaal onnodige en erg steurende wending die
laaste jare gebruik word deur baie Lp.v. die geykte bedank vir,
kan ek nie begryp nie. In die sin van ,.jou dank betuig" staan
bedank aileen, sender voorsetsel. maar in die van ,jou diens
opse," , n betrekking nit: aanvaar nie" moet dit wees bcdank
vir.
7.

,Waarde Heer" by offisiele briewe;

Dit is 'n anglisisme, in navolging van Eng. Dear Sir. Ons
behoort ons hier te laat lei deur die Nederlandse taalgebruik
en daar wek die verhinding Waardc Hccr (versover dit nie
ironies of sarkasties gebruik word nie) 'n steurende teespraak,
nl. dit dat waarde net gE>hruik word by mm of meer vriendskaplike omgang. nie in gevalle waar die offisiele afstand in
ag geneem word nie. Ons behoort hier eenvoudig te gebruik
MenE>er. Iemand kan miskien tee'l.verp dat Meneer darem so
die idee wek van ,baas", maar dit is meer skyn as werklik ·
heid: dink aan Eng. Sir. Ook h<>t Meneer die voordeel dat dit
korter is. Ongelu kkig het W aarde H eer diep deurgedring in
') 'n Paar persone bet my gevra of die vorm moes dan nou glad nie
gcbruik mort word in ons taal nie. Dit is natuurhk nie die geval nie. In
die betekenis \'an ,.na hulle vertel" bchoort die vorm moet te wees. maar in
die sin van .,nodig, noodsaaklik wees" is moes op sy plek as verlede tyd
van moet: daar was niks aan tt> doen nie: hy moes die boete betaal.

----
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ons taal, maar glad nie te diep om weer uitgeskakel te word
nie. Wat het tot voor enige jare dieper deurgedring in Afri~
kaans as mrs. en miss, en vandag is d.it by meer ontwikkeldes
onder ons wat "Vir ons taal voel tog taamlik algemeen vervang
deur mev. (mevrou) en juf. (julfrou), kyk bl. 36.
8.

Die al- of nie-noodsaaklike van 'n bepaalde uaanvullingswoord" (voorsetsel. artikel. besitlike voornaamwoord, hulpwerkwoord).

Ons lees in Joh. 16, 27: omdat julie My liefgehad en geglo het dat Ek van God uitgegaan het. Geredelik sal toege~
stem word dat het hier tweekeer moes gestaan het: liefgehad
het en geglo het. Waarom? Omdat die twee werkwoorde nie
op een lyn staan nie: ..liefgehad" regeer 'n direkte objek (My),
terwyl ,geglo" 'n sin as objek het. Daarentee word net een
het gebruik in sinne soos die volgende: omdat julie my liefge~
had en beskerm het (altwee transitief); omdat julie vermoed
en gevrees het dat (altwee met 'n sin as objek).
V ergelyk sinne soos die volgende : die man en vrou het
die kamer verlaat; sy vader en moeder het reeds vertrek: die
voorvoegsel en agtervoegsel word soms weggelaat {almal met
net een die); teenoor: die vader en die seun het reeds aange·
kom: die moeder en die dogter is a!bei siek; die selfstandige
naamwoord en die werkwoord word apart behandel (alma]
met twee die's). Ons voel dadelik dat daar in die eerste reeks
'n eenheid bestaan wat in die tweede ontbreek en derhalwe 'n
tweede die noodsaaklik word. Dikwels sal die al- of nie- herhaal van wat ons hier, by gebrek aan 'n beter term, die ,.aanvullingswoord'' noem, afhang van nadruk; soms sal dit 'n
gevoelsaak wees; dan miskien weer een van smaak. In II Kron.
11, 21 staan : en Rehabeam het Maaga . . . Hewer gehad as
al sy vroue en sy bywywe. Is sy voor .. hywywe" nou nodig
of nie? Joh. 7, 31 staan: .,Julie sal My soek en nie kry nie",
wat Ietterlik herhaal word in vs. 36. In die Griekse teks staan
die voornaamwoord ook net een keer. Of die Griekse taaleie
nou toegelaat het dat die voornaamwoord net een keer uitgedruk word, dan wei of ,nie kry nie" hier in algemene sin moet
opgevat word, nl. gelyk· aan ,.niks kry nie". ka11 ek nie beoor-

---,
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dee! nie, maar die Afrikaanse taaleie laat dit nie toe nie. In
ons taal moet dfe voornaamwoord hier twee keer uitgedruk
wcrd, of daar moet gelees word .. niks kry nie."
Ons kan nie hier verder op die punt ingaan nie, maar
stilisties is dit 'n saak van groat belang en dis opvallend wat~
ter steurende foute in hierdie verband dikwels gemaak word.

9.

.,Vat'' i.p.v . .,neem."

Vir die hedendaagse taalgevoel is dit nie altoos maklik
of moontlik om verskil te maak in betekenis of gevoelswaarde
tussen neem en vat nie, en word dit dan bloat 'n geval van
taalgebruik. Ons het hier egter nie sodanige gevalle op die
oog nie, maar enkel die waar vat duidelik misplaas is omdat
daar geen sprake van .. gryp" is nie, of omdat L'at hinderlik is
vir die gevoel. as synde minder fyn. So is vat op sy plek in die
volgende : tau vat; vlam vat; vuur vat: koers vat: spoor vat;
koue vat; vat en loop; toe vat hy sy hoed en loop dadelik die
kamer uit. By sommige ( miskien moet ons se bc:ie) is dit egte1
alles vat: hulle vat 'n skeppie kos aan tafel; hulle vat nag 'n
lepeltjie suilcer; hulle vat 'n hoek op en lees, en baie meer.

10.

Oortollige ..geword."

Nie minder steurend nie is die oortollige gebruik van die
verlede deelwoord geword: ek is gevra geword: hy is versoek
geword; dis my vertel geword; sy is genooi geword, ens., ens.
Ons kry dit oak by vername skrywers. bv. : daar was geen
twyfel aan dat hy deur hulle oorval en afgemaak geword was
nie (San giro, Op Safari).
In al hierdie gevalle dra geword volstrek niks tot die sin
by nie, is daarentee totaal oorbodig en hinderlik, en daarom
sterk af te keur. Ons meen dat daardie oortollige geword
meer voorkom in die westelike dee! van die Kaapprovinsie as
in die binnelande. altans as in Tra_nsvaal. In ouer Nederlands
(bv. in die tyd van Bilderdyk) het dit baie voorgekom en dis by
ons 'n oorblyfsel uit daardie tyd. Sommige van ons meen
waarskynlik dat dit nogal deftig klink en krag by.sit aan die sin.
wat geen van beide die geval is nie. In goeie Nederlands van
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vandag ( geen stywe boeketaal nie) ontmoet jy dit nie. Ek
herinner my nog goed hoe Nederlandse vriende my in die eerste tyd van my verblyf in Holland telkens en telkens versoek
het om tog daardie oorbodige stertjie geworden te laat vaar.
11.

Die mv . .,vorms" naas .,vorme."

Vir my taalgevoel is dit hinderlik as iemand in abstrakte,
sin, bv. na aanleiding van 'n taal'Vorm. die mv.
vorms gebruik: die woord het twee uorms. Hier verkies ek die
mv. op e~: vorme. In konkrete sin is die s~meervoud m.i. op
sy plek: koekuorms: uorms om in te vul ( soos wanneer iemand
aansoek doen om 'n betrekking). Die s~mv. is by hierdie woorde
natuurlik in die rigting van die Afrikaanse taaleie, vgl. arms.
derms. skerms, storms, wurms, ens., waar Nederlands dwarsdeur die mv. op -en gebruik, maar van norm en term is ons mv.
tog ook norme en terme.
nie~konkrete

12.

Tot ('n) sekere mate.

Dis nog 'n steurende en baie voorkomende anglisisme, uit
Eng. to a certain extent: die Italiaan behou nog tot 'n sekere
mate die ou Romeinse talent vir organisasie (Haarhoff, Brie~
we aan Reinhard). ,Tot is op sy plek by ,.hoogte": tot ( 'n)
sekere hoogte. maar ,.mate" vereis in : in ( 'n) sekere mate.
13.

Die hoofklem by ..standaard."

Baie Afrikaners plaas die hoofklem op die tweede letter~
greep: standaard. maar by hierdie woord sou ek sonder twy.
fel die Nederlandse gebruik volg en die hoofklem op die eerste
lettergreep laat val: standaard.') Waarom dan hier die Neder~
lander volg? Omdat ons te doen het met 'n kultuurwoord. een
wat nog nie dcurgedring het tot aile lae van die volk nie. By
woorde van vreemde oorsprong het jy verskillende taallae,
ouere en jongere. By die ouer taallaag hou ons vas aan die
Afrikaanse beklemtoning en uit~praak, en daarom spreek ons
protestant en telegram uit prot-tes~tant en tel~le-gram, hoewel
') Vgl. Ons Tyd. IV. bl. 85-86.
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die Nederlander se proo~tes~tant, tee~le~gram. Omdat prates~
tant en telegram deurgedring het tot aile lae van ons volk,
daarom is dit geen kultuurwoorde meer nie en volg ons die
Afrikaanse uitspraak. By kultuurwoorde daarentee, woorde
van 'n. later taallaag. behoort ons aan te sluit by die Neder~
landse beklemtoning en uitspraak: daarom katalogus, monopolie, notule en nie katalogus, monopolie, notrlle nie; net so
tee~lee~pa~tie en tee~lee~ui~sie, nie tel~lie~patie en tel~lie~ui~sie
nie.
Ek het nog altoos die idee dat die plasing van die hoof~
klem by standaard op die tweede lettergreep sy oorsprong
vind in 'n letteruitspraak. Dis die gevolg van die twee a's. As
daar net een a gestaan het ('n spelling wat voorgestel is in die
voorwoord by Afrikaanse Fonetiek), sou ons die beklemtoning
nie gehad het nie. As dit so is, sou iemand kan vra, waarom
se ons dan nie gierigaard en luiaard nie? Hiervoor kan 'n
goeie rede gegee word. Die laaste twee is doodgewone woor~
de, wat ieder oomblik gebruik word; die eerste nie. Gewone Afri~
kaanse woorde soos gierigaard en luiaard het ons as 't ware
deur die oor geleer, 'n vreemde woord soos standaard daaren~
tee deur die oog, d.w.s. op papier en so gou 'n woord enigsins
vreemd is, is die publiek geneig om hom uit te spreek volgens
die letter, die spelling. Daarom beklemtoon baie Afrikaners
ook die tweede lettergreep in Spanjaard (met die n gelyk aan
die van been), terwyl die Nederland'er die hoofklem op die
eerste lettergreep plaas: Spanjaard (met die n gelyk aan die
van beentjie), wat vir ons die enigs korrekte hehoort te wees.

53

IV.

TAALOUDHEDE. 1 )

Dis 'n verbreide opvatting onder minder ingewydes dat
dialekte baie argaYsties is, m a.w. allerlei klanke, vorme, woorde
en betekenisse bewaar wat vroeer tot die algemene taal behoort
het, maar reeds lank gdede deur ander vervang is. In sekere
sin is dit juis dat ou bl'standdele, om watter redes dan ook, in
dialekte bly voortlewe terwyl dit uit die Algemeen~Beskaaf
verdwyn het. Oor die algemeen is dit egter onjuis om aan dialekte tc dink as behouclend en aan die standaardtaal as veran~
derlik. Dis eerder andersom. In ieder geval staan dit vas dat
dialekte die Standaardtaal of. soos dit ook genoem word, die
Algemeen~Beskaaf dikwels ver vooruit is.
Die algemeen~be~
skaaf doen diens vir 'n baie ruimer gebied as die dialek: naas
mondelinge uitingsmiddel is die eerste vera] ook die skriftelike
medium, terwyl dialekte gewoonlik net gepraat word, in ieder
geval nie vir kultuurdoeleindes aangewend word nie. As 'n
natuurlike konsekl.vensie hiervan moet die algemene landstaal
behoudend van aard wees en kan die dialekte gouer verander. In hierdie artikel wil ons enige punte behandel .waarby
kennis van vroeit'r taaltoestande nodig is om hulle goed te verstaan. Ons gee hieraan die naam taaloudhede. 2 ) Dit wil dus
nie se dat hierdie bestanddele noodwendig verouder het. of net
in figuurlike sin voorkom nie; dit kan die geval wees, maar dis
nie noodsaaklik nie. Ook kies ons ons voorbeelde sowel uit die
volkstaal of streekspraak as uit die algemeen-beskaaf.
1.

Aanstaande week ,en" Vrydag.

Die oningewyde sien in hierdie en die voegwoord en
neem bostaande uitdrukking dan op as te beteken: aanstaande

1
) 'n G.-deelte van bi.-rdie stof is eerste verwerk in Ons Tyd. IV, bl.
116-118
') Hierdie benaming ontleen ons aan Verdam, Uit de Geschiedenis der
Nederland.•chc Taal, bl. 279-280, maar ons gebruik dit in enigsins ander
betekenis.
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week en dan Vrydag. Dit is nie die oorsprong van die woord~
jie nie en ook nie sy betekenis nie.
Hierdie en is die swakbeklemde vorm van die voorsetsel
in, eng. in. Hierdie gebruik bestaan nog in die Nieunederland~
se spreektaal, voor dae van die week, maar die woordjie word
dan meestal een geskrywe, deur verwarring met die onbe~
paalde lidwoord een. wat ewenwel 'n heel ander woord is. Dit
duie dan aan ,.die vorige Of eersvolgcnde betrokke dag," soos
een Dinsdag
uit die volgende voorbeelde duidelik blyk:
( - laaste Dimdag} heb ik hem laatst gezien; kom een Maan~
dag ( - eersvolgcnde M.) bij me; tot een Zondag (- eerskomende S.)l) 'n Uitnodiging in Nederlands soos kom een Maandag bij me, hoe£ dus nie net t~ slaan op die een of ander
Maandag nie, maar kan ook sien op die eersvolgende Maandag.
Vera! in Middclnederlands was en gewoon in hierdie
betckenio, insonderheid by tydsbepalinge: en sonnendaghe
clair na ( op die eersvolgende S.): en goeden-Vridaghe ( op
Goeie-V rydag). 2 )
'n Uitdrukking soos ,aanstaande week en V rydag" beteken dus: aanstaande week op Vrydag.
2.

,AI" as selfstandige voomaamwoord.

Alles is eintlik 'n ou genitief: die oorspronklike nomina tie£
en akkusatie£ was a!. soos nog in Middelnederlands. Van hierdie laaste, oorspronklike vorm het ons etlike voorbeelde oor in
Afrikaans: dis al; dis al wat ek weet; oral uit ndl. over-a!
( oor alles, d.w.s. op alle plekke), waarnaas orals. met sogenaamd adverbiale s: 3 ) t•eral uit ndl. vooral ( voor enigiets,
d.w.s.: in die eerste plek, insonderheid); hy is met kar en
al -..veggespoel; sy het met stod en al omgeval; met haar fyner
siel en al (Malherbe. Hart v. Moab). In die gebruik van al in
die laaste drie sinne, wat baie gewoon is in ons taal. moenie 'n
anglisieme gesien word nie. Dis ook Nederlands, vgl. o.a.: en
hij zelf met melk en a/ onder den voet was geraakt (Mulder.
Deining).

'IV

gl. N. W. III, 3, bl. 3808 aanm. en bl. 1111.
• Vgl. M. W. onder en.
' Vgl. Mnl. Gram.. §214.
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Net soos alles eintlik 'n ou genitief is, so ook iets en ndl.
niets, waarvan die oorspronklike nominatief nog bewaar is in
die spreekwoord: als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet,
Oieselfde geld natuurlik ook van ons niks, Duits nichts.
3.

..Al" = gedurig; telkens.

Hierdie betekenis is gewoon in Afrikaans. Oit behoort
vera! tot die spreektaal en besit iets intiems. Enige voorbeel~
de: in plaas van ernstig in die toekoms te kyk, is Saul al met
die oomblik besig ( Malherbe, Saul die Worstelheld); hy wil
al vir my leer hoe om met geld te werk; sy wil a! weet wat ek
more gaan doen; die kind sit al te stoot aan die tafel.
Volgens die N.W.') kom dit nog voor in die gemeensame
Nederlandse spreektaal en wek dit dikwels die bygedagte van
iets onaangenaams. 2 ) Ook in Afrikaans is dit 'n kenmerkende
eienskap van die gevoelswaarde van hierdie gebruik van die
woord dat dit dikwels. miskien moet ons se meestal. die byge!.
dagte wek van 'n· enigsins onaangename, 'n hinderlike hande~
ling. Vergelyk maar die voorbeelde wat pas gegee is. Hierdie
bygedagte is egter nie aanwesig waar die subjek onpersoonlik
is nie: dis a! vir my of ek iempnd hoor klop; dit voel al vir my
of die sweer oopgegaan het. Verder is dit kenmerkend van
hierdie gebruik dat die woord sowel in Nederlands as in Afri~
kaans altoos 'n verhoogde intonasie en sterk klem ontvang.
Soos o.a. uit die N.W. blyk. is hierdie gebruik van die
woord in Nederlands nie so gewoon as in Afrikaans nie. Reeds
in Middelnederlands tref ons dit aan. Die M.W. gee nie die
betekenis nie. maar wei die Handwoordenboek. Twee mooi
voorbeelde is te vind in die bloemlesing agter in Franck se
grammatika"): nochtan laghe daer te min aen (sou dit nie so
erg wecs nic). wouden si hemselven ( hulleself) aileen verdoemen; mer neen, si willen a! ghesellen hebben; die duvel is .een
meester van medicinen, want hi wil den lucien al leren, hoe si

------')II. 1, bl. 72.
') Sender hierdie bygedagte vind ens dit in Vande! se Gijsbrecht van
Amstel. vs. 1210: In zo vee! rampen hie! (=hield) hij al dezelve meed.
')Franck, Mittelnieder/Jndisehe Grammatik. bl. 267 en 268, in die uittreksel uit Des Canines Somme.
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hOer lijf in ghesonden (ht.ilc liyyaam in 'n gesonde tocstand)
houden sullen.
Die ontstaan van hierdie bctekcnis van die woord is interessant. · Die N.W. (II, 1, bl. 70, 6 en 72, 7) verklaar dit so.
Uit die oorspronklike betekcnis van al ( wat bloat die akkusa~
tie£ is van die vnw. al. tans alles, kyk no. 2 bo) .. geheel" (\vat
in die ouer taal gewoon is), het in verhand met tydsbegrippe
twee betekenisse ontstaan :
a) Die van ,reeds" ... Bier geeft al de voorstelling, dat een
zeker feit op het oogenblik waarop men spreekt, of waarop de
spreker zich in gedachten verplaatst, geheel is geschied, dat het
op dat oogenblik gebeurd, aanwezig, gereed of klaar is." (b)
Die van ,voortdurend, gedurig." Wanneer 'n mens aan die
duur van 'n handeling of werking dink, gee al ,de voorstelling
van eene geheele, doorloopende voortduring, van een Iangen,
of althans betrekkelijk Iangen duur. Zoo kreeg het geleidelijk
de beteekenis van voortdurend, aanhoudend, of wei, met kleine
wijziging, van gedurig, telkens.· naarmate men Of aan eene ge~
heel onafgebroken voorstelling dacht, of aan de telkens wederkeerende herhaling van hetzelfde geval, met korte tusschenpoozen."

4. 'n ..Dam" gooi.
In die streek waar ek vandaan kom ( Oorheksrivier, W or~
cester) is dit algemeen dat by waterlei nie gepraat word van ,,'n
wal gooi'' nie, maar van ,,'n dam gooi." Hier hct ons die ou betekenis van die woord dam. nl. die van .. wal, waterkering" en
dit is die enigste betekenis in Nederlands. Hierdie betekenis
het ons ook nog in die afleiding opdam. Owerigens beteken
dam in Afrikaans ,,'n hoeveelheid water deur 'n wed ingesluit,"
in Nederlands daarentee beteken dit die wal self. Daarom is
die opmerking skertsenderwyse weleens gemaak dat die Afrikaner in die dam swem, maar die Hollander net maar fangs
die dam kan swem.
Ons vind die woord ook 'in die name van die twee stede
Amsterdam en Rotterdam: dam beteken hier .. dyk" en Amster-,
Rotter~ duie aan die name van twee riviere.
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Iemand die .,das" omsit.

In my kinderdae was dit 'n bekende uitdrukking in die deel
van die Worcester-distrik waar ek vandaan kom. Of dit nog
bestaan, weet ek nie. Dit beteken : onder hande neem, maar
nie met erns nie; dus : karnuffel.
Vir my gevoel het dit altoos ingesluit die idee van iemand
plagenderwyse wurg en gewoonlik het die handeling dan ook
ingesluit dat jy probeer om, by wyse van 'n grap, die betrokke
persoon se keel toe te druk. Stellig moet in hierdie uitdrukking gesien word die idee van die toetrek van 'n das of iets
dergeliks om iemand se nek.
Ek het altoos gemeen dat dit 'n jong uitdrukking was,
d.w.s. op Afrikaanse bodem ontstaan, en van baie beperkte
gebruiksomvang. Tog vind ek in Bartje van Anne de Vries, bl.
242: ,.dat stotteren van Arie, waar die tot nu toe aileen zelf
de last van heeft gehad, dat doet hem ( d.i. sy broer Bartje) dan
de das om ... waar die uitdrukking moet beteken; bring hom in
verleentheid, maak hom verward. 'n Mens kan nie anders dink
as dat dit dieselfde uitdrukking is nie. Die roman Bartje speel
onder boerearbeiders in die buurt van Assen (noordooste van
Nederland) en die taal is deurgaans in mindere of meerdere
mate dialekties gekleurd. In my Nederlandse bronne vind ek
geen spoor van hierdie uitdrukking nie.

6.

Hooghollands.

Hierdie term het vrywel verdwyn uit die lewende taal.
maar vroeer is die taal van die Hollander, altans in die westelike dee] van die Kaapprovinsie, algemeen aangeduie as Hooghollands. Dis natuurlik bekend dat die term nie 'n geografiese
begrip is soos bv. Hoogduits (Duits van die hoergelee gedeeltes), Nederduits (Duits van die laergelee gedeeltes) of Nederlands nie (die taal van die N ederlande, d.w.s. van die laergelee Iande). ,Hooghollands" is hier 'n waarderingsbegrip ter
aanduiding van die deftiger taal van die Hollander, in teestelling met die nog nie as taal erkende spraak van die Afrikaner.
In die N.W. (VI, bl. 883) word van Hooghollandsch net
gese:
,.in Z.-Afrika het Nederlandsch tegenover het Afri-
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kaansch." Oit ·gee te kenne dat die term in Nederlands onbe~
kend is en op Afrikaanse bodem ontstaan het. Miskien het
die benaming in ons land meer uitbreiding gekry, maar hy het
in Nederland ontstaan. In Bartje (kyk die vorige nommer)
word meermale die Nederlands van wie nie dialek praat nie
(bv. die juffrou op skool). of van wie sogenaamd te deftig is
om dialek te praat (bv. Lammechien, die volwasse suster van
Bartje, wat haar allerlei houdings veroorloof en probeer om
Nederlands te praat, al kan sy dit nie behoorlik doen nie) aan~
geduie as Hooghollands. So heet dit van die skooljuffrou op
bl. 74: ,.De juffrouw is lang en slank en zij is deftig; zij praat
ook zoo gek, zoo hoog-hollands als Lammechien, wanneer die
haar mevrouw nabootst" en op bl. 83: ,.zij spreekt hoog~hol~
lands." Soms is die onderskeiding ,Hollands" of .,deftig~Hol~
lands" voldoende, bv. op bl. 285 word van Lammechien gese.
na die dood van haar moeder: .. Lammechien loopt drie dagen
met rood~behuilde ogen door huis. Bij al haar ellende wil zij
toch nog weer de juffrouw wezen; zij praat Hollands. zij doet
alsof zij haar moerstaal vergeten is." Hierdie gebruik van die
term ,Hollands" word begryplik as ons let op die volgende
aanhaling uit die N.W. (VI, bl. 881, aanm.): ,Bij de bewo~
ners van Groningen en Friesland heet nagenoeg het geheele
overige Noord-Nederland Holland."
Wat die gebruiksomvang van die term .. Hooghollands"
vandag is en vroeer was in Nederland, is my nie. bekend nie.
maar dis duidelik dat die gebruik nie op Afrikaanse bodem
ontstaan het nie. Soos bo gese, het dit miskien meer verbreid~
heid aan die Kaap verwerf. Ver van die moederland en van
haar beskawende taalinvloed, met 'n klein amptenaarselement
teenoor 'n baie groter en veelal ruwe burgerlike, met wie die
eerste dikwels op gespanne voet verkeer en op wie hy stellig in
baie opsigte neergesien het, sodanige toestande kan 'n vrugbare
bodem opgelewer bet vir die term ,.Hooghollands" ter aanduiding van die meer beskaafde Nederlands.
7.

Iemand in die ,hok" spit.

In my kinderdae was dit in Oorheksrivier, distrik Wor~
cester, die uitdrukking wanneer by spit ( veral by wingerdspit)
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n persoon Dan albei kante verby gespit word. Malherbe 1 ) se
dat bak in hierdie verband die gebruiklike woord is (vir my is
dit net hok), maar dat sommige hok gebruik. In altwee gevalle
wil hy die gebruik van sowel bak as hok verklaar as 'n spontane
Afrikaanse produk: die stukkie grond waarop die persoon
staan wat aan beide kante verby gespit is, wek mos die idee
van 'n bak of hok.
Ek dink dat hierdie twee Afrikaanse uitdrukkings ont~
staan het onder bygedagte aan bak en hok in die betekenis van
.,tronk, ruimte waar 'n gevangene opgesluit word.'' Hierdie
betekenis van die twee woorde is bekend in die Nederlandse
volkstaal.") Ek vermoed dat beide woorde veral op skepe sal
bestaan of bestaan het en dis bekend dat die Nederlandse see~
manstaal van invloed gewees het op Afrikaans. In die Fregat~
schip Johanna Maria van Art. van Schendel lees ons op bl. 63:
,de kapitein liet hem in het hok sluiten".
8.

..Hot"~

regs.

llot beteken in Afrikaans ,.links" en haar ,.regs": die
hot perd ( --linkerperd) is steeks, maar op die haar perd (=reg~
terperd) kan jy reken; aan die hot kant is 'n gat, maar aan die
haar kant is die pad goed. Dis geen algemene terme in Neder~
lands nie, maar waar dit gebruik word, is die betekenis net
andersom : ,.het paard moest haar ( d.i. links) gaan en het ging
hot". 3 ) Vir Nederlands word dit net as bywoord vermeld, ter~
wyl dit by ons sowel byvoeglike naamwoord as bywoord is.
Hot in die betekenis ,.regs" !ewe in Afrikaans nog as term
by ploee, altans so was dit algemeen in my kinderdae op die
plase in Oorheksrivier, distrik Worcester. As die ploeg aan
die end van die voor kom, het die drywer altoos net geskree
,kom"! en dan word die span natuurlik linksom gebring. Wan~
neer hy egter in sekere gevalle skree hot-om!, dan was dit
vanselfsprekend dat die trekdiere regsom gebring moes word.
So vanselfsprekend was hierdie betekenis dat ek meermale
gesien het dat as n onbedrewe touleier ( gewoonlik nie 'n vol~
')Afrikaans£" Spreekwoordc onder .. bak."
2) Vgl. N.W. en ook Van Dale s.v.
') By Koenen-Endepols, Woordenboek der Ndl. Taal onder haar. Vgl.
ook N. W. V, bl. 1437 onder haar IX.

A.T. 5
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wassene nie) dit nog nie weet nie of op die oomblik daar nil:'
aan dink nie, 'n haastige drywer hom sommer onder die voorslag steek en hom die betekenis sodoende vir goed bybring.
9.

.,Hou" jou mond.

Hoewel die N.W. 1 ) en ook Stoett 2 )· nie seker omtrent die
punt is nie, kan m.L die betekenis van hierdie uitdrukking die
beste met Verdam·~) verklaar word deur aan die woord hou
hier die betekenis .,behoed, bewaak" toe te ken. Hou jou mond
moet dan oorspronklik beteken het: bewaak jou mond, d.w.s.
hou jou mond in toom. Hierdie betekenis van hou was gewoon
in Ougermaans, soos o.a. uit die woordeboeke duidelik blyk.

10. Ja-nee.
Iedereen van ons ken hierdie tipiese verbinding in ons
taal van die in betekenis presies teenoorgestelde, dus mekaar
uitsluitende twee woordjies in die betekenis van :dis waar, dit
is so, dit moet toegegee word, stellig : ja-nec. ek kan nie se
dat ek nie eerder kon gekom het nie; ja~nee, 'n goeie spreker kan
'n mens hom darem nie noem nie; .,ja-nee, oom Frans is reg,"
se 'n derde, maar 'n 13oesman is darem maar 'n Boesman. Steel
hy nie vandag nie, dan steel hy more ( Eybers, Lotgevalle van
H. Dominik); Ja nee, neef Hans, ek het al lanka] laat staan om
die Engelse te probeer verstaan (de Villiers, Die Wit Kraai):
ja nee, dan moet jy die kans nie laat verbygaan nie ( Odendaal, Die M6reskof): ja nee. ons gaan trek so seker as wat ons
nou waterkerse maak (ald.). Ja nee, die twee oues moet saamgaan. Pa kry bulle seker net jammer. Daarom wil hy he bulle
moet bly (ald.).
Vertel word dat hierdie gebruik die Hollander-onderwyser van die ou Transvaalse Republiek so lelik kon vererg. As
'n kind iets gevra word en hy begint met ,fa-nee, Meneer,"
dan meen ,Mencer" dadelik dat met hom die gek geskeer
word. want hoe kan 'n antwoord nou sowel .. ja" as .,nee" be'}Dl. VI, bl. 1139.
2
) Nederlandsche Spreekwoorden. no. 1538.
') M. W. III. bl. 623-24.
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vat. Die meeste van ons sal dan ook meen dat hierdie gebruik
beslis op Afrikaanse bodem ontstaan hd. Dit is egter nie die
geval nie.
Die N.W. 1 ) gee ver.:;killende voorbeelde van hierdie gebruik. Die betekenis wat daar aan die verbinding geheg word.
is nie dieselfde as die by ons nie. Daar swan: ,Ja, necn wordt
gebezigd als een verzachte tegenwerping of wanneer men iets
slechts ten deele, of onder voorbehoud kan toestemmen." Daar
word drie voorbeelde gegee. Uit die derde voorbeeld blyk dui~
delik die tweede betekems van die N.W. Hier is die voorbeeld: ,.lk hoop, dat je hem voor altijd je drempel hebt ontzeid"-.,Ja ... neen ... dat is te zeggen, hij is het nu die weg
wil" (K.Z. (Klaasje Zevenster) v. V. Lennep). Vir die twee
ander voorbeelde geld blykbaar die eerste betekenis van die
N.W., want die tweede pas nie daar nie. M.i. sou ons Afrikaanse betekenis. soos bo gegce, daar ewenwel vee! beter pas as die
van die weinigseggende ,verzachte tegenwerping" van die N.
W. Ons gee die twee voorbeelde en die Ieser oordeel self: De
Heer N.N. merkte hierbij op: ,ja, neen" .. ,ja. neen" zeide hij,
.,de weg .. zal zoo niet wezen, of wij zullen er we! overheen
komen."-Ja. neen, als wij terug keeren, zullen wij ook een nat
pak hebben (altwee voorbeelde uit Gee!). Ek is nie in die geleentheid om die verband by Gee! te kontroleer nie, maar uit
die twee genoemde voorbeelde te oordeeL pas ons betekenis
hier uitstekend.
Vir die volgende voorbeeld by Van Randwijk, Burgers in
Nood. pas ons betekenis in ieder geval uitstekend. Verdoorn
kry in die kantoor van sy baas kennis van sy ontslag en is so
verslae dat hy nic kan praat nie. Dan word van hom gese:
Alleen weet hij ( d.i. Verdoorn) dat hij meer dan tien maal
de versleten ruggen van de boeken op de schrijftafel telde:
,.Een. twee. drie ... zes. zeven ... ja zeven . . . Ja, nee ...
twee. vier. zeven." Tot die vorm klop volkome met die van
ons. Ook op die t\veede voorbeeld pas ons Afrikaanse betekenis, hoewel miskien 1etsie minder goed as op die eerste. Iemand
vra aan Verdoorn wanneer sy vrou, wat in die hospitaal is en
nog niks van sy ontslag weet nie, tuis kom en hy antwoord
') Dl. VII, b!. 8-9.
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onthuts: ,.Heil? (naam v. sy vrou) ... Heil? ... Dinsdag ..
Dan is de duif weer in 't nest, ja, ja ... nee."
Wat die verbreidhdd van hierdie verbinding in die heden~
daagse Nederlandse volkstaal is, is my nie bekend nie. Uit
die N.W.t.a.p. sou 'n mens opmaak dat dit nie juis baie ver~
breid is nie. Ons uitdrukking is egter nie op Afrikaanse bodem
ontstaan nie, maar uit Nederland oorgebring, hoewel dit goed
moontlik is dat die betekenis hier gedeeltelike wysiging ondergaan het.
Tenslotte wil ons opmerk dat die klemtoon en tempo van
die verbinding in Nederlands blykbaar bietjie anders is as in
Afrikaans. By ons vorm die verbinding feitlik twee lettergrepe
van .een woord, met die hoofklem op ,nee," dus ja~nee. In Ne~
derlands daarentee het albei woorde gewoonlik blykbaar ge~
lyke klem en loop die twee nie so in mekaar soos by ons nie,
is die tempo m.a.w. nie fO snel nie. Of dit egter ook die geval
is in die voorbeelde by Van Randwijk kan betwyfel word.
ll. Die gebruik van die persoonlike voornaamwoord as
versterking van ,.ja" en ..nee".

Baie gewoon is dit in ouer Nederlands. veral in Middelne~
derlands. dat by vraag- en bevestigingsinne die bywoorde ,ja"
en .,neen" versterk word deur 'n onmiddellik volgende persoon~
like voornaamwoord, wat dan in getal en geslag ooreenstem
met die onderwerp van die betrokke sin. Die geheel is dan
gewoonlik te vertaal met ,ja seker, seer seker, stellig" of met
,glad nie, volstrek nie." Vergelyk o.a.: Gheloofdi, dat ic u
siende moghe maken? Jawi (seer seker) Here.-Sidi iet langhe
verbannen? Jaic. hets drie jaer.-Soutstuse al hier weder soeken? Te waren ja du (stellig)-Es die canine tloot? Jai (i is die
verswaktl'! vorm van hi).-Es hier gheen Gods prophete? ,Jaet'
(seer seker; et verswak uit het), sprac Achab. 1 )
Vir ons in Suid-Afrika is hierdie gebruik vera! bekend uit
die antwoord wat predikante gee by bulle bevestiging: ,ja ik.
van ganser harte," waarby. omdat die konstruksie nie meer
begryp word nie (geld dit ook vir Nederland?), die ,ik" egter
') Vgl. Stoett, Mnl. Spraakkunst. § 36 en T. en
matika, § 281. 4, opm.

J.

le Roux, Mnl. Gram-
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altoos verkeerdelik by die volgende woorde getrek word i.p.v.
by die .,ja." sodat die geheel uitgespreek word (met 'n pouse na
.,ja" i.p.v. na ,.ik"): ja, ik van ganser harte. Die gebruik le.we
ook nog in die Nederlandse spreektaal: wei ja ik; wei neen ik.
Dit was vir my 'n groot verrassing om 'n voorbeeld van
hierdie gebruik te vind by Kootjie van den Heever, Vlugtige
Skaduwees, bl. 45. Garing, 'n verwaarloosde bywoner~tipe.
laat hom as volg uit teenoor sy vrou: .,Ek gaan vir ons 'n ouooi haal. vrou. Ek en jy en die kinders, ons alma! vergaan van
die honger . . . (driftig en opgewonde ...) Ja'k (=so waar),
ek gaan haar haal. My arme kinders se oe sit a! agte'r in die
kop soos 'n maer bees s'n."
Dis die enigste voorbeeld uit die boek en die enigste aan
my bekend in ons taal. maar ons mag stellig aanneem dat dit
meer voorkom in Afrikaans want die S. sal die gebruik tog nie
kunsmatig invoer nie.
12.

Aan

(di~)

.,kant" maak.

Hierdie uitdrukking beteken oorspronklik: aan een kant
(sy) bring, m.a.w.: in orde maak. In ouer Nederlands word
die een nog gebruik. 1 )
13.

.,Kant" en wal.

Dit word gese van strome wat vol is. Ons het hier die~
selfde selfstandige naamwoord as in die vorige nommer .en die
betekenisontwikkeling sal wei gedink moet word s~os deur
Malherbe aangegee. Hy se; .,waarskynlik ontstaan uit: tot
aan die kant en wal vol." 2 ) Die N.W. vermeld die uitdrukking
nie, maar Malherbe gee 'n voorbeeld uit agtiende~eeuse Neder~
lands: .,want 's morgens was de revier weer en k'lnt en wal
vo/. "") Die eerste en sal hier nie die voegwoord wees nie, maat
die voorsetseL met die betekenis : in, aan. Die bewuste voor~
setsel het ons behandel in no. 1. Ons verklaring word bevestig
') V gl. N. W. VII, bl. 1330-1331 en ook Malhcrbe, Spreekwoorde
onder kant.
') Spreekwoorde s.v.
')Ald. Uit die reisheskrywing deur Hendrik Jacob Wikar ( 1779), ult~
gegee deur die Linschoten-Verenlgina, XII. 81.

deur die volgende voorbeeld uit Westerbaen: ,.'k Heb menighmael gesien, wanneer sy (de sneeuw) was verstooven, En door
de wind van 't veld in kant en wal geschooven, Oat" ... 1 )

14.

..Kant" en klaar.

Vir ons gevoel i~ kant hier 'n byvoeglike naamwoord en
vir die I Iollander ook. Hierdie byvoeglike gebruik van ,.kant"
in die sin van ,.gereed, na behore," ens., kom reeds voor in ouer
N ederlands en ook in ander naburige Germaanse tale, en het
ontwikkel uit die selfstandige naamwoord. Miskien was die
oorspronklike betekenis van .. kant" in hierdie geval: van kante
voor.oien. m.a.w.: na behore, gereed. Of ons nou die begrip
,.van kante voorsien" moet opvat as ,.nog van kante voorsien,
nie afgeslyt nie," soos die N.W. 2 ) skyn te wil, of as .. van
kante voorsien deur dit te skawe.'' soos Franck-Van Wyk")
skyn te meen, is 'n ander saak en ook wei bysaak.
Dicselfde woord as bywoord vind ons in Bartje van Anne
De Vries: .. het dier lijkt wei kant (- beslis, kompleet) gek" (van
'n voel gese wat van haar nes met eiers opvlie)•).
15

.,Volk" gekleurde manlike arbeiders.

Algemeen is in die we~telike gedeeltc van die Kaapprovinsie die gebruik van uolk in die sin van .. gekleurde, manlike
plaasarbeiders" : roep die volk om te kom eet; die volk se ko~
moet land-toe gestuur word; hy hou nooit meer as drie volk
aan nie; die oestyd is op hande en die volk is skaars. Dit kan
ook gebruik word vir ,.aile gekleurdes op die plaas", bv.:
vanaand sal die volk weer baie raas, 'n betekenis wat ons ook
vind in die samestelling uolkshuisies: huisies deur kleurlinge
bewoon op die plaas. Gewoonlik egter duie dit net .. gekleurde
manlike plaasarbeiders" aan.
Kultuurhistories het ons hier 'n interessante. betekenisbeperking. Reed:' in Nederlands word volk gebruik in die sin van
.,arbeiders" (gewoonlik .. plaasarheiders"?), bv.: dat zeggen de
1

N.W. VII. hl. 1115.
Dl. VII. bl. 1350 en 1353, d.
') Rtpmologisch ~Voordenboek onder kant IlL
') V }11. oak N. W. VII. bl. 1354.
2

)

)
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boeren aileen maar om meer en goedkoper volk te kunnen krij~
gen (G. Mulder, Deining); T. ging naar binnen voor z'n mid~
dagslaap. 't Volk was aan 't werk (ald.). Die gebruik kom herhaaldelik voor in hierdie roman. Omdat plaaswerk vroeer uitsluitend deur gekleurdes gedoen is - vandqg verander dit
gelukkig-, is dit maklik te begryp dat die betekenis van die
woord by ons vereng is tot ,gekleurde, manlike plaasarbeiders."

16

,Vrek"

erg.

In gemeensame Afrikaans is gewoon die sin : hy is vrek
suinig. Hierdie gebruik sal vanself verbind word met vrek.....,
doodgaan (van diere gese), sodat die sin dan verklaar word as
te beteken: so suinig dat hy kan doodgaan. Dis moontlik dat
dit die ontwikkeling is, maar ek glo tog eerder dat dit anders
is. Ons urek is die samegetrokke vorm van verrek, wat ons net
besit in die sin van ,verstuit, ontwrig." Hierdie laaste betekenis
is natuurlik algemeen in Nederlands, maar daarnaas is die
woord gewoon in die Nederlandse volkstaal in die sin van
,doodgaan." Eweneens gewoon in die Nederlandse volkstaal is
die bywoord wat hiervan gevorm is, nl. verrekt erg: dat is
verrekt gemeen van hem: dat vind ik verrekt vervelend; 't is
vandaag verrekt warm. Hierdie laaste gebruik. maar dan in
die samegetrokke vorm en met weglating van die -t op die
end (in ooreenstemming met die bou van ons taaP), het ons
m.i. in die sinnetjie bo: hy is vrek suinig. 'n Bevestiging
van my opvatting vind ek in die volgende sin, wat opgeteken is
uit die mond van 'n beskaaf-sprekende boer van die distrik
Swellendam : die water is vrek koud.

17. ,Wat" met 'n partitiewe genitief.
Toe ek jare ge1ede nan een van ons boere in Suidwes-Afrika vra hoe lank gelede hulle uit Transvaal weggetrek het-hy
het behoort tot die trek van die sewentiger
draai hy
hom na sy vrou toe met die vraag : ..V rou, wat jaar het ons
vertrek ?" Meer as een sal in die gebruik van ,wat" hier dadelik
1)

Afr. Fon. §376.

66
'n anglisisme sien: what gear? Hierdie konstruksie kom meer
voor in ons taal. maar is nie aan Engels ontleen nie. ,.Jaar'
word nie deur ,wat" bepaal nie, maar is hier 'n oorblyfsel van
'n ou partitiewe genitief meervoud en hang af van ,.wat," oorspronklik gelyk .aan: wat van jare? In ouer Nederlands was
die konstruksie gewoon en in die oudste vorm is die genitief
meervoud nog herkenbaar, bv. in die volgende Middelnederlandse sin : wat wondere eist dat ic wene ( wat vir vreemds
is daar aan dat ek huil)? Hierdie selfde gebruik het ons ook in
die bekende reels uit Gesang 81, vs. 5 : , W at aardse vader
zou, voor brood, Zijn kinderen stenen geven?"')

18. Wenakker.
As 'n stuk grond omgeploee is, dan is die uiteindes van
die vore bo en onder dikwels nie behoorlik getrek nie deurdat
die trekdiere te gou moes draai. In so'n geval word dan die
uiteindes aan weerskante geploee reghoekig met die vorige
vore. Hierdie gedeeltes word 'n wenakker genoem.
Ek vra een slag a an 'n boer hoe hy hom die ontstaan
van die woord wenakker voorstel. Sy antwoord was dat' hy
daarin sien die begrip van 'n akker wat by die under, die hoofgedeelte, gewen word. Dit sou ons kan noem volksetimologie,
want die woord· het niks te doen met ons ,wen" nie. Die aanneemlikste is om in wen- in hierdie afleiding wenakker te sien
die. stam van die Nederlandse werkwoord wenden- draai, soos
Mansvelt dit reeds verklaar het waar hy se: .,wenakker, 't uiteinde van een stuk land. waar de ploeg omgewend wordt."")
Naas wenden kom in Nederlands ook voor wennen.~) Dis ook
moontlik dat in wen- gesien moet word 'n selfstandige naamwoord, vgl. Ndl. wende- draaV) maar sowel wat die vorm as
') Kyk Mnl. Gram. §195, opm. 6.
-') Kaapsch-Hollandsch ldioticon. Boshoff, Volk en Taal, bl. 270, noem
die woord onder erfgoed uit Saksiese dialekte, maar se verder niks nie .
') Vgl. Boekenoogen, Zaansche Volkstaal, onder wenden: ,wen 'et
roer.''

') Gallee, Woordenb. v/h Geldersch-Overijsrlsch Dialect, gee wende=
keer, draai in een weg. Marin, Nedcrduitsch en Fransch Woorden-Boek
gee onder wenden die uitdrukkin9: bet is de wend tegen de keer, met die
Franse vertaling: c'est ecorcher 1 anguille par la queue (d.i. iets by die verkeerde kant aanpak).
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die begnp hetref. is dit aanneemliker om by die werkwoord aan
te knoop.')
Sover het ons net oor betekenisse en vorme gehandel; ons
wil afsluit met 'n paar klanke te behandel.
1.

Die svarabhakti-vokaal in Afrikaans.

Dis 'n tipiese kenmerk van die beskaafde Nederlandse
spreektaal. insonderheid in die provinsie Holland, dat tussen
I en r en 'n volgende konsonant die swakbeklemde e ingevoeg
word. Hierdie klankverskynsel staan bekend onder die naam
svarabhakti~vokaal, 'n term ontleen aan die Sanskrit~gramma~
tika. 2 ) Woorde soos elf, melle, welk; erf, kerk, merk, werk:
dorp. korf, ens., word dan uitgespreek: ellef, mellek, wellek;
erref, kerrek. merrek, werrek; dorrep. korref.
In my kinderdae het ek 'n man van leeftyd in die distrik
Worcester geken wat as hy tel. uitgespreek het ellef, nie elf
nie. Twee van my studente uit die distrik Burgersdorp dee!
my mee dat mellek vir melk daar taamlik baie gehoor word. Die
verbreidheid van hierdie verskynsel in Afrikaans het ek nog
nie kon ondersoek nie, maar dit kom meer voor : my is mee~
gedeel dat 'n bejaarde persoon uit die distrik Rouxville altoos
die vorm mellck gebruik het en dat 'n bejaarde dame uit die
distrik Pietpotgietersrust dit nog doen.

2.

,Ie" i.p.v.

,y" en ,uu" i.p.v. ,ui".

Ons diftong y was in ouer Nederlands 'n monoftong, met
die klankwaarde van ie, maar meestal ii gespelle in geslote en
i in oop lettergrepe; net so was ons diftong ui in ouer Neder~
lands eweneens 'n monoftong (min of meer met die klankwaar~
de van ons uu in nuus). ") Woorde soos tyd, wyd; huis en muis
lui dan ook in Middelnederlands respektieflik tiit, wiit; huus en
muus.
') Bomhoff, Woordenb. d. Ndl. Taa/, gee: een' akker wenden, met die
verklaring : in sommige streken zoodanig spitten, dat de onderste aarde
bov£>n komt. Hier bet ons dus ook die begrip van ,omdraai", hoewel dit 'o
ander idee is as wat ens aanneem by wenakker.
')Kyk Mn/. Gram., §63 volg.
') Kyk Mnl. Gram., §§83 en 85.
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Van die oorspronklike uitspraak van y het ons nog ·n hele
paar oorblyfsels in Afrikaans: miet of mied, olienhout, stie~
beul ( s), stiegriem, tier. Van Niekerk. waarvan die beskaafde
Nederlandse ekwiwalente vandag is mijt, olijvenhout, stijgbeu~
geL ~riem en tijger. Of die familienaam wat met ons Van
Niekerk ooreenkom nog in Nederland bestaan. is my nie bekend nie, maar die dorpie Nijkerk is bekend.
Van die oorspronklike monoftongiese uitspraak van ui
besit ons duusman en duusvolk ( ook dies- uitgespreek), wat
vera! in die weste van die Kaapprovinsie onder gekleurdes ge~
bruik word as benaming vir respektieflik ,,'n witman" en die
.,witmense." Duus- is 'n wisselvorm van Duits en beteken bier
.. Hollands." net soos o.a. in die benaming .,Nederduits Gerefor~
meerde Kerk." Dies- is die ontronde vorm van duus-. Dieselfde twee studente van netnou dee] my mee dat uut vir uit
taamlik baie gehoor word in die distrik Burgersdorp.
Die oorspronklike monoftongiese uitsprake bestaan vandag
nog in Nederland"e dialekte. Omtrent die rede waarom dit in
Afrikaans net in hierdie beperkte aantal woorde bewaar is, verwys ons na die aanneemlike verklaring van Prof. Bouman van
Stellenbosch. 1 )

') N. Taalg. XXII. bl. 27-11
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V. DIE PSIGOLOGIESE FAKTOR BY TAAL.
l. Dis te begryp dat die psigologiese faktor 'n groter rol
sped by sintaktiese as by klankverskynsels, maar ook by die
laaste is dit van die grootste belang. Daarsonder kan klankleer
nie beoefen word nie. Die p van die verkleiningsuitgang -pie
(boom-pie-, arm-pie-) berus op 'n organiese, geen psigologies.e
verskynsel nie: p het ontstaan as oorgangsklank 1 ) deurdat by
dte voorafgaande m die sluiting van die Iippe aangehou is nadat
qie neuskanaal (wat oop is by m} reeds gesluit was. 2} Glad
anders is die n van joune te verklaar. Hierdie n vind sy ve-rklaring in ·n psigologiese faktor, geen organiese nie: hy het
ontstaan onder invloed van die n van myne, wat die maat va11
joune genoem kan word omdat dit twee woorde is wat op grond
van hulle betekenis korrelatief is. d.w.s. by die gebruik van die
een word ook die ander, bewus of onbewus ( dit doet niks ter
sake nie) voor die gees geroep."} Hiermee wil ons nie te kenne
gee dat die n van joune eers op Afrikaanse bodem ontstaan het
nie; nee. dis erfgoed uit Nederlands, hoewel dit nie tot die
Algemeen-Beskaaf behoort nie (vir my gevoel is dit in Afrikaans ook nie beskaa f nie). In Anne de Vries se Bartje
(roman met baie volkstaal en wat speel in die buurt van Assen 4 )
is joen ( jou} dwarsdeur die vorm waar die karakters hulle
bedien van die volkstaal.
Dit was 'n gebrek van die beroemde skool van taalgeleerdes van die laaste kwart van die vorige eeu, bekend onder
die naam van .,Junggrammatiker," dat hulle die psigologiese
faktor nie tot sy reg laat kom het nie. Hulle het besonder waardevolle en blywende werk gedoen in verband met klankoorgange en afleiding van woorde ( etimologie}, maar daarby het
') Vgl.
') Kyk
') Kyk
•) Kyk

Afr. Fan .. § 342.
ald., § 341.
ald.. § 342.
hiervoor, arttkel IV, no. 5.
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hulle nie genoeg rekening gehou met die geestesaktiwiteit van
die spreker~ nie, m.a.w. hulle het agter die klankoorgange nie
in voldoende mate 'n lewende wese gesien nie. Hierdie sy, die
sielkundige faktor, sou daarentee vera! na vore kom vanaf die
begin van ons eeu.
As iemand let op sy moedertaal soos om hom heen ge~
praat, sal hy heelwat gevalle vind waar 'n owerigens algemene
taalreel nie geld nie en by nader ondersoek sal blyk dat die
afwyking toe te skrywe is aan die een of ander psigologiese
faktor wat in die een geval wei. in die ander ni€~ aanwesig is nie.
By kinders sien 'n mens dit vera! dikwels en duidelik, maar
ook by volwassenes is daar baie voorbeelde vir wie 'n oog daar~
voor het. In wat volg, wil ons die aanwesigheid van die psigologiese faktor verduidelik aan die hand van enige voorbeelde
uit Afrikaans.

2. Dis 'n algemene reel by Afrikaners wat bulle taal na·
tuurlik praat, dat voor frikatiewe 'n n uitgestoot word en die
nasale gedeelte oorgaan op die voorafgaande klinker, wat, as
hy kort is, tewens gerek word in 'n lettergreep met hoofklem. 1 )
Die meeste voorbeelde kry ons by kort e, a en o: grens, mens,
spens, trens, wens; dans, gans, kans; dons. gons. ons, spons,
ens., by alma! waarvan die n voor die s verdwyn bet en gevolg~
lik die voorafgaande e, a, o genasaleer en, vanwee die hoof~
klem, tewens gerek is.
Hier het ons 'n vaste reel vir Afrikaners wat, soos net
gese, nie gemaak of bewus praat nie, maar natuurlik. Tog sal
hierdie selfde sprekers in bepaalde gevalle die n behou. m.a.w.
die voorafgaande klinker nie nasaleer nie, hoewel die posisie
in die woord owerigens presies dieselfde is. Waaraan is dit
toe te skrywe? Dis die gevolg van psigologiese faktore, wat
ons met voorbeelde sal verduidelik. Uitstoting van die n en
nasalering van die voorafgaande klinker sal ek kortweg aanduie met .,uitstoting en nasalering." Ons het uitstoting en
nasalering by Martiens, maar by diensbode en sienswyse sal
baie dit hinderlik vind : diens is nog bietjie kultuurwoord en
daarom word hier volgens die letter uitgespreek, dus die n be') V gl. Afr. Fon .. bl. 64.
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hou, terwyl by sienswyse die simpleks sien ( waar die voor~
waarde vir uitstoting en nasalering nie aanwesig is nie) te duidelik daarnaas lewe om die proses nie te verhoed nie:-ons het
dit by dans, gans, ens., maar nie by mans (mv. van man) nie:
die enkelvoud man lewe te duide1ik daarnaas: daarentee kan dit
wei gehoor word by mansmens (hoewel hierdie uitspraak plat
is vir die meerderheid), omdat die samestelling nie so nou
saamhang met man as die mv. mans nie; -ons het dit by aans
(netnou) en saans, maar nie by maanskyn nie, omdat maan te
duidelik daarnaas lewe;-ons het dit by die aalledaagse plaasterm lunsriem, maar nie by die kultuurwoord kuns nie: daarentee kan dit gehoor word by die alledaagse, maar figuurlike
kuns in die sin van ,.besondere bedrewenheid" (bv.: dis 'n
kuns om dit te doen) en in die afleiding kunstig;--ons vind dit
by Adoons (benaming vir 'n bobbejaan) en boonste, maar nie
by skoonste en toonset nie : skoon staan te duidelik daarnaas
en toonset is 'n kultuurwoord. Daar's baie ander voorbeelde
van hierdie verskynsel. maar genoeg.

3. Intervokale g word algemeen uitgestoot tussen beklemde klinker of tweeklank en swakbeklemde e [~] : laag, oog,
tuig, mv. lae, oe, tuie (vir ons doel laat ons diegene. die minderheid, want g behou as gh, soos in ghoen, buite bespreking).
Die g kan egter bly:a) By ongewone meervoude. Maag en kraag word gewoonlik net in die enkelvoud gebruik en vra jy nou wat die
meervoud is, sal die een antwoord: mae, krae, die ander:
mage. krage, 'n derde: sowel mae, krae as mage, krage. Met
g bedoe:l ons in hierdie afdeling die g van goed, nie van ghoen
nie. Deeg {aangemaakte meel) het eintlik geen meervoud nie,
maar as ons daar een van moet maak, sal wei niemand se dat
dit dee is nie. By teoloog het die Nederlandse meervoud
theologen so veel invloed gehad (on thou moet word dat Nederlands tot nie lank gelede nie die kerktaal was) dat altans die
oueres onder ons maar altoos nog nie kan praat van teoloe nie
( al skrywe ons dit), maar teologe uitspreek.
b) By ongewone attributiewe byvoeglike naamwoorde.
Moeg, ruig, traag en vaag word gewoonlik predikatief gebruik,
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maar wat omtrent die g as hulle voor n selfstandige naam~
woord staan ( attributiev.:e gebruik)? Wie bewus praat of hom
deur skoolse reels laat lei, sal waarskynlik dadelik gereed wees
met die antwoord dat dit moee. ruie, trae en vae moet wees,
maar die lewende taal openbaar 'n ander toestand van sake.
By byvoeglike naamwoorde op -g wat gewoon is in attributiewe
posisie is daar net een moontlikheid, nl. sinkopee van die g:
'n dr:oe tak, hoe boom. lae dak, maar by ruig. traag en vaag
kan dit drieerlei wees: 'n ruig, ruige. ruie streek; 'n traag.
trage, trae leerling; 'n uaag, vage, vae opmerking. By moeg
is dit ne•. moeg en moee, nie ook moege nie: 'n moeg, moee
mens. W aarom nie ook moege nie, maar wei ruige, tra.ge,
vage? Om verskillende redes. Die laaste drie woorde is nog
enigsins kultuurwoorde en derhalwe laat die Nederlandse vor~
me ruige. trage, uage hulle invloed geld. By moeg daarentee
kan Nederlands nie invloed uitoefen nie omdat die vorm van
die Hollander (moe, moede) te veel van die van ons afwyk.
Ook word moeg s6seer uitsluitend predikatief gebruik dat wan~
neer dit weleens attributief aangewend word, die meeste stellig
die onverboe moeg sal behou. Tereg staan dan ook in Jes. 46,
1 : 'n vrag vir die moeg diere.
In al die voorafgaande gevalle het behoud van g (met of
sonder volgende swakbeklemde e: mage, ruige, ruig, ens.)
i.p.v. die vorm met sinkopee (mae, ruie, ens.) dus 'n sielkundige
oorsaak. Vanwee die ongewoonheid van hetsy die meervoud,
hetsy die attributiewe vorm, word. in afwyking van wat anders
gebeur, in die een geval die g nie uitgestoot by woorde soos
mage, ruige nie, in die ander die onverboe ruig van die predikatiewe posisie {bv.: die plek is ruig) ook aangewend in die
attributiewe stand (:dis 'n ruig plek). In gevalle soos hierdie
moet ons dan ook nie dadelik klaar staan om die objektief kor~
rekte reel toe te pas nie, nl. : laag, mv. lae; hoog, attributief
hoe en dus: maag-mae, tr:aag-tr:ae. Wie so te werk gaan,
maak hom skuldig aan sisteemdwang. wat 'n verkragting is van
een van die allerbelangrikste taalbeginsels, nl. van die psigologiese faktor. Daarom lees ons ·tereg by Malherbe, Hart van
Moab: tr:age ooglede, by Jonker, Bande: plat op ons mage.
4. 'n Ander mooi voorbeeld lewer die twee woorde strand
en elf op. Deurgaans kom die eerste net in die enkelvoud voor
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en na analogie van woorde soos hand en land is in die Woordelys aangegee die meervoud strande, maar vra nou aan Afrikaners wat die meervoud is en baie sal antwoord dat, versover
dit voorkom, dit wei strante sal wees. Hulle is so gewoond om
by hierdie woord net 'n t-klank ( gespelle c1) op die end te hoor,
dat hulle hulle nie kan voorstel dat in die meervoud iets anders as t kan bestaan nie. Die naam van die vissoort ·elf het
ek nog nie juis in die meervoud hoor gebruik nie, maar 'n visser
sal stellig praat van elwe. Die laaste is dan ook die meervoud
van die woord in die sin van ,.fee", maar as ons nou van die
telwoord elf 'n meervoud moet vorm, sou ons dan ook die vorm
elwe gebruik? Ek glo nie: ons sou se elfe, miskien selfs elf's,
maar nie elwc nie, hoewel volge!)S die reel f in hierdie posisie
moes oorgaan tot w. Nee, ons IS te gewoond dat by die telwoord
die f-klank aanwesig is as dat die mee:r;voud kan lui elwe. Dit
sou dan die indruk maak van 'n ander woord te wees.

5. By die Transvaalse Juniorsertifikaateksamen is een
jaar gevra om 'n aantal byvoeglike naamwoorde attributief te
gebruik. Een daarvan was stakaud en daar was hope kandidate wat die d behou het, bv.: dis 'n stakaud perd. Die ·meerderheid onder my mede-eksaminatore wou hierdie vorm nie
toelaat nie. maar ek het hulle versoek om dit deur te laat, hoewei die moontlike bestaan daarvan tot toe nie onder my aandag gekom het nie en by die simpleks aud natuurlik net die
vorm au hestaan. Ek het betoog dat omdat die woord gewoonlik net predikatief gebruik word ( :die perd is stakaud), dit nie
uitgeslote was dat die vorm stakaud oak attributief kon
voorkom nie. Later het een van my helpers (opgegroei op 'n
plaas) wat aanvanklik daartee was, aan my kom se dat by nader
oorweging hy daarvan oortuig was dat sy pa heel goed kon
praat van .,'n stakaud perd." 'n Bevestiging van die attributiewe gebruik van stakoud bied die volgende sin by Kootjie
van den Heever, Vlugtige Skaduwees: aan die voet van 'n
grys-aud randjie. Ons sou selfs nie wil verander in ..grys-au
randjie" nie.
6. Byvoeglike naamwoorde op -s, gevorm van name van 'n
taal, verbuig by attributiewe gebruik: Af~ikaanse tabak, Hal·
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landse kaas, Duitse bier. Engelse leer. Tog sal ons praat van
Afrikaans a., Engels th, ens., maar in die laaste gevalle is
,.Afrikaans" en .,Engels" selfstandige naamwoorde, gelyk aan
,in Afrikaans, in Engels."

7. Ons moet verskil maak tussen die werkwoordelike funksie van die teenwoordige deelwoord (aanduidende die werking)
en die bywoordelike (aanduidende die wyse): in die eerste geval
gaan dit uit op ~de, in die tweede op ~d, Of, anders gese: in die
eerste geval verbuig dit, in die tweede daarentee bly dit onver~
boe. V erg ely k sinne soos : menende dat hy reeds vertrek het;
dinkende dat die saak in orde is; hopende dat dit nie so erg was
nie; alle sorg vir die oomblik vergetende ( Odendaal, Die More~ ·
skof. bl. 85), ens .. met voorbeelde soos : hy gaan vreeslik af~
brekend te werk; hy het besonder ontmoedigend gepraat; hy
tree baie uitdagend op. ens .. en die volgende by Odendaal, Die
Moreskof: Hulle oe vang mekaar veelseggend (36); dan weer
sug en snik sy viool huiwerend die note uit ( 41 ); sy knik bevestigend ( 42): se sy vertroo.stend ( 61) en baie meer.
In bywoordelike funksie is die deelwoord baie gewoon in
Afrikaans. In werkwoordelike funksie was hy veral vroeer, en
waarskynlik nag by ons ouer mense, gewoon in gevalle soos in
die eerste reeks voorbeelde, waar die d.eelwoord die rol vervul
van 'n beknopte bysin van rede. Vandag kan nie jU!s gese
word dat hy tot die lewende taal behoort nie, maar versover ge~
bruik. vereis ons taaleie die vorm op -de in prosa, terwyl in Nederlands dit hier gewoonlik net op -d uitgaan. Duidelik moet
verstaan word dat ons hier net aan prosa dink, nie aan poesie
nie, waar die versmaat die vorm op ~d noodsaaklik kan maak.
Ons uitgangspunt is die lewende taal, nie verskuns nie.
Malherbe is baie lief vir die teenwoordige deelwoord in
werkwoordelike funksie in sy bybelromans Die Hart van Moab
en Saul die Worstelheld, maar dwarsdeur gaan dit by hom uit
op -d. Daarom is die volgende voorbeelde, alma! uit Saul die
Worstelheld. onnatuurlik en steurend: troos soekend, kyk hy
.... na die Milkom-beeld; met die regtervleuel rustend op die
rande oos van Estool: eindelik gehoor gewend, stap Dawid na
vore: sy het voortpratend vir Saul gebring tot 'n punt dat hy
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naderhand met haar o:! sien. Waar dit daarentee die wyse
(bywoordelike funk?ie), me d1c v:erking aanduie nie, is die vorm
op bloot -J op ~y plek, soo.; m die volgende voorbeelcie uit die~
selfde roman: Abner stap nadcnkcnd . . . . die tuinpaadjie
langes; .,ja. ja. Ab," se Saul laggcnd; hy sal dienend die koning se hart verbly; hy loop wankelend tot in die middel van
die saal; sterkcnd val die uiters tydige woorde van Tirsa op die
omwoelde hart van Saul: toe val hy aan sy bors en se snikkend.

8. W erkwoorde op -ccr kan in Afrikaans in die verlede
declwoord die voorvoeg el ge- necm of dit weglaat. In die
Afrikaanse Spelreels (no. 7) word hierdie punt so geformulecr dat daaruit die gevolgtrekking kan gemaak word dat die
vorm sander ye- \\cl toegelaat word. maar eintlik af te keur is,
as synde ongcwoon. Oit is nie juis nie. Wat we! juis is. is dat
die vorm sander gc- deur heelwat onderwysers teegewerk word, as synde sogenaamd nie goeie Afrikaans nie, terwyl
dit 'n algcmene en tcwens baie ou taalverskynsel is. Reeds
in Middelnederlands is dit gewoon. in ooreenstemming met die
reel dat werkwoorde van vreemde oorsprong altwee kan doen:
die ge- weglaat of dit aanneem. 1 ) Werkwoorde op ~eer is van
vreemde oorsprong. so nie die hele woord nie (bv. reguleer),
dan tog minstens die uitgang (bv. waardecr). Ons herinner
ook daaraan dat die ooreenstemmende klas van werkwoorde in
Duits, nl. die or -icren. algerneen die verlede deelwoord sander gc- vorm.
b ,·;ntter ops1g is die psigologiese faktor nou van invloerl
by hierdie groep werkwoorde? Geen vaste reel kan neergele
word nie. maar wie goed waarneem by homself en by ander sal
vind dat. versovcr skoolse dwang nie deurwerk nie, alledaagse
werkwoorde ee~der die ge- weglaat, bv.: hy het die dier altoos
mouecr; hy het weer probeer om deur die eksamen te kom;
daardie koning het nie lank regeer nie: sy het haar kanse nie
behoorlik u>aardeer nie. By werkwoorde wat daarentee min of
meer kultuurwoorde is, sal die gebruik van ge~ oorweeg, bv.
by aksentueer, debiteer. federeer. formuleer, interpreteer. Toe
') Kyk Mnl. (}ram .. § 221. d
A.T. 6
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ek eenmaal aan · n student vra of dit nou moet wees het pro beer
6f het gepcobeec, kom die tiperende antwoord: Word die vorm
geprobeer dan gebruik? Sou hierdie vorm nie baie swaar wees
nie?
Natuurlik be~taan daar ook grensgevalle, waar die eeu
persoon die vorm met ge~ sal gebruik, die ander weer nie, alnamate die woord as minder of meer gewoon gevoel word. bewus
of onbewus. Dit kan ook by een en dieselfde persoon gebeur.
Wie later nalees wa.t hy op papier gebring het, sal dikweb
vind dat hy by dieselfde werkwoord die een oomblik gc~ gebruik
het, die ander oomblik nie.
9. lets dergeliks as by werkwoorde op -eec neem ons waar
by die meervoud van selfstandige naamwoorde op ~ing. In
sekere mate word by dieselfde woorde deurmekaar gebruik die
meervoud op ~s naas die op ~e. maar daarnaas is daar tog 'n
onmiskenbare neiging waar te neem om by kultuurwoorde eer~
der die Nederlandse meervoud op -e te gebruik (bv.: mymecin~
ge, oordenkin~ge), terwyl by alledaagse woorde die meervoud op
~s die voorkeur kry (bv.: lesin.g-s. mening~s. vergadering-s).
10. By die volgende groep van werkwoorde wil ek reken~
skap gee van my eie taalgevoel. Waarskynlik sal die meerder~
heid nie met my saamstem nie. maar ek vrees dat baie van bulle
voortdurend heen en weer swenk, sonder rigting. Ek het hier
op die oog die werkwoorde wat uitgaan op -we of (en) op -f.
bv.: skrywe naas skryf, vrywe naas vryf. Baie sal se dat die
betrokke vorm vir hulle afhang van die ritme van die sin ( ons
het natuurlik net prosa op die oog), van die opeenvolging van
meer en minder beklemtoonde lettergrepe. asook van die vraag
of die onmiddellik volgende woorde met 'n klinker, dan wei
met 'n medeklinker begint, bv.: om te leef is maklik, maar om te
/ewe sander skuld is 'n ander saak. Hierdie faktore kan stellig
van invloed wees, maar ons moet daarop wys dat 'n mens met
ritmiese argumente hier baie versigtig moet wees: jy kan jou
daarby maklik wysmaak dat iets sus of so is, terwyl dit in die
werklikheid glad nie die geval is nie. Dit sou dan ook glad nie
moeilik wees nie om uit die werke van skrywers wat hierdie
standpunt huldig baie' voorbeelde aan te haal wat in stryd is
met die gewaande uitgangspunt.
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Vir my persoonlike taalgevoel hang die gebruik van die
vorm op -we en -f van die gebruiklikheid van die betrokke
woorde af. Werkwoorde van die daaglikse omgang gaan by my
altoos uit op -we, nooit op -f nie, bv.: bewe, belowe, dolwe,
drywe, erwe, kerwe. klowe, lawL [ewe, skawe, skrywe, skuiwe,
sterwe, stywe, vergcwe, vrywe. Werkwoorde wat min of meer
tot die kultuurgroep behoort. gaan by my daarentee uit op -f,
bv.: loof, roof, stuif, sweef, vertoef, wee{, wuif. Sommige
werkwoorde is by my besig om van die een groep na die ander
oor te gaan alnamate hulle meer tot die alledaagse gebruik
gaan behoort. Hierdie werkwoorde staan dus op die grens,
kan m.a.w. sowel op -we uitgaan as op -f. bv.: strewe naas
stref'{. Belccf is ook 'n voorbeeld: die ~impleks is by my net
lewe, maar by die qfgeleide en minder alledaagse beleef het
hierdie laaste vorm wei nog die voorkeur, hoewel ek daarnaas
reeds belewe besig. en ritme het by my niks daarmee te doen
nie. Die psigologiese faktor kan ek vir my persoonlike taalgevocl mooi toelig met die volgende voorbeeld. In letterlike,
m.a.w. alledaagse sin gebruik ~k uitsluitend die vorm klowc
(bv.: hout klowe), maar ek sal nie se nie: die Here het die
Rooisee geklowe. In die laaste geval besit die woord 'n ander
gevoelswaarde en daarom moet dit vir my beslis gekloof wees.
Net so gebruik sommige van ons uitsluitend die vorm buie ( : ek
buie die yster; hy het die kierie gebuie, ens.), maar ons sal nie
se nie: ek buie onder sy wil. Nee. hicr moet dit wees buig.
omdat dit die figuurlike gebruik is en die gevoe]swaarde ancien;.
In sekere sin het ons by hit>rdie woorde te doen met verskillende taallae, 'n ouer en 'n jonger taallaag. 1 ) Vgl. hoofstuk
VII.
II. Die ruimte tot ons beskikking verbied ons om verder
op hierdie punte in te gaan, maar ons wou die Ieser vera! bring
tot pt>rsoonlike waarncming: dit is die belangrikste. Uit die voorgaande sal duidelik geblyk het dat die psigologiese faktor 'n
belangrike rol speel by taal. Dis baie makliker om by voorkomende gevalle vas te hou aan 'n uiterlike reel en daarvolgens
vas te stel wat 'n bepaalde vorm moet wees, maar sodoendc
word nie met die' lewende taal rekening gehou nie. W anneer
1

)

Vgl. Afr. Fon .. §§606-608; 668-669 en hiervoor artikel III. bl. '51-52.
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ons die term .. lewende taal" gebruik, bedoel ons Jaarmee
die spreektaal van beskaafsprekende Afrikaners wat natuurlik,
d.w.s. nie bewus of gemaak pra~t nie. Heelwat onderwysers
en onderwyseresse, veral in die laer skool, leer die kinders 'n
letter~, 'n spellinguitspraak, bv. om dans en kans uit te spreek
met behoud van die n en sonder nasalering van die stamklinker
en om te se Jan-nu-aric, Fe-bru-arie en so meer. Dit het ten
gevolge dat die beskaafde volksuitspraak verdring word deur
'n onnatuurlike uitspraak. So iets gaan teen die wese van die
taal en is ten sterkste af te keur. Ten slotte dit: laat die Ieser
van hierdie artikel wat in eerste instansie nie met 'ons saamstem
nie - hier dink ons nie aan die meer persoonlike geval van
werkwoorde op -we naas die op -f nie , eers noukeurig waarneem wat hulle self en ander beskaafspredendes in hulle omgewing se voor hulle hulle oordeel vel.
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VI.
l.

DIE AFRIKAANSE SPELLING. 1 )

Reeds vyf uitgawes van die Afrikaanse Spelreels.

In hierdie artikel wil ons nie die spelreels voliedig behandel
nie; die vind die leser voor in die Woordelys. Ons wil hier stil~
staan by hoofbeginsels, en 'n aantal moeilike gevalle toelig en
vereenvoudig.
Daar het reeds vyf uitgawes van die Afrikaanse Spelreels
verskyn: die eerste in 1915, die vyfde en laaste in 1937. Die
jaar van die eerste uitgawe (1915) was 'n mylpaal in ons kultuurgeskiedenis. Die reeling van die spelling het eenhed ge~
bring in 'n toestand van groot verwarring; nog meer, dit bet die
weg geopen tot kulturele samewerking. 'n Volkskultuur vereis
'n volkstaai as draer van daardie kultuur en die taal vereis op
sy beurt 'n erkende spellingsisteem as medium. Die laaste is
verkry toe die Suid-Afrikaanse Akademie in die jaar 1915 sy
goedkeuring gehcg het aan die voorgestelde spelreels. Eers
het dit as brosjure verskyn, maar in 1917 in boekvorm, saam
met die W oordelys. Spelreels alleen is nie voldoende nie; dit
moet aangevul word deur 'n woordelys.
Die tans bcstaande spellingeenheid is nie ineens bereik nie.
Dit is volkome begryplik. Waar daar vantevore geen algemeen
erkende spellingsisteem. geen offisiele spelling, bestaan het nie,
moes daar eers in sekere mate 'n tyd v~n voeling wees: uiteen~
lopende sienswyses moes met !llekaar versoen word; uit ervaring
moes geleer word dat bepaalde spellings beter deur ander vervang kon word. Van veel belang is dit om daarop te wys dat
die skrifbeeld, d.w.s. die vorm wat 'n woord op papier aanneem
en wat die oplettende leser dus voortdurend kan sien, besonkenheid en vastigheid bring. Nadat die kwestieuse gevalle 'n tyd1

) DiE" geskiedenis van die spelling het Skrywf'r hiervan tot op datum
brhandel in die Gedenkbo~k ter ere uan die Genootskap van Regte Afrikaners (die Weste-Drukkery, Potchefstroom. 1926), bl. 251-277.
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lang op papier gesien is en die publiek die geleentheid gehad het
om hulle daaroor uit te spreek, is 'n mens beter in staat om in die
een geval te besluit tot behoud, in die ander tot wysiging van be~
paalde s'pellings. Spelling moet natuurlik op wetenskaplike
grondslag berus, maar dis volstrek nie in die eerste plaas iets
vir die geleerde nie, maar wei vir die volk. Daarom is dit
goed om daarby kennis te neem van die sienswyses en ge~
voelens van die publiek, en om rekening te hou met allerlei
omstandighede van die praktiese !ewe.
2.

Spelling nie foneties nie, maar prakties.

Van die kant van die publiek kan dikwels die opmerking
gehoor word dat 'n bepaalde spelling nie foneties is nie, maar
dit behoort te wees; dan weer dat sekere spellings wei die
uitkoms sal wees van fonetiese oorwegings, maar tog nie doe!~
matig is vir die publiek, die volk nie. Hierdie persone gebruik
die begrippe foncties en fonetick maar al te dikwels sonder die
nodige kennis van sake. Die spelling van 'n taal behoort reke~
ning te hou met fonetiese grondbeginsels, maar foneties kan en
wil hy nie wees nie. Natuurlik is die een spellingsisteem meer
foneties as die ander : dis bekend dat die Afrikaanse spelling
baie meer foneties is as die Engelse. Tog is daar baie spel~
vorme in Afrikaans wat 'n direkte ontkenning is van fone~
tiese beginsels. Ons noem slegs enkele voorbeelde. Ons spreek
uit hant, maar skrywe hand; ons skrywe sommige woorde met f
en ander met v hoewel die klankwaarde van albei letters volkome dieselfde is, bv. fees, feit teenoor vaal en vel; naas y
skrywe ons ei, sonder die minste verskil in uitspraak, bv. ly
naas lei, rys naas reis. Die een oomblik spreek ons 'n vol vorm
uit, dan weer verswak, bv. wanneer in die een geval en wanner
in die ander, maar net die eerste word geskrywe: in sommige
streke van ons land word uitgespreek ok. in ander oe/c, maar net
ook word geskrywe; baie beskaafde Afrikaners spreek uit grou
en omtrint, maar op papier erken ons net grawe of graaf en om~
trent. As ons spelling foneties moes wees, sou ons baie meer
lettertekens nodig he as nou die geval is en die publiek sou oor
kennis moet beskik wat nie van hom verwag kan word nie. Die
spelling vir die volk kan nie foneties wees nie en is om ver~
skillende redes in mindere of meerdere mate konserwatief.
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3. Drie grondbeginsels gevolg by die Afrikaanse SpelreEils.
By die opstel van die spelreels vir Afrikaans is drie grond~
beginsels inaggeneem : -

I. As norm is aangeneem die algemeen gebruiklike uitspraak in sogenaamd beskaafde Afrikaans;
II. Daar word nie onnodig van die Vereenvoudigde
derlandse Spelling (V.N.S.) afgewyk nie;
III.

Ne~

Sover moontlik is na gelykvormigheid gestreef.

I. Met opset gebruik ons die beperking .,sogenaamd beskaafde Afrikaans", omdat op hierdie punt 'n taamlike speelruimte gelaat moet word. Beskaafdheid insake uitspraak berus
op wat gebruiklik is, nie op inherente faktore nie: en gebruike
verskil en verander. Dan moet beskaafdheid van uitspraak nie
vereenselwig word met beskaafdheid in qie algemeen nie. Heelwat beskaafde Afrikaners spreek uit grou ( grawe, graa£).
onkerneut ( okkerneut), omtrint (om trent), sturksvye ( turksvye),
koorsteen (skoorsteen), guit (geut), rioel (riool), ens., maar op
papier word net die vorme tussen hakies toegelaat, omrede die
laaste meer algemeen en daarom as meer beskaaf te beskou is.
Waar daarentee verskillende uitsprake in algemene gebruik is.
daar word sodanige verskillende vorm ook erken, bv. more x
more. buig x buie, ploeg x ploei! x ploe, ens.
Dis van belang om daarop te wys dat verskil van vorm nie
noodwendig beperk is tot verskillende groepe van sprekers nie;
dit kom ook voor by dieselfde indiwidu, maar dan sal dit gewoonlik berus op verskillende taallae, 1) of op verskillende gevoelswaarde. Ons het net een vorm, nl. harsings, maar daaren~
tee net hersenskim: die laaste is 'n kultuurwoord, m.a.w. jonger
en daarom konserwatiewer in vorm, dit sluit nader aan by
Nederlands. Algemeen word uitgespreek vleis, maar in figuur~
like sin se ons t•lces, bv.: die gees is gewillig, maar die vlees is
swak.
i) Kyk art. III, bL 38, 51-52.
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II. Om kulturele en opvoedkundige redes is dit goed om
nie onnodig van die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling af
te wyk nie. Daarom behou ons o.a. y x ei ( rys x reis) en v
x f (t'ee x fee), hoewel daar nie die geringste verskil in uitspraak
is nie. Hierdie tweeledige spelling !ewer baie praktiese moei~
likhede op, maar dis onvermydelik. Bepaalde middds kan egter
aangewend word wat in ruime mate help om te weet of dit y
dan wei ei, v of f moet wees. Hieroor nader in die volgende
paragraaf.
III. Sover moontlik word na eenvormigheid gestreef. In
die praktyk kom dit op die volgende neer: die spelling van
die grondwoord en sy samestellinge, afleidinge en buigings~
vorme ( fleksies)') moet versover moontlik eenders wees. Ons
spreek uit hant. maar skrywe hand: nie net met die oog op die
mv. hande nie (buigingsvorm dus; baie se hanne). maar ook
met die oog op samestellinge soos handdruk en handwerk, en
afleidinge soos handig, handeL handelaar, ens. Netso skrywe
ons rib, a! se ons rip, met die oog op o.a. ribbetjie en ribbebeen:
ons spreek uit skadewee en sencwee. maar skrywe skaduwec
en senuwee met die oog op woorde soos oorskadu. skadusy:
senulyer en senusiekte, waar die oorspronklike u werklik ge~
hoor word. Pas nou egter goed op om in die simplekse nie
ook u uit te spreek nie; dit sou letteruitspraak 2 ) wees. wat sterk
af te keur is. Die digter veroorloof hom weleens die vorm
skadu, as digterlike vryheid, maar anders bestaan dit nie in
ons taal nie. Daarteenoor skrywe ons o.a. krap. krip en lit, in
teestelling met ndl. krab, krib en lid (waar die Hollander, net
soos ons, die b as p en die d as t uitspreek), vanwee die feit
dat in ons meervoud, anders as in Nederlands, die stemlose
konsonante bewaar bly: krappe. krippe. litte.
Soms vind ons wisselvorme, waar die naamlik te regverdig
is, bv. naas boontoe tog ook die onsamegetrokke bowendien.
') Vir ons doe! kan hierdie drie terme as volg gedefinieer word: 'n
samestel/ing is 'n woord gevorm uit twee of meer bestaande woorde; 'n
afleiding is 'n woord gevorm van 'n ander woord deur middel van voor- of
agtervoegsels, of deur klankverandering; een of meer ·van hierdie verskynsels kan daarby betrokke wees; 'n buigingsvorm (fleksie) is die verandering
wat 'n woord m die taal ondergaan ter aanduiding van 'n bepaalde funksie.
soos bv. die meervoud, die grade van vergelyking. die tydsvorm by die
werkwoord.
") Kyk bl. 32.

-
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naas die mv. dae ook daagliks. Die korter vorm is hier qie
ouer, die Ianger die jonger vorm; verskillende taallae dus. Moet
nou nie redeneer dat omdat van dag die mv: dae is (die minder
gewone mv. dage [ dn: ~p J kan hier buite rekening bly), daarom moet die afleiding net daeliks wees, nie 66k daagliks nie.
Wie so te werk gaan, maak hom skuldig aan sisteemdwang of
doktrinere taal, wat 'n verkragting is van die lewende taal en
indruis teen aile wetenskaplike taalbeoefening. 1 )
In enkele gevalle is dit moeilik om die grens te bepaal, kan
daar 'n mate van willekeur wees. So laat ons tereg sommer toe
naas so maar (<so~ maar), maar net hierdie en daardie, wat
deur wie natuurlik praat tog uitgespreek word as hierie en
darie.

4.

Waar y te skrywe x ei en v x

f.

In die vorige paragraaf het ons gese dat sekere aanduiy x ei en v x f.
Ons behandel die twee gevalle apart.
di~gs gegee kan word omtrent die plek van

I: y x ei.
Die Hollander maak netsomin as ons verskil in uitspraak
tussen ij en ei, wat hy ewenwel uitspreek as rei]' ons daarentee as [di]. By die skrywe kom hy egter 'n hele end deur
te onthou dat aile sterk werkwoorde en ander woordsoorte wat
daarmee saamhang ii neem. Pas ons dit op Afrikaans toe, dan
vind ons dat omdat werkwoorde soos bly. blyk, skyn, slyt, sny,
stry en verm!J sterk is in Nederlands, hulle in Afrikaans met y
· gespelle word, en dus ook woorde wat daarmee saamhang, bv.
blywend, blykens, waarskynlik, slytasie, snysel, teenstrydig, onvermydelik. Die oorgroot meerderheid Afrikaners weet egter
nie of 'n werkwoord sterk of swak in Nederlands is nie, sodat
hulle aan daardie middel niks het nie. Met inagneming van
die verskillende spelling sou in die plek van Nederlands Duits
gestel kan word, maar verreweg die meeste ken ook nie hierdie
') Vgl. bl. 37-38.
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taal nie. Bowendien bet ons heelwat woorde met y wat geen
werkwoord is nie en ook nie met 'n werkwoord saamhang nie,
bv. Bybel. dy, dyk. fyn, grys, lym, lyn, myl, tyd en nog baie
meer.
Daar's egter 'n middel wat binne die bereik is van ieder~
een en een waarmee ons insake hierdie spellingmoeilikheid baie
ver kom: dit is dat waar die verwante Engelse woord i bet in
die spelling, daar skrywe ons y. Hierdie i bet in Engels ge~
woonlik die klankwaarde van 'n tweeklank, nl. a t i [a 1]. bv. in
Bible - afr. Bybel, maar in 'n beperkte aantal woorde het dit
die klankwaarde van 'n sgn. kort i [Il. bv. in stiff - afr. styf.
Ons gee 'n ruim aantal voorbeelde, eers die Afrikaanse en dan
die ooreenstemmende of verwante Eng else woord: Bybel~Bible,
dy~thigh, dyk~dike, fyn~fine, gelyk-like, gly~glide, lym~lime.
lyn~line, myl~mile. ry~ride, rym~rime, rys~rise, rys~rice, skyn~

shine,

syfer~cipher,

smyt~smite,

tyd~tide,

vyl~file,

wys~wise,

wyn~wine, ydel~idle, ens.; dan waar eng. i 'n kort klinker voor~

stel : Berlyn~Berlin, gryp-grip, kwyt-quit. lys-list, patryspartridge, radys~radish, rosyntjie~raisin, ryk-rich, splyt~split,
styf~stiff, vy-,fig, ens.
Dis maklik om te onthou dat ons y het in die agtervoegsels
~ary, ~ery en ~y: snuffelary, foppery. waardy, en by die voor~
naamwoorde: hy, sy, jy, my, myne.
'n Beperkte aantal woorde kan die persoon sonder histo~
riese taalkennis nie aan 'n ander woord vasknoop nie en bier
moet eenvoudig onthou word dat dit y is, o.a. aksyns, anys,
asyn, hyg. kryt, konfyt, kwyn. Onthou dat ons ei skrywe in
die woord beitel, hoewel dit afgelei is van byt, vgl. eng. bite.

II: v

X

f.

Hier kom ons by ·n wesentlike moeilikheid. Die Hollander
maak verskil in uitspraak tussen v en f: die eerste is 'n stemhebbende frikatief, die tweede 'n stemlose, sodat apart uitgespreek (in die sin gaan v dikwels oor tot f deur assimilasie), sy
oor vir hom se watter letter by moet skrywe.
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Die Afrikaner met historiese taalkennis weet dat woorde
van Germaanse oorsprong u neem : vaal, vaar, vas, vee ( s.nw.
en ww.), veer. veg, t•er, t'et, vier, vinger, t'ink. vleis, vlerk, vlug,
t>oer, voet, ooeL vrees, vyand, vyf, ens., teenoor woorde van
vreemde oorsprong soos fee, fe.l. fier, firma. fout, ens. Die ge~
middelde persoon, vir wie die spelling in die eerste plaas be~
doel is, weet egter nie of 'n woord van Germaanse of ander
( meestal Klassieke of Romaanse) oorsprong is nie. So is daar
heelwat woorde van alledaagse gebruik, wat die deursnee~per
soon dus as inheems sal beskou, wat tog van vreemde oorsprong
is en f neem, bv. familie, fees, feit. ferweel, fles, fleur. fout, fyn.
ens. Daarteenoor is daar heelwat alledaagse woorde van
vreemde oorsprong wat tog v neem, bv. vaag, vaas, vals.
dei (s.nw.), !'orm, uy, ens. Dit sou dan ook baie makliker ge~
wees het as ons, afgesien van eiename, net een letter geskrywe
het, Of v, Of f. net soos ons op eiename na net s skrywe. Dit het
ewenwel nie gebeur nie, en daarom moet ons ons by die spelling
neerle en kyk of ons nie enige hulpmiddels kan aanbied om
hierdie moeilikc geval te vergemaklik nie.
Vir die woorde van vreemde oorsprong wat uit twee of
meer lettergrepe bestaan, het ons hierdie hulpmiddel dat hulle
vir die grootste gedeelte daaraan as vreemd te herken is dat
die hoofklem nie op die eerste lettergreep val nie en dat bulle
meestal f neem: fabriek. fabrikant, fakulteit, familie, fanaties,
fariseer, fataal, fatsoen, fasant. figuur, filosoof. finaal, finansier.
flamink. flanel, flankeer, flegmaties, fondament, fontein. forel,
formaat, fortuin, foutief, frikkadel. ens. 'n Aantal meerlettergrepige woorde van vreemde oorsprong het weliswaar die hoof~
klem op die eerste lettergreep, bv. fabel, fakkel, faktor, firma.
falter. maar hulle vorm die klein minderheid. Februarie het in
Nederlands nog die hoofklem op die a en daarvoor word 'n w
gehoor: die Hollander spreek uit [febryva: ri]; die uitspraak
sonder w, wat die laaste jare ongelukkig nogal veel onder
Afrikaners gehoor word, is die gevolg van letteruitspraak. 1)
Dan is daar 'n hele paar meerlettergrepige woorde van vreemde
oorsprong wat nie die hoofklem op die eerste lettergreep kry
nie en met v gespelle word, bv. vakant. vakansie, vakature,
') Kyk bl. 32.

86
vallei, V andaaL varieer, venynig (met Germaanse agtervoegsel
-ig), viool, vitrioel, ens., maar die meerderheid word stellig met
f geskrywe. W aar hierdie middel nie help nie, en vera! by
woorde van een lettergreep, moet die gemiddelde persoon eenvoudig van buite leer of hy v dan wei f moet skrywe.
5.

Hoofverskille tussen die verskillende uitgawes van die
SpelreiHs.

Daar's sekere swenkinge op te merk in die verskillende
uitgawes van die Spelreels, wat te begryp is, soos reeds opgemerk in paragraaf 1. Hieronder kan vera! verwys word na
dubbelvorme, die spelling van vreemde woorde en die spelling
van die ie-klank by woorde van vreemde oorsprong.

I.

Dubbelvorme.

Omtrent die vraag in hoever dubbelspellings toegelaat
moet word, bestaan daar uiteraard verskil van mcning. Vera I
in die begin was dit die geval. Sommige wou vryheid he en
het as argumente aangevoer dat ons taal nog jonk is en daarom
baie wisselende vorme besit. Daarom moes ons taal nie aan
bande gele word nie, maar die nodige vryheid gelaat word
totdat meer vastigheid verkry is. Ander daarentee wou juis
eenvormigheid he en het aangevoer dat daar anders verwarring
sou ontstaan, vera! op skool. Daar moet 'n opperste gesag
wees wat Ieiding gee en dus 'n keuse doen; hierdie Ieiding
moes die Akademie gee. Dit was nie so maklik vir die Spellingkommissie om in elke geval die weg aan te gee nie, maar
oor die algemeen is die goue middeweg gevolg : nie te vee! nie,
maar ook nie te min nie. Aanvanklik is ewenwel te vee! dubbelvorme toegelaat. maar in volgende uitgawes is hulle ingekort. Met verloop van tyd het daar vanself meer vastigheid
gekom. Sekere dubbelvorme is egter so algemeen dat hulle vir
onafsienbare tyd moet bly, bv. ag x agt, more x more, aartappel
x ertappeL aanbied x aanbiee x aanbie, afdraand x afdraande.
akkerdis x akkedis x akkeldis, boerwors x boerewors.
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(a) Die verlede deelwoord van werkwoorde op -eer.

Uit die bewoording in die Spelreels, bl. XII, 2, sou kan
afgelei word dat die verlede deelwoord sonder ge~ nie dieselfde
erkenning geniet as die daarmee nie, bv. dat regeer minder
korrek is as geregeer. Dit is nie die bedoeling nie en sou ook nie
in ooreenstemming wees met die lewende taal nie. Dis alge~
meen om ge- weg te laat by die meer alledaagse werkwoorde,
bv. het probeer, regeer, tempteer. By minder alledaagse werk~
woorde sal die meeste miskien ge~ voorvoeg, bv. het geabsorbeer. gefedereer, gesuggereer, hoewel ook hier ander weer dit
sal weglaat. Dit hou verband met die taallaag, met die vraag
in hoever die woord wei of nie as kultuurwoord gevoel·word,
en dit weer kan verskillend wees by verskillende indiwidue en
leeftye. Natuurlik vind hierdie taalproses dikwels onbewus
plaas. Daar moet egter goed gevat word dat weglating van
ge- volstrek nie 'n Afrikaanse slordigheid is nie, maar wei 'n
beskaafde en algemene taalgebruik. 1 )
(b) Die klankwaarde van die letter g in Afrikaans.

By buigingsvorme en samestellinge word die stemlose,
velere, (gewoonlik) intervokale frikatief g[x] in 'n woord deur
die meerderheici uitgestoot, maar sommige bewaar dit as stemhebbende, vel ere eksplosief lg 1, waarmee ons bedoel die klank
aan gh toegeken in woorde soos ghienie, ghoen. ghries. Afgesien van 'n paar woorde van vreemde oorsprong, o.a. die pas
genoemde") (maar dan ook net aan die begin, nie in die middel
nie, bv. nie anghora nie), word hierdie klank in ons spelling ongelukkig deur g voorgestel. bv. hoog-hoge [ [io · g:'l I ; hager
[flo: H;Jr] :
hogepriester [lin: !JJprist;Jr], waar die meerderheid die vorme besit met uitstoting van die frikatief: hoe;
hoer; hoepriester. In 'n paar woorde word g egter algemeen as
gh [ g] uitgespreek, hoewel as g gespelle, bv. berge (mv. v.
berg), erger (komp. v. erg), burger, ens. Dis baie jammer dat
hierdie klank nie dwarsdeur deur gh in ons spelling voorgestel
') Kyk bl. 75-76.
') Vgl. die Vloordelys.
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word nie, want die bestaande toestand gee aanleiding tot misverstand en, wat nog erger is, tot letteruitspraak, Oink maar
aan die telwoord nege: die erkende Afrikaanse uitspraak is dat
g hier die klankwaarde besit van gh [ ne: g0 J, maar ten gevolge
van letteruitspraak het die onderwyser ( es) in die laaste jare
ongelukkig taamlik ingang laat vind dat g hier as frikatief uitI:Jespreek moet word [ ne: x0 1.
Daar' s egter heelwat gevalle waar in beskaafde Afrikaans
drie uitsprake aangetref word van hierdie frikatief in een en
dieselfde woo rd. So spreek die een uit erens en nerens (met uitstoting en assimilasie); die ander behou g hier as frikatief [x] :
ergens. nergens. terwyl 'n derde die klank as gh uitspreek
[ ~:rg0ns, m:rg;:ms], maar volgens ons spelreel dit eweneens deur
g moet voorstel. Vera! by selfstandige naamwoorde van vreemde oorsprong wat op -g uitgaan, tref ons ten opsigte van hierdie klank drie uitsprake aan in beskaafde Afrikaans. In die
meervoud van woorde soos [iloloog. pedagoog. teoloog stoot
sommige die g uit, dus [iloloe. pedagoe, teoloe. maar daar's baie
Afrikaners vir wie hierdie uitspraak hinderlik is ( iets gemaaks,
feitlik 'n gogga}. Van hierdie sprekers behou sommige die g
as frikatief, dus [xj, terwyl ander dit bewaar as ekplosief, as
gh, dus [g], maar altwee groepe moet g spelle: [ilologe. pedagoge, teologe. Uit die voorbeelde spring dit dadelik in die oog
dat daar groat behoefte is aan die spelling gh.')

(c) Die meervoud van selfstandige naamwoorde op-us en -urn.
Streng genome, vereis die Latynse vorm en spelling
historicus die Latynse meervoud historici, die verafrikaanste
spelling historikus daarentee· die mv. historikusse. Netso vereis
criterium en maximum die Latynse mvv. criteria, maxima, maar
kriterium en maksimum die mvv. kriteriums, maksimums. In die
praktyk ontmoet ons altwee vorme {spellinge) deurmekaar en
die verafrikaanste sal dit waarskynlik op die lange duur wen.
Dit gebeur egter in ander tale ook. In die owerigens konserwa') Die formulering van hierdie verskynsel in Spelreels, bl. XII. is onvolledig.
Vgl. vir die gebruiksomvang van ghLg] in Afrikaans en die plek waar
hy vorkom in die woord Afr. Fon .• §§ 510----517.
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tiewe Ouits is die genitief van die Latynse selfstandige naam~
woorde nomen en verbum des nomens, des verbums en naas
participium vind ons die verduitste vorm partizipium.

II.

Die spelling van vreemde woorde.

In een uitgawe van die Woordelys is die vreemdwoord as
sulks byna nie erken nie, d.w.s. daar's haas deur die bank ver~
afrikaans. Dit was te radikaal en daarvan het ons teruggekom.
Tans erken ons die volgende drie groepe:(a) V reemde woorde wat, hoewel noodsaaklik, nog vol~
kame of minstens merendeels as vreemd gevoel word. Hierdie
groep behou die spelling van die taal waaraan hulle ontleen is,
bv. alibi, camouflage, compote, confetti, garage, genie, gentle~
m~m.

(b) Vreemde woorde wat op die grens staan: vir sommige
is hulle ingeburger, vir ander nog nie. Die eerste groep verafrikaans die spelling, geheel of ten dele, bv. kafee, kaoetsjoek,
kompromis; die tweede groep behou die vreemde spelling :
cafe, caoutchouc, compromis. Die gekose spelling hang saam
met die kanaal waarlangs die woorde ontvang is : wie Frans
ken en eerste 'n woord in hierdie taal ontmoet het, verkies
waarskynlik cafe en veral compromis: wie geen Frans ken nie,
of 'n woord in sy woordeskat opgeneem het voor hy Frans ge~
ken het, spelle waarskynlik kafee en kompromis. Waar daar
ook verskil van uitspraak mee gemoeid is, kan die gekose vorm
saamhang met die vraag of iemand tuis is op die gebied waartoe
die woord behoort: 'n Afrikaanse militer sal bes moontlik
sersant verkies, terwyl iemand wat hom nie in hierdie kring
beweeg nie miskien die vorm sergeant I sJr f ant] gebruik. Ver~
geet dus nie dat verskil van spelling ook kan berus op verskil
van uitspraak: lclousule x clausule word verskillend gespelle,
maar volkome eenders uitgespreek; by sersant [s;}rsont]
x sergeant [sdrfant], faljiet
[faljit] x failliet
ffajitj
is daar ook verskil in uitspraak.
By groep (b) het ons dus dubbelspelling. As die dubbel~
spelling ook saamhang met tweeledige uitspraak, moet elkeen
natuurlik die spelling kies wat sy uitspraak die beste weergee.
As dit ewenwel bloat 'n kwessie van spelling is, dan is dit die
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algemene beleid in ons land om die spelling te kies wat die
naaste aan ons eie spelling staan, bv. indiwidu en klousule te
spelle, nh~ indh•idu en clausule nie. Die vernaamste gevalle
van bloot dubbelspelling is die volgende : ~

( i) i x y : sinies x cynies:
(ii) ou x au: pouse x pause:

f

x ph: tifus x typhus:
x th: tesourier x thesaurier:
(v) w x v: indiwidu x individu.

(iii)
(iv)

t

Die algemene beleid is dat dwarsdeur die eerste spelling gev6lg word.
Ter aanvulling van ( v) dien die volgende: (' bly aan die
begin van 'n lettergreep met hoofklem, bv. provinsie, prouisie.
Waar die v in afleidinge van sodanige grondwoorde in 'n letter~
greep sander hoofklem te staan kom, word tog die l' behou en
wei met die oog op die gelykvormigheid (kyk § 3, III), du~
provinsiaa[, provisioned, al spreek ons in die laaste geval die
v as w uit. Hierdie oorgang van v tot w het ni~s met Engelse
invloed te doen nie; dis volkome in ooreenstemming met ons
taaleie, met die bou van ons taal. ') In die lettergreep met hoofklem daarentee sal v me:estal net as w uitgespreek word namate
iemand onder Engelse invloed staan of gestaan hct.

ch x k.
Let op die 'Volgende dubbelspelling, wat berus op vcrskil
in uitspraak. Waar by woorde van vreemde oorsprong die
klankwaarde van ch onvas is. d.w.s. deur sommige as g [x],
deur ander as k uitgespreek word, het ons net een spelling, nl.
ch, bv. chaos. chemie. chloor. chronies, Christus. christen, antichris. Die klank staan gewoonlik aan die begin van 'n woord.
Waar daarentee net k uitgespreek word, skrywe ons net hier~
die letter, bv. net kroniek, kroniekskrywer. ") Van hierdie
vreemde woorde moet onderskeie word woorde van vreemde
oorsprong in eng ere sin ( groep a), waar ch soms net een uit~
spraak het, nl. die van sj
fl' bv. chaperon en chauuinis. of

r

') VgL A[r. Fon. § 595.
'l Kyk Spclreels. bl. XXV, :?0. c..
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van g l x ], bv. autochtoon, dan weer twee uitsprake besit, nl.
die van sj of g If, x], bv. in chirurg.

Pasient.
Dis baie jammer dat ons hierdie spelling ingevoer het en
dit bowendien die enigste gemaak het. Oit het in baie kort
(yd aanleiding gcgee tot die letteruitspraak pa~sie~ent, terwyl
die si as sj uitgespreek behoort te word: IpL1f rnt l, net soos
ook in Nederlands, waaraan ons die woord ontleen het. ·Die
woord moes pasjent gespelle gewees het. net soos dikwels in
Nederlands; dan sou die. gewraakte letteruitspraak nooit ont~
staan het nie en sou tewens voorkom geword het dat iemand
die ie verkeerdelik. eenlettergrepig gaan uitspreek, soos bv. in
parasiet. Die woord is deur die Hollander natuurlik ontleen
aan Frans, waar dit gespelle word patient en uitgespreek
[pas-ju]: IGl is genasaleerde a, soos die klankwaarde van an
in afr. kans. Let op : in Frans word die ti as twee aparte
frikatiewe uitgespreek, nl. s en j. maar hierdie twee klanke het
in Neder!ands en Afrikaans saamgevloei tot een frikatief, nl.
die sisklank wat in Engels voorgestel word deur sh (bv. she.
shall) en in Duits deur sch (bv. in schon, schreiben), foneties
[f]. Meer as een punt in ons Afrikaanse spelling sou ek per~
soonlik and·ers gereel het, maar natuurlik le ek my by die aan~
genome spelling neer, omdat dit insake spellingkwcssies dikwels
'n geval word van gee en neem. Ek skrywe om genoemde redes
ewenwel nooit pasient nie, maar altoos pasjent.
Net so het die deeltckcn op die i in lingui's, lingulstiek.
lingui'sties die letteruitspraak lieng~gu~is, lieng-gu-is~tiek, lieng~
gu-is-ties laat ontstaan i.p.v. lieng~gwis [liiJXV;JS 1.
lienggwis-tiek [lilJXV;:>stik J, lieng~gwis~ties [liiJXVdstis l, soos dit
behoort te wees en ook in Nederlands uitgespreek word.

(c) Volkome ingeburgerde woorde van vreemde oorsprong.
Hierdie groep word presies soos Afrikaanse woorde gespelle.
bv. mielie, piekniek. reling of reiling.
A.T. 7

Die gang van (a) na (b) tot (c).

Die rigting loop van (a) oor (b) na (c), d.w.s. namate 'n
vreemdwoord ingeburger raak, word sy spelling (soms ook sy
vorm) minder of meer verafrikaans, gaan hy dus oor na (b) of
(c). Wat (b) of (c) bereik het, moenie weer teruggebring word
na die vorige groep nie en daarom moet ons enigsins konserwa~
tief te werk gaan. Die spelling Kalpyn van vroeer uitgawes is
tans teruggebring tot Caluyn. omdat eiename bulle spelling behou; die spelling renesans- ~ wat nie in die Woordelys voorgegekom het nie, maar tog vroeer in allerlei geskrifte verskyn
het - was te radikaal en word nie meer gevolg nie.
III.

Die spelling van die ie-klank by woorde van vreemde
oorsprong.

By 'n seker groep vreemde woorde word die ie-klank in
oop begin~ en middellettergrepe deur i voorgesteL nie deur ie
nie (soos in woorde van Germaanse oorsprong): beginlettergreep: iris, item. ivoor; middellettergreep: artikel. dissipel
familie, notisie. Let op: dit geld net van oop lettergrepe wat nie
op die end van 'n woord staan nie; oop lettergrepe op die end
van 'n woord neem -ie (weer soos by die eg Afrikaanse woord):
definisie, familie, petisi.e. Wildvreemde woorde (groep a) word
hier natuurlik nie saamgereken nie, bv. alibi; en 'n geslote lettergreep neem ook ie. bv. hermiet, tiep (x tipe), behalwe weer by
wildvreemde woorde, waar selfs in die geslote lettergreep i
staan, bv. chic (x sjiek).
Die groep vreemdwoorde wat onder (Ill) bedoel word, is
die van sgn. Klassieke oorsprong : direk uit Latyn of Grieks, of
indirek, nl. deur 'n Romaanse taal, soos Frans of ltaliaans. ')
By woorde van vreemde oorsprong wat nie langs die sgn .
.,klassieke" kanaal ontleen is nie, word die betrokke klank in
oop lettergrepe voorgestel deur ie, net soos by eg Afrikaanse
woorde, bv. mielie, piering. sieling of sjieling. tiekie. Vir persane wat nie oor historiese taalkennis beskik nie word dit bloot
') Kyk Spelreels bl. XVIII, No. 7.
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'n saak van die geheue: die bestaande reeling het egter hierdie
voordeel dat dit nader aansluit by die Vereenvoudigde Neder~
landse Spelling.
Die volgende punt verdien die besondere aandag omdat dit
dikwels twyfel laat ontstaan. Wanneer die ie~klank by 'n
vreemdwoord van die Klassieke groep in die grondwoord in 'n
geslote lettergreep staan, maar deur buiging in 'n oop sillabe te
staan kom, word die spelling ie tog behou met die oog op die
gelykvormigheid (vgl. §3, III): daarom Israeliet, mv. Israeliete,
parasiet, mv. parasiete, Semiet. mv. Semiete. Waar die letter~
greep daarentee vanself oop was en dit nie deur buiging geword het nie, daar skrywe ons i in die oop sillabe, dus
Israeli-ties, parasi-ties, Semi-ties, maar lsraelitie-se, parasitie-se,
Semitie-se.

6. Die gebruik van die sirkumfleks 1 ) of kappie.
Lang oop e, i, o, en u [£:, .:>:, .) : en ce: ] kry in 'n oop lettergreep die sirkumfleks of kappie, bv. we-reid, wi-e (mv. v. wig},
mo-re, brii-e (mv. v. brug). In 'n geslote lettergreep word die
kappie, behoudens die beperking wat dadelik volg, nie gebruik
nie, bv. kers. ver. Die beperking is die volgende: wanneer een
van hierdie klinkers in die onverboe vorm van 'n woord in 'n
geslote lettergreep voorkom, maar in die verboe vorm in 'n oop
sillabe te staan kom, word in albei gevalle die kappie geskrywe,
met die oog op die gelykvormigheid (kyk §3, III), bv. militer,
primer, sker met die oog op die verboe vorme militere, primere,
skere.
7.

Woorde met i naas kort e [.:> x e] voor ng en nk.

Gemeen is dat dit die beste is om, versover moontlik, bierdie woorde een vir een te ondersoek en al na die gebruiklikste
uitspraak in een van twee groepe onder te bring, nl.:
(a) die met i: bring, dink, skink ( v. vloeistowwe), ens.;
· (b) die met e: engel, Engels, meng. ens.
Die voorbeelde onder (b) sal dikwels nie strook met die
uitspraak van heelwat sprekers nie, want daar's 'n aansienlike
1

)

Van lat. circumflexu~.
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aantal beskaafsprekendes wat ook hier in heelwat gevalle i
uitspreek. Ons moet ons egter aan die groepering hou. Ons
wys daarop dat die taallaag sy rol speel by die keuse van hetsy
i, hetsy e: so het ons i in bed ink, dink en skink waar dit vloeistowwe geld (ndl. bedenken, denken. schenken), maar in die geval van die meer verhewe woord, die kultuurwoord, het ons e
in die gebruiklikste uitspraak, bY. bedenklik, denkbeeld, denkbeeldig en 'skenk waar die laaste slaan op 'n geskenk of iets
wat deur die vingers gesien word.
In enkele gevalle was die groepering nie moontlik nie en
is daarom albei klinkers toegelaat, bv. opbrings x opbrengs. In
sodanige gevalle verdien die vorm met i die voorkeur, want dis
sander twyfel dat die Afrikaanse taaleie oor die algemeen die i
begunstig.
Let wei, die groepering in twee klasse geld net woorde
waar die betrokke klinker voor ng of nk staan. In ander posisies waar die afwisseling van e met i eweneens voorkom, word
op enkele uitsonderinge na net die vorm met e op papier toegelaat, bv. net gemmer, omtrent, prent, swem, hoewel heelwat beskaafsprekendes hier i laat hoor. Ons erken ewenwel win x wen
en kin x ken. Baie konsekwent is dit nie, maar ons moet ons
aan die groepering hou, soos te vind in die Woordelys. Laat
diegene wat i uitspreek waar die Woordelys net e gee, egter
nie dink dat hulle uitspraak om daardie rede noodwendig onbeskaaf is nie. By die meer verhewe woord is dit gewoonlik
wei die geval, geld m.a.w. die vorm met i as minder beskaaf,
is bv. dinkbeeld minder beskaaf as denkbeeld: nie egter by die
alledaagse woord nie. En beskaafsprekendes kan hier soms
baie verskil: so sal die een beskaafsprekende se gimmer en
swim, maar tint (tent) en omtrint as baie lelik beskou; die ander
sal dit egter weer andersom voel. Dit is een van die redes
waarom in die W oordelys hier net e gekies is, as synde die
gebruiklikste uitspraak.
Opm. Die volgende mag bier 'n plekkie vind. Wanneer die voorsetsel
vir verswak tot voorvoegsel, word dit vas aan die betrokke woord gesktywe
en met e, bv. vereers. verniet, versover. In die geval van die bywoord vir
goed is dit egter beter om d1e i te hou en die woord los te skrywe, omdat
vergoed op papier steurend lyk met die oog op die werkwoord vergoed.
W eliswaar skrywe die Hollander voorgocd, maar sy voorsetsel voor bet
nie verswak tot ver nie, hinder dus nie in verband met vergoeden nie.
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8.

Verdubbeling van medeklinker.

(a) 'n Medeklinker word duwweld gesKrywe tussen 'n
kort klinker met hoofklem en 'n volgende klinker ( deurgaans
die swakbeklemde e rd ]. bv. makker. in teestelling met maker
en heerlike, verboe vorm van heerlik: by .maker het a die
hoofklem, maar is lank; by heerlike is i kort, maar besit swak
klem.
Op hierdie reel is geen uitsondering woorde soos aantal,
-le en voorstel, -le nie, want die formulering geld die wortel
van die woord, in hierdie geval respektieflik -tal en -stel. wat
bowendien sterk byklem besit, al val die hoofklem op die voorvoegsels aan- en voor-.
By selfstandige naamwoorde op -nis en -aris word die
slot -s egter ook duwweld geskrywe, hoewel die betrokke lettergreep byklem besit: begrafnis. -se; betekenis, -se; kennis, -se;
getuienis, -se; vonnis, -se: argivaris, -se: kommisaris, -se.
Opm. Met opset gebruik ons die term duwweld geskrywe en nie verdubbel nie, want die laaste sou onjuis wees. In die uitspraak Is die k van
makker netsogoed enkel as die van maker, soos duidelik blyk uit die fonetiese
transkripsie (waar geen onnodige letters geskrywe word nie) van hierdie
twee woorde: rmnkJr X 1110: k'>r ]. ') 'n Werklike dubhe! medeklinker2 )
is seldsaam in ons taal. maar ons kan die k as duwweld beskou in pakkamer [ pakka : ffi;}r ].

(b) By woorde van vreemde oorsprong word 'n n duwweld
geskrywe na 'n kort klinker wanneer daar 'n woord op -n in
Afrikaans bestaan wat daarmee saamhang, bv. Japannees en
pardonneer met die oog op Japan en pardon. Na oe, wat 'n kort
klinker voorstel [ u], word die medeklinker egter nie duwweld
geskrywe nie, dus fatsoeneer, spioeneer, by fatsoen en spioen.
(c) W anneer daar geen woord op -n in Afrikaans bestaan
waarmee dit saamhang nie, word die n nie duwweld geskrywe
nie, bv. funksioneer, rewolusioner.
') Vgl. Afr. Fon. §§ 377-379.
') In sommige tale is dubhe! medeklinkers gewoon, bv. in ltaliaans en
Sweeds, vgl. Noel-Armfield, General Phonetics', bl. 52 en noot 1, Storm,
Englische Philologie, bl. 44 en Zwaardemaker en Eijkman, Leerboek der
Phonetiek, bl. 261.
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(d) In ander gevalle word oor die algemeen insake ver~
dubbeling van medeklinker die Vereenvoudigde Nederlandse
Spelling gevolg, bv. baseer, paraffien, interessant.

9.

Die uitgang -de naas -te by die verboe vorm van die verlede deelwoord.

Hierdie punt lewer heelwat moeilikheid op en selfs goeie
skrywers begaan meermale foute. Die Afrikaanse spelling hou
hom op hierdie punt aan die Nederlandse, maar die toestand is
nie altoos dieselfde nie. Die reel vir Nederlands se dat die
verboe vorm van die verlede deelwoord van 'n swak werkwoord
~de neem as die stam ( d.w.s. die deel wat oorbly na afkapping
van die inifinitiefuitgang ~en) uitgaan op 'n stemhebbende mede~
klinker, maar ~te wanneer die slotkonsonant van die stam stem~
loos is. bv. afgetobde van aftobben [ aftJban 1, verhoogde van
verhogen [ v;>rho: ydn 1,maar afgelcapte van afkappen [ ufknp;>n 1,
vermiste van vermissen I V;:!rmes;:ln]. Nou is dit nie moeilik om
vas te stel of 'n meqeklinker stemhebbend of stemloos is nie,
en vir Nederlands is daar bowendien 'n lysie te maak wat van
buite geleer kan word. Vir Afrikaans staan die saak anders,
omdat in ons taal sommige stemhebbende Nederlandse mede~
klinkers stemloos geword het. Die moeilikheid geld werkwoorde
op ~f. ~g en ~s, veral die laaste twee, aangesien dit meer voor~
beelde tel. Vergelyk maar die volgende:-

f: geerfde geld, gekerfde tabak, maar gesifte meel (in die
eerste geval het Nederlands 'n v: erven, kerven, in
die tweede daarentee 'n f: zi[ten};
g: verhoogde rang, veruroegde uur, maar aangchegte
vorm, afgerigte dier (by die eerste groep het Neder~
lands 'n stemhebbende frikatief, voorgestel deur g:
verhogen, ven,roegen; by die tweede daarentee 'n
stemlose, voorgestel deur ch : aanhechten, africhten):
s: omgrensde terrein, uitgepluisde wol, maar gewenste verandering, verskanste posisie (by die eerste het Nederlands z : omgrenzen, uitpluizen, by die tweede s:
wensen, versc;hansen}.
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Soos reeds gese, maak selfs goeie Afrikaanse skrywers
hier meermale foute en gebruik -te waar dit -de moet wees. Om
eenvoudig te se dat Nederlands gevolg moet word, is totaal onbevredigend: dit vereis grondige kennis van Nederlands, wat
die oorgroot meerderheid Afrikaners nie besit nie en nie kan
besit nie. Bowendien behoort taal- en spelreels uit die betrokke
taal self opgebou te word.
Vir Afrikaans kan die moeilikheid egter tot 'n minimum gereduseer word deur die volgende samevattende reel : (a) Werkwoorde wat eindig op 'n klinker, insluitende 'n
tweeklank, of op -b, -d. -ng, -1. -m, -n en -r neem -de: klinker en tweeklank:- knie of knee: gekniede, geknedc
deeg: laai: gelaaide geweer; afsny: afgesnyde hare: verknoei:
oerknoeide saak;
b: aftob: afgetobde mens (dis sowat die enigste voorbeeld};
d: beklad: bekladde mens; uerbrand: verbrande hout (na
'n medeklinker word d net een keer geskrywe):

ng : uerlang: Perlangde gegewens; verleng: uerlengde termyn;
l: behaal: behaalde sukses; besiel: besielde oomblik;

m : beraam : beraamde onkoste; omsoom : omgesoomde
doek;
n : beman: bemandc skip; verdien : uerdiende loon;
r : be seer: besccrde been: uitkeer : uitgekeerde geld.
Opm. Met uitsondering van b en d is hierdie slotmedeklinkers alma!
stemhebbend. Op die end word b en d as p en t uitgespreek, net soos in
Nederlands. maar histories i~ hulle stemhebbend, soos o.a. blyk uit die
posisie in die woord aan die begin van 'n lettergreep; 'n klinker en tweeklank is altoos stemhebbcnd.

(b) Werkwoorde wat eindig op -k, -pen-t neem -te:-k: bak: gebakte eier; breek: gebreekte been:

p : lap : gelapte broek: skrap : geskrapte naam:
t: inprent:
ingeprente idee;
spuit: gespuite borne.

put: geputte informasie:
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N a 'n lang klinker ( waaronder vir hierdie doel ook gereken word die kort klinkers ie en oe [i, u]') of 'n tweeklank.
en na 'n medeklinker word die t enkeld geskrywe.
(c) Werkwoorde wat eindig op -f, -g en -s neem of -de, 6f
-te, alna die frikatief histories (in Nederlands) respektieflik
stemhebbend of stemloos is. Dit kan maklik gebeur dat 'n
mens nie al die talryke gevalle raaksien nie en die opgestelde
formulering dan ook nie al die gevalle dek nie, maar die volgende hulpmiddels gaan baie ver:(i) Wanneer die frikatief voorafgegaan word deur 'n lang
klinker of 'n tweeklank, neem die betrokke verlede deelwoord
-de:f: kloof: gekloofde hout; afkluif: afgekluifde been;
g: vertraag: vertraagdc aankoms; uitsuig: uitgesuigde
lemoen;
s: opblaas: opgeblaasde bal; uitpluis: uitgcpluisde wol.
Vier hierdie doel geld die klinkers ie en oe as lank, kyk
onder (b): grief: gegriefde persoon; troef: getroefde kaart;
vervroeg: vervroegdc aankoms.
(ii) Werkwoorde wat uitgaan op -lf, -rf, -lg en -rg neem
eweneens -de : lf: welf: gewelfde dak;
rf: erf: geerfde geld; kerf: gekerfde tabak;
lg: delg: gedelgde skuld; verswelg: vcrswelgde voedsel;
rg: versorg : goed versorgde werk; verwurg: verwurgde
dier.
(iii) Wanneer die betrokke frikatief nie voorafgegaan
word deur een van die klanke genoem in (i) en (ii) nie, neem
die verlede deelwoord -te:f: aanslof: aangeslofte pantoffel; ontplof: ontplofte buis;
g: bevrug: bevrugte blom; versleg: verslegte toestand;
s: blus: gebluste kalk; uitrus: uitgeruste dier.
In (i) en ( ii) gaan die slotklanke terug op stemhebbende
frikatiewe in Nederlands, nl. op u. g [ y] en z; in (iii) is hulle
in Nederlands oak stemloos, maar ons g word in hierdie geval
') Voor r en by uitstoting van 'n volgende konsonant is hierdie twee
klinkers deurgaans lank, anders kort. Kyk Afr. Fon., §§ 196, 243. In
Nieunederlands is bulle eweneens kort, bebalwe voor r, maar vroeer was
bulle lank, deels ook diftonge, vgl. Mnl. Gr., §§ 12, 17, 18 en 28.
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deur ch [x] voorgestel, bv. bevru.chten, verslechten. Na i kan
ons g histories sowel stemhebbend as stemloos wees. In die
eerste geval is die spelling in Nederlands g: beedig (ndl.
beedigen): beedigde verklaring; inwillig (ndl. inwilligen): inge~
willigde toenadering; versadig (ndl. verzadigen): versadigde
mens; in die tweede geval skrywe die Hollander ch [ x] : afrig
(ndl. africhten): afgerigte dier; uerdig (ndl. verdichten): ver~
digte verhaal. Wie nie oor die nodige kennis van Nederlands
beskik nie, moet hierdie klein aantal gevalle van buite leer.
In (a), (b) en (c) is aldie klanke genoem waarop 'n werk~
woord kan uitgaan in Afrikaans.
Wat in (a), (b}, en (c) gese is, slaan in eerste instansie
op die werkwoordc wat histories, bv. in Nededands, swak is.
Die verboe vedede deelwoord van werkwoorde wat histories
(in Nederlands) sterk is, neem gewoonlik eweneens ~de of ~te,
alna die slot van die werkwoord, kyk agtertoe: gebreekte beep,
gekerfde tabak. ingeslaagde weg gemaalde vleis, geslypte mes,
gesmelte lood, gesngde hare, gespu.ite borne, u.itgesuigde lemoen,
verkoopte artikel. uitgevryfde koringkouels, ens. Net in die
klein minderheid gevalle neem die verlede deelwoord die oor~
spronklike sterk uitgang -e (ndl. -en geskrywe, maar meestal
~e uitgespreek) : gebleke £out, genome besluit, Perskene verslag, voorgeskrewe werk. Wanneer die verlede deelwoord
egter figuurlik gebruik word, d.w.s. in adjektiwiese funksie,
neem dit gewoonlik die sterk uitgang -e: gedwonge houding,
geskonde regte, gewronge toestand.
Hier moet ons 'n ecnstige woord van waarskuwing laat
hoor. In die laaste tyd bestaan daar by heelwat skrywers 'n
sterk neiging om op papier die sterk uitging ~e te gebruik ook
by werkwoordelike funksie, bv. afgePalle blare, gevoue hande,
terwyl tog afgevalde blare en gevou.de hande die vorm van die
lewende taal is. Daar's 'n minderheid van gevalle waar net die
sterk uitgang gebruik word, soos reeds aangetoon. en in enkele
gevalle kom altwee uitgange voor, bv. afgesproke of afgespreekte plek. geslote of geslu.ite deur. Waar die verlede deelwoord
egter nie in adjektiwiese funksie gebruik word nie, d.w.s. nie 'n
toestand aanduie nie, maar nog as werkwoord diens doen, m.a.w.
'n werking uitdruk wat plaasgevind het, daar neem hy in sy
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verboe vorm by oorweging die swak uitgange -de of -te. Wie
nie met hierdie feit rekening hou nie, doen ons taal geweld aan
en le die Afrikaner 'n onnodige las op.

10.

Die bou van die slot van die Afrikaanse woord.

Die jongste rigting in die taalwetenskap, nl. fonologie, 1 )
het die bou van die woord op die voorste voorgrond geplaas.
Daarom maak die bou van die Afrikaanse woord 'n baie belangrike afdeling uit van die geskiedenis van ons taal. Die bou
as sulks kan bier natuurlik nie behandel word nie.. maar 'n paar
opmerkinge moet gemaak word oor die slot van die Afrikaanse
woord.
(i) In Afrikaans word, in afwyking van Nederlands, d en
t op die end van 'n woord nie gehoor na f, g en s nie en behoort dus in sodanige gevalle ook nie geskrywe te word nie :
bedroef, drif: berug, bevoeg, geneig. krag, lig; belus, bevrees,
bewus, gerus, verhuis. ens., in teestelling met ndl. bedroefd,
drift: berucht, bevoegd. geneigd, kracht, Iicht; belust, bevreesd,
bewust, gerust, verhuisd. In vaktaal uitgedruk, lui die formulering van hierdie verskynsel as volg : die verbinding frikatief
plus eksplosief word op die end van 'n woord of lettergreep.
behoudens die beperking in (iv), nie toegelaat deur die bou
van 'n Afrikaanse woord nie, terwyl die omgekeerde volgorde
doodgewoon is : iets, niks, raps. wiks, ens.

(ii) In Afrikaans word, in afwyking van Nederlands, geen
t gehoor na k of pop die end van 'n woord nie en behoort derhalwe ook nie geskrywe te word nie: bedek, bedruk, direk,
gebak, gekap,. kontrak; gelap. gestreep, stip, ens., in tees telling met ndl. bedekt. bedrukt, direkt (gebakken is sterk in Ndl.),
gekapt, kontrakt; gelapt. gestreept, stipt. In vaktaal formuleer
ons die verskynsel as volg : twee opmekaarvolgende eksplosiewe
word, behoudens die beperking in (iv), 'nie in dieselfde lettergreep toegelaat deur die bou van die Afrikaanse woord nie.
1
) Vir ons doel kan ons fonologic omskrywe as di£' wctenskap wat hom
bcsighou met die bou van die woord ten opsigte van betekenisonderskeidende klanke. Vgl. C. C. Uhlenback in N. Taalg. XXXIII. bl. 274.
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Opm. Afgesicn van die verlede dcelwoord (kyk § 9), en enkE>lc voorbeelde by die inifinitief (bv. te wctc kom. voor haar troue), bcsit die Afrikaanse werkwoord geen uitgange nie, maar as ons die saak histories beskou.
kry ons van hicrdic verskynsel hope voorbeelde in die 3de persoon praesens,
bv. bak, breek, dek, haak, ruk; lap, roep, stap, ens., te'enoor ndl. bakt, breekt,
dekt, haakt, rukt; lapt, roept, stapt.

(iii) In die verboe vorm kom die verdwene medeklinker
( eksplosief) weer te voorskyn, maar dan aan die begin van die
volgende lettergreep, en wei as d of t, alnamate die klank his~
tories stemhebbend of stemloos is : bedroef, ~de; bevoeg, ~de;
drif, - te, direk, ~te, ens.
Opm. Meermale gebruik skrywers en sprekers -te waar dit histories -de
behoort tc wees; kyk § 9.

(iv} By enige kultuurwoorde word, in afwyking van wat in
(i) en (ii) gese is, vorme ontmoet met twee medeklinkers op die
end, bv. bedeesd. maagd. takt. Ook by 'n enkele gewone woord
kom dit voor, bv. bdeefd. By al hierdie afwykinge het ons
egter eerder met dubbelvorme te doen, waar die een naamlik
die tweede medeklinker laat wegval, die ander weer dit behou,
m.a.w. ons het bier bedees of bedeesd, maag of maagd, tak of
takt. ens. Die kultuurwoord egter, asook die gering aantal
dubbelvorme by die gewone woord, doen niks af aan die geldig~
heid van die formulering in (i) en (ii) nie.
'n Opvallende streekverskil vind ons in die vorm van die
telwoord vir 8 : in die W estelike Provinsie hoor jy gewoonlik
ag, maar by wie van vader op kind 'n egte binnelander is, hoor
jy daarentee gewoonlik agt.
( v) Dis van die grootste belang dat die bou van die Afri~
kaanse woord, soos behandel in (i) en (ii), deur skrywers ge~
respekteer word en dus geen tweede medeklinker ingevoeg
word waar dit in die lewende taal nie gehoor word nie. Blyk~
baar in die waan dat invoeging daarvan die kultuurband met
N ederlands nouer toehaal, word hierdie gewraakte medeklinker
die laaste jare baie op papier ontmoet, maar dis ten sterkste af
te keur om iets onegs in jou taal in te voer. 1 }
') Ek was baie bly om in Die Huisgenoot van 9 Mei 1941 te lees dat
Prof. D. B. Bosman van die Universiteit Kaapstad halt roep teen die invoeging van hierdie onegte tweede medeklinker op die end. Ons het die
saak egter reeds baie jare eerder te berdc gebring, nl. in 1927 in Afr. Fon.,
§§ 373-376, maar sever ek kan onthou, het ek in die Taalkommissie aileen
gestaan toe die verskynsel bespreek is. Gelukkig het die Taalkommissie in
sy sitting van Julie 1944 besluit om, afgesien van ag x agt en maag x maagd,
d en t op die end van 'n woord nie meer te skrywe na f, g en s nie.
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11.

Die aaneenskrywe van woorde.

Die wei~ of nie~aatieenskrywe van woorde in Afrikaans,
met of sander koppelteken, is 'n vraagstuk wat al lank om 'n
diepgaande behandeling vra. Prof. D. B. Bosman het enige
jare gelede 'n brosjure daaroor gepubliseer en § XI van die
Spelreels gee enige punte; volledig is die onderdeel uit ons
spelling egter nog nie behandel nie. 1) Ons wil hier slegs enkele
beginsels noem. In verband met die aaneenskrywe van woorde
word ontsettend veel gesondig. Dit gebeur veral onder Engelse
invloed, maar die Hollander is op hierdie punt ook dikwels baie
inkonsekwent.
{i) Wanneer 'n woordsoort wat geen byvoeglike naamwoord is nie, ten opsigte van 'n volgende selfstandige naamwoord die funksie van byvoeglike naamwoord vervul, mag sodanige woord nie los van die bepaalde selfstandige naamwoord
geskrywe word nie: die begin-opmerking en die slotopmerking
(by die eerste samestelling, as synde baie minder gebruiklik as
die tweede, gebruik ons die koppelteken), daar's twee of~vrac
in die vraestel. sy aanhou-werk inspireer my, sy kort~kort-ophou
is baie hinderlik, sy langsaam~praat is baie vervelend (langsaam is hier in eerste instansie bywoord by die ww. praat en
bly dus onverboe, in teestelling met: 'n langsame manier van
praat, waar dit b.nw. is en verbuig).
(ii) Wanneer 'n byvoeglike naamwoord nie 'n aparte bepaling van die volgende selfstandige naamwoord uitmaak nie,
maar 'n eenheid daarmee vorm. word die twee aanmekaar geskrywe: kortverhaal, dubbelspelling, dubbelvorm.
(iii) Wanneer 'n byvoeglike naamwoord wat anders in
attributiewe posisie verbuig, voor die selfstandige naamwoord
onverboe bly, is dit 'n teken dat hy nie los van sodanige s.nw.
mag geskrywe word nie: half verbuig, asook byvoeglike naamwoorde op -aat, bv. privaat, delikaat, desperaat: dus 'n halwe
dag, 'n private huis, maar halfuur, halfjaar, halfsool. priuaatsekretatris.
') Die onderwerp is volledig en grondig behandel deur H. J. Terblanche
in 'n M ..A>verhandeling (1943) vir die Universiteit van Pretoria, onder die
titel Die Aanmekaarskryf uan woorde in Afrikaansc. Sedertdien het dit by
Van Schaik verskyn.
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Meermale word ontmoet voorbeelde soos privaat huis,
privaat aangelecntheid. maar dis 'n anglisisme en behoort te
wees private huis, - aangeleentheid. Afrikaanse Beweging be~
hoort los te staan en sander koppelteken. Op hierdie laaste
punt verval die Afrikaner soms in die teenoorgestelde uiterste
en gaan dan te ver met die aane-enskrywe van woorde.
(iv) Die hoofklem kan tot groat hulp wees om vas te stel
of woorde los of aanmekaar geskrywe moet word. Woorde
wat 'n begripseenheid uitdruk, besit net een hoofklem en word
daarom aanmekaar geskrywe: geelperske (bepaalde perske~
soort en met een hoofklem) teenoor 'n ged perske (met twee
hoofklemme), groendruitve (bepaalde druifsoort en met een
hoofklem) teenoor groen druiwe (met twee hoofklemme), turks~
vy (met een hoofklem) teenoor turkse tabak (met twee hoof~
klemme).
(v) Die tempo is ook 'n aanduiding: geelperske en groen~
druiwe word met vlugger tempo uitgespreek as respektieflik 'n
geel perske en groen druiwe, en daarom skrywe ons aanme~
kaar. Die twee faktore in ( iv) en ( v) kan natuurlik saamgaan,
gaan waarskynlik gewoonlik saam.
Hoepriester sou volgens (iii) as twee worde geskrywe moet
word, maar volgens ( iv) en ( v) nie, en die laaste gee die deurslag : vg 1. hoepriester (met een hoofklem en vlug tempo, en natuurlik 'n begripseenheid) met hoe amptenaar (met twee hoof~
klemme en langsamer tempo, terwyl die b.nw. geen eenh~id
vorm met die s.nw. nie).
(vi) By ( iv) en ( v) kan ons ook noem gevalle soos grootmaak ( - opvoed), grootword ( - opgroei), klaarmaak ( =toe~
berei), kleinding ( kind), almal begripseenhede met een hoof~
klem en vlug tempo. Van hulp kan hier ook wees dat in elkeen
van hierdie gevalle die begrip weergegee kan word deur een
ander woord, bv. die tussen ().
(vii) Let op gevalle soos die volgende: juniorsertifikaateksamen, JanH van(~)Riebceck~Skool. Dirkie(~) Uys~Plein.
Elkeen het net een hoofklem en 'n betreklike v lug tempo. V erder
is daar oorweginge soos die volgende: daar bestaan 'n .,junior
sertifikaat" en 'n .,eksamen", maar geen sertifikaatseksamen"
nie; ook val die hoofklem op junior, nie op ~k.aat~( sertifikaat)
nie: gevolglik kan die woord i.p.v. aanmekaar (wat ons die
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beste ag), geskrywe word Juniorsertifikaat-eksamen (die I ste
gedeelte vorm 'n eenheid), maar nie Junior-Sertifikaateksamen
nie. Dergelike oorweginge geld van die ander twee voorbeelde. Net dit: as synde 'n naam en van, kan die eerste twee
koppeltekens weggelaat word by Jan-uan-Riebeeck-Skool,
en die eerste by Dirkie-Uys-Plein ( dus Jan uan RiebeeckSkool, Dirkie Uys-Plein), maar die laaste koppelteken is in beide gevalle onmisbaar. In ieder geval mag dit nie as volg gcskrywe word nie: Jan- Vanrie'beeckskool, Dirkie-Uysplcin. Die
begripseenheid, die hoofklem en die tempo verbied die laaste
twee skryfwyses.
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VII.

WERKWOORDE OP -WE NAAS -FIN AFRIKAANS.')

A fkortinge in die teks :
O.d.Pl.- Op die Plaas deur C. M. van den Heever:
Kromb.-Kromburg deur C. M. van den Heever.

1. Dis bekend dat in ons taal werkwoorde op -we, bv.
skrywe. dikwels afwisselende vorm vertoon op -f, bv. skryf.
Ons bedoel hier die f wat terugaan op ndl. o; kyk § 7. Dubbelvorme is geen seldsame verskynsel in tale nie, vera! nie in jong
tale, soos Afrikaans, waar daar naamlik nog nie die nodige vastheid bestaan nie. Daar is egter verskil. Gewoonlik word die
dubbelvorme nie deur dieselfde persone deurmekaar gebesig nie,
maar gebruik sommige sprekers die een vorm, ander weer die
ander, alnamate hulle tot 'n bepaalde groep sprekers behoort
of afkomstig is van 'n bepaalde streek. So gebruik die een
Afrikaner more, noi en skree, die ander weer more, nooi en
skreeu. By die werkwoorde op -we naas -f is die geval ewenwel anders: hoewel daar persone is wat nie altwee vorme by een
en dieselfde werkwoord gebruik nie, is daar ander wat dit wel
doen. Hoe die groepe min of meer verdeel is, kan sander
dialekgeografiese opnames nie nader aangeduie word nie.
2. Waarop berus hierdie dubbelvormigheid in ons taal?
Het altwee vorme dieselfde gebruikswaarde, sodat dit bloat 'n
kwessie van afwisseling is? As dit die geval is, sou die dubbelvormigheid 'n lastige verskynsel wees, sander enige praktiese
waarde, behalwe dan soms in die geval van die ver~vorm, wat
deur ons hier buite rekening gelaat word. As daar egter be1
)

Hierdie arttkel is 'n uitbreiding van wat in eerste instansie voorgedra

i' voor Die Taalkring van die Univcrsiteit van Pretoria en daarna verskyn

het in die Tydskrif

L'tr

Wetmskap en Kuns, hd. II, bl. 21 volg.
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paalde redes bestaan vir die afwisselende vorme, wat is dan
hierdie faktore?
Die rede wat waarskynlik die meeste aangevoer word ter
verklaring van hierdie dubbele gebruik is dat dit 'n saak van
ritme is. Dis moontlik dat die gebruik van die vorme van die
ritme van die sin kan afhang en ritme is natuurlik nie net 'n
kenmerk van poesie nie, maar ook van prosa. By C. M. van
den Heever oorweeg die vorm sterwe. vera! as infinitief. maar
in: .,tog sal hy sterf. as die liefde van hom moet ondergaan"
(O.d.P., 80) het die skrywer moontlik die korter vorm gebruik
vanwee die nadruk wat daarop val: sterwe sou hier miskien
minder bevredig het as synde te slepend. Van die liefde wat
by Freek ontbrand het vir Miem, maar deur haar nie beantwoord word nie, heet dit: .,Hoe het dit nie in hom gegroei nie,
· en hoe het dit nie in hom gesterf nie" (ald., 118). Vir die
simmetrie pas die tweelettergrepige gesterf beter by .. gegroei"
as die Ianger gesterwe. Die ritmiese faktor kan ewenwel by
onderwerpe soos hierdie iets baie vaags wees, waarmee jy
haas alles en tegelyk ook niks kan bewys nie. As ons ritme opneem in die sin van 'n afwisseling van swaarder en ligter vorme.
en die vorme op -we as swaar en die op -f as Jig beskou, sal dit
nie moeilik val nie om voorbeelde aan te haa1 uit een en dieselfde skrywer wat mekaar weerspreek. In 'n sin soos .,verlede
week skrywe my broer aan my dat hy my hierdie week kom
besoek" sal dieselfde persoon een keer skrywe besig, die ander
keer weer skryf. Vergelyk die volgende sin uit Johannes van
Wyk van de Waal. 1ste druk: .,terwyl hy 'n briefi, wat in
potlood geskryf was, an Tas oorhandig" ( l 01) met: .,di uit syn
sak 'n toegeplakte brief haal, wat a! vroeg in di morre geskrywe
was" (ald., 112). Waarom nie in altwee gevalle diesel£ de vorm
gebruik nie? In die 7de druk (ons het nie voriges kon vergelyk
nie) staan dan ook in beide gevalle geskrywe. Gevind sal word
dat 'n mens by hierdie onderwerp aan ritme nie vee! houvas
het nie, hoewel die betrokke persoon waarskynlik die teendeel
dink. Miskien verstaan sommige onder ritme wat ons as 'n
saak van gevoel, van emosie beskou, maar hieroor nader in die
volgende paragraaf.
3. 'n Minderheid sal waarskynlik se dat dit 'n saak van
gevoel is of -we dan wei -f gebruik word. O.i. is die gevoel
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by hierdie onderwerp 'n faktor van belang en een van baie
meer gewig as ritme, wanneer ons die laaste naamlik opnecm
in die sin van 'n afwisseling van swaarder en ligter vorme.
C. M. van den Heever gebruik gewoonlik of deurgaans die
Ianger vorme drywe, t•erdrywe, !ewe en skuiwe, en die volgende
voorbeelde op -f kan miskien aan 'n bepaalde gevoelswaarde
toegeskrywe word. Vir. die gevoel word die daad van verdrywe-word miskien beter uitgedruk deur die kort vorm in :
,wat die eensame gevoel in jou sal uerdry{" ( O.d.P., 15)-,tog
se sy hele hart vir hom hy moet, en dry{ daar kragte hom goedsmoeds daarheen" (ald., 70)-,.en dan is dit of die Iewe die dood
verdryf het" (ald. 116)-.. wil iets binne-in hom hom weer van
die kerels na die eensaamte dryf" (ald., 9)- -.. sy het 'n veragting
vir die man opgevat ... wat haar byna dry{ om ... " (Kromburg, 148).
Die kort vorm lee{ roep miskien die beeld beter voor die
gees van die S. as die Ianger !ewe in: ,,'n bliksemslang spring
uit die wolke en die straal lee{ voor Freek se oe" ( O.d.P., 72).
Vir die S. word die gevoel van onrustigheid moontlik beter gesuggereer deur die korter skuif in: ,en hy skuif onrustig rond"
(ald., 58), en wek dieselfde vorm miskien beter die gevoel van
veranderlikheid in: ,so is die boerdery nou eenmaal: dit sklli{
hier, en dit sku if daar" ( Kromb .. 119).
·
En tog kan ook hier weer maklik voorbeelde aangehaal
word uit dieselfde skrywer wat die gevoel as deurslaggewende
faktor weerspreek. Van den Heever gebruik deurgaans die
vorm bewe en ons sal dit geredelik met mekaar eens kan wees
dat hierdie tweelettergrepige vorm beter by die werking pas as
die eenlettergrepige beef. Om dieselfde rede sou ons urywe
kan verkies bo uryf en van den Heever gebruik dan ook gewoonlik die eerste vorm. Waarom moet dit nou egter die
tweede wees in: ,hy het ... sy gesig ... met die water natgevryf" (O.d.P., 16)? Ons voel dat die eenlettergrepige sweef
pas by die handeling in: .,stadig sweef (die lammervanger) weg"
(Kromb .. 257), en tog kry ons herhaaldelik die Ianger swewe
in: ,sy (nl. Wenda, in haar droom) swewe, swewe, swewe tot by
die rooi duiwels" (Kromb .. 76) -- .,die donker gevoel wat soos
'n aasvoel oor s.y siel geswewe het" ( O.d.P., 122).
A.T. 8
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Ons het hierv66r die gedagte uitgespreek dat die idee
van vlugheid miskien vir die S. beter gewek word deur die
korter dryf, maar waarom dan verdrywe in: .,Miem t'erdrywe
dadelik die stilte met haar aangename geselskap" ( O.d.P .. 56)
-,.die geselskap verdrywe gou die stemming van die diens"
(ald., 96)? Waarom om dieselfde moontlike rede nie Hewer
skuif gebruik nie in: .,groot ligstrepe skuiwe skielik oor die
rugge van die bulte" (ald., 93)? Ons sou kan betoog dat die
slepende skuiwe uitstekenJ pas in sinne soos: .,die troppe skape
wat stadig ... na die kraal toe skuiwe" (Kromb., 2)-.. die lang
kuil waarin die wolke altyd teen 'n agtergrond van blou skuiwc"
(ald., 28), maar waarom dan nie skuif nie in: .,dit is of Wenda
se tobbery ineens wegskuiwe" (ald., 70)-dit is of sy wegskuiwe.
wegtuimel in gryse vertes" (ald., 72)? Sou iemand meen dat die
korter leef beter pas by werkinge wat vinnig plaasvind of hewig
van aard is, hoe dan gE:maak met sinne soos: ,.jy lcwe so
vinnig dat jy niks meer verwerk nie" (ald., 142)-.. so hewig
[ewe sy met die stuk saam" (ald., 204)? As die korter vorm
dryf meer krag en snelheid suggereer as die Ianger drywe,
waarom dan tog die laaste in: ,.die donker magte . . . wat
haar gedrywe het" (ald., 266)- ,.toe die vrou ... , deur haar
ouers se dwarskoppigheid, in 'n aaklige dood gedrywe is" (ald.,
282)? En dan sou die slepende dry we uitstekend pas in die
volgende sin: .,sy meen soms dat sy haar stryd met die lewe
sal laat vaar, dat sy kalm en rustig kan voortdryf" ( Kromb.,
157).
Die plotselinge word vir die S. moontlik beter gewek deur
die korter sterf in : .,daardie man sal nog aan beroerte sterf"
(ald., 123)-,.sy (nl. Wenda) sien (in haar yling) hoe hy (haar
oorlede beminde wat verongeluk het) sterf" (ald., 289). So
druk die korter sterf miskien vir die S. die tragiese doodstryd
van die so vroeggestorwe Wenda beter uit in: .,en met vingers
grypend in die bed . . . sterf Wenda" (ald .. 292), maar dan
sou ons eerder sterwe verwag by die langsame, stil werking in :
.. ek verveel my. my siel sterf" (ald., 138)--.. blou vertes wat
uiteindelik ... bedrieg en oorgaan en sterf in Krombrug se be~
ken de werklikheiJ" (ald. 156) .,soos die lug van die dag wat
sterf deur die verraad van die nag" (ald., 225). Daarentee sou
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ons nie sterwe verwag nie in: .,die groot reenboog sterwe in 'n
oogknip" (O.d.P., 74).
Waarom die Ianger afskuiwe in: .,dis sy ervaring dat die
mense alles van hulle afskuiwe" (Kromb., 166), maar die korter
afskuif in: .,gedurig skuif hulle dit (nl. die vermaninge van die
dominee) van hulle af" (ald., 138)? 'n Mens souse dat die vorm
op -f uitstekend pas by die werking wat deur stuif uitgedruk
word en tog vind ons die Ianger, slepende vorm in: .,eers was
dit die winde wat . . . onsinnig ingestuiwe het" (ald., 176).
Soms wil dit lyk of die vorm op -f die voorkeur kry by
figuurlike gebruik, wat ook onder die hoof gevoel kan gereken
word, maar dan breer, meer algemeen opgevat as in die voorafgaande. Hiermee sou dan klop die vorm leef by Van den
Beever, wat anders gewoonlik [ewe gebruik, in 'n sin soos:
.,vae verlangens wat ... geen vaste vorme kan vind om hulle
uit te leef nie" (Kromb., 150), maar hoe sit dit dan met sinne
soos: ,,'n gevoel of haar hele wese hom kan uitlewe" (ald.,
246)-,waar 'n gevoelige mens hom . . . kan uitlewe" (ald ..
251)? Aanneemliker lyk dit dan om te se dat die minder alledaagse werkwoord of betekenis die vorm op -f verkies, terwyl
die teenoorgestelde uitgedruk word deur die vorm op -we, maar
hieroor in §6.
Ons het hier talryke voorbeelde gegee - en die aantal is
maklik uit te brei - waar die gevoel die een keer deur die
vorm op -f uitgedruk is, die ander keer deur die op -we, sodat
die voorbeelde na beide kante wys. Dit sou ewenwel verkeerd
wees om hieruit die gevolgtrekking te maak dat die gevoel by
hierdie saak geen rol speel nie. AI wat ons wou verduidelik. is
dat 'n mens versigtig moet wees wanneer hy die gevoel as
deurslaggewende faktor aanvoer.
4. Objektief beskou. sou kan gemeen word dat by bevele
die kort vorm meer geskik is as die lange en dat daarom in die
imperatief by voorkeur die op -f moet verwag word. Die imperatief is 'n wyse wat 'n mens uit die aard van die saak nie so
dikwels in die letterkunde ontmoet nie en daarom het ons vir
voorbeelde omgesien na die taalboekies. As voorbeeld het ons
gekies B. G. Lindeque se Afrikaanse Taaloefeninge (Juta,
1935), 'n werkie van 211 bladsye. Soos te begryp, word die
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werkwoordsvorme skrywe - skryf hier baie in die imperatief
gebruik, maar die voorbeelde van skrywc beloop 90/0 • die van
skryf slegs 10%. En wanneer gelet word op die sinne waarin
skryf gebruik word, spring dit dadelik in die oog dat selfs by
hierdie geringe aantal daar geen definitiewe rede vir die ge~
bruik was nie, behalwe dan moontlik die van blote afwisseling,
net soos iemand liefs nie vlak opmekaar dieselfde woord ge~
bruik nie. In sinne wat woorde!tk eenders is, of nagenoeg
eenders, vind ons etlike kere altwee vorme naas mekaar. Op
bl. 41 vind ons eenmaal: ,skryf die volgende sinne in die meervoud" en eenmaal: ,skrywe die volgende sinne oor"; op bl. 139
eenmaal: ,skryf die volgende sinne oor" en eenmaal: skrywe
die volgende sinne oor"; op bl. 176 tweemaal: .. skryf 'n brief
aan" en viermaal: ,skrywc 'n brief aan".
5. In die voorafgaande bladsye het ek drie moontlike
faktore genoem wat sou kan bepaal of die werkwoord op ~f dan
wei op -w~ moet uitgaan. Ons het egter gesien dat daar baie
vaags aan vaskleef en dis uiters gewens dat meer vastigheid
verkry word. Baie sprekers sal waarskynlik antwoord dat
altwee vorme vir hulle ewe goed is en dat, afgesien van afwis~
seling, hulle netsogoed die een as die ander kan gebruik. Dubbelvormigheid van hierdie soort is egter 'n las, volstrek geen
rykdom nie. As daar daarentee gebruiksverskil by hierdie vorme
bestaan, is dit van groot belang dat ons meer vastigheid in
hierdie saak kry.
Om te wete te kom wat die lewende taalgebruik is ten
opsigte van die f~ en rv-vorme by die werkwoord, is daar maar
een afdoende metode, nl. om die verskynsel dialckgeografies te
ondersoek. Voorlopig is dit egter nie moontlik nie, omdat ons
aan die begin staan van ons dialekgeografiese werksaamhede.
' Afgesien van iemand se eie taalgebruik as ondersoeksveld, bly
dan aileen oor die werk van een of mecr skrywers. Persoonlik
besit ek vastigheid in hierdie saak en by elke prosawerk van
C. M. van den Heever het dit my getref dat sy gebruik baie
ooreenkoms vertoon met die van my. Daarom het ek twee
v!'ln sy romans op hierdie pul!t noukeurig ondersoek en dee! die
uitkoms hier mee. As voorbeelde het ek gekies sy eerste roman,
Op die Plaas (ide druk, 1937): die werk is ewenwel van 1927),
en een van sy later romans, nl. Krambrug ( 1937). Die groot
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ooreenkoms tussen ons twee is daarom opvallend omdat ons
opgegroei het in twee streke wat ver van mekaar gelee is. Self
het ek opgegroei in die distrik Worcester, nl. in die gedeelte
My taal het, wat die vorm
bekend as Oorheksrivier.
betref. in hoofsaak gebly die van my oorspronklike woonstreek.
Prof. Van den Heever het opgegroei in die distrik Trompsburg
(suidelike Vrystaat). Hy deel my mee dat hy in hoofsaak die
taalvorme van sy geboortestreek behou het en- dit is 'n punt
van belang · dat sy werke 'n getroue weergawe is van sy
manuskrip.
In 1937 het Dr. W. H. Venter aan die Universiteit van
Pretoria gepromoveer op 'n proefskrif oor Die wisselende eindklank of -klanke uan die werkwoord in Afrikaans. As studieveld het hy, behalwe sy eie taal en die van sy omgewing, gekies
die prosawerke van C. M. van den Heever, J. H. H. de Waal
en C. J. Langenhoven. Sy onderwerp is natuurlik baie breer
as die van hierdie studie, maar die werkwoorde op -f naas -we
vorm 'n. belangrike onder dee! van sy dissertasie ( hf. VI. bll.
119-167). Van die uitkoms van Dr. Venter het ek dankbaar
gebruik gemaak. Aangesien de Waal opgegroei het in die distrik Stellenbosch en in Kaapstad werksaam was, en Langenboven sy eerste jare in die distrik Ladysmith (Kaapprovinsie}
deurgebring het, maar sy werksaamhede verrig het in Oudtshoorn en later in Kaapstad (Dekker, Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, bll. 125 en 136), en ek in leeftyd aanmerklik nader
staan aan hierdie twee as aan v. d. Heever, sou verwag word
dat hulle taal insake die betrokke taalverskynsel meer ooreenkoms moet vertoon met die van my as met die van van den
Heever. Dit is ewenwcl volstrek nie die geval nie.
Dis algemeen bekend dat de Waal en Langenhoven hulle
taal goed versorg het en toegcsien het dat bulle manuskrip deur
die korrektor nie gewysig word nie: ook is dit bekend dat hulle
belus was op die lewende taal. Moet ons nou aanneeni dat hulle
taalgebruik wat bctrcf ons punt van ondersoek 'n getroue weergawe is van die taal van hulle omgewing? Hierop gee Venter
die antwoord (ald .. bll. 171-i 82). By se dat de Waal en
Langenhoven nader aan die Nederlandse skryftradisie staan as
van den Hecver Pn ook mccr 'n groep vorm, teenoor van den
Heever as 'n ander groep. Die laaste se taal, so gaan Venter
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voort, is eenvormiger en 'n getroue weergawe van die lewende
taal. By de Waal en Langenboven daarentee was die Neder~
landse skryftradisie aanvanklik veral baie sterk en dit beteken,
wat ons punt van ondersoek betref, dat op papier as Afrikaans
beskou is die Nederlandse vorm met afkapping van die uitgang
~en, m.a.w. Ndl. schrijven, Afr. skryf. Hoewel sommige van
die vorme op -f later bulle plek moes inruim aan die op ~we, bet
die Nederlandse skryftradisie by hierdie twee skrywers nooit
heeltema.l verdwyn nie; by Langenhoven nog minder as by de
Waal. Van den Heever gebruik die vorm op ~we baie meer
as die ander twee; de Waal staan egter nader by van den
Heever as Langenhoven. Aldus die uitkoms van die ondersoek
van Venter, waarmee ons akkoord gaan.
Dat de Waal en Langenhoven nader by die Nederlandse
skryftradisie gestaan het, hoewel. soos bo opgemerk. hulle belus
was op die lewende taal, is volkome begryplik wanneer onthou
word dat hulle behoort het tot 'n ouer geslag as van den Heever
en dat hulle pioniers was ten opsigte van die gebruik van Afrikaans as medium van kultuur. Diegene van ons wat waarge~
neem het, vera! die oueres onder ons wat nie met Afrikaans op
skool opgegroei het nie, weet maar alte goed dat ons geskrewe
Afrikaans aanvankli~ in heelwat opsigte nader aan die '0rederlandse skryftradisie gestaan het as aan ons lewende taalgehruik. Naarmate ons vastigbeid gekry het insake die gebruik
van ons taal as kultuurmedium, het die.toestand verander. Hoe
dikwels het ons, onderwysmense, dit nie ondervind wanneer
ons uit 'n laai 'n geskrewe stuk te voorskyn bring van 'n ruim
aantal jare gelede nie?
6. Voor ons die uitkoms meedeel van ons ondersoek van
genoemde twee romans van van den Heever, noem ons al die
faktore wat kan hydra tot die keuse van hetsy die vorm op -f,
betsy die op -we.
{i) DIE GEVOEL. Dit kan van invloed wees, maar ons
moet baie versigtig wees met die waarde wat daaraan in 'n
gegewe geval toegeskrywe wor9-. Kyk § 3.

(ii) DIE RITME. As ons ritme nie min of meer vereenselwig met gevoel nie, maar dit opneem in die sin van 'n afwisseling van swaarder en ligter vorme, is ons van oordeel dat
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dit weinig invloed bet. Venter (ald., bll. 178~ 179) is van oor~
dee! dat ritme 'n geringer rol speel as gevoel, maar dat die
laaste 'n vername faktor is. O.i. bet hy die invloed van die
gevoel oorskat en nie in die Jig gestel die subtielheid daarvan as
deurslaggewende faktor nie, nie laat uitkom die onvertroubaar~
heid daarvan nie weens die feit dat dit dikwels na teenoorge~
stelde rigtings wys, soos deur ons aangetoon by van den
Heever. Kyk § 3.
(iii) DIE VOLGENDE KLANK. Gemeen sou kan word
dat om fonetiese redes (makliker vloei) ~we verkies word voor
konsonante, ~f voor klinkers, bv. : as jy skryf om geld, maar:
as jy skrywc vir die man. Venter se dat die volgende klank
aileen van invloed is wanneer dit 'n swakbeklemtoonde e [d]
is, wat sou voorkom dat twee swakbeklemde e's onmiddellik op
mekaar volg. Aanvanklik was ek van oordecl dat hy nie ge~
noeg werk gemaak bet van die volgende klank as faktor nie, maar
by nader ondersoek is ek daarvan oortuig dat hy gelyk het. Ek
sou selfs verder wil gaan en se dat die volgende klank as faktor
welnig of geen invloed bet nie. Selfs voor swakbeklemtoonde e,
onteenseglik die gunstigste posisie vir hierdie moontlike faktor,
is dit maklik om baie voorbeelde aan te haal met ~we. nie -f nie.
Ons gee 'n paar uit Op die Plaas van van den Heever: ,.nou
is dit (nl. sy huisie) 'n paleisie waar 'n skat in begrawe is" (26)
-,.hier en daar in die grand bet die hoenders gate gegrawe en
le bulle veerlywe lekker en rondskud daarin" ( 20; en uitgespreek met swakbeklemtoonde e, of die geheel as genasaleerde
swakbeklemtoonde e)-.. soos hy vroeer gelewe het, kan hy nie
meer nie" (94)-.. die maan, wat nou al 'n endjie boer in die
heme! ingeskuiwe he(' (95; waar het in albei gevalle as et uit~
gespreek kan word.) -.. die groat reenboog sterwe in 'n oog~
knip" 74)-.. sy siel ... [ewe in stille weelde" ( 77). Uit die
.. Aanhangsel" is daar ook uit Kromburg heelwat voorbee!de
aan te voer, maar genoeg.
(iv) DIE TEMPO. Dis moontlik dat die korter vorm op -f
die voorkeur kan he by vlugger handelinge. Hiertoe kan die
imperatief gereken word. Vir die imperatief verwys ek na § 4,
maar ek is van oordeel dat die tempo 'n faktor is van weinig
of geen invloed nie.
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(v) HISTORIESE REDES. Om historiese redes kan 'n
mens dink dat -we vera! by die infinitief moet oorheers. Die
ooreenstemmende Nederlandse vorm eindig by hierdie werkwoorde altoos op -ven, wat in Afrikaans -we sou oplewer, terwyl in die ander tye van die werkwoord (praesens en verlede
deelwoord) -ven ander vorme daarnaas het. In die twee romans
van van den Heever wat deur my ondersoek is, is -we werklik
iets talryker by die infinitief as by die praesens en verlede deelwoord, maar die verskil is nie groat genoeg om van belang te
wees nie. By myself is dit nie van die minste invloed nie.
(vi) VERSKILLENDE TAALLAE. Laat ek hier met my
eie taalgebruik beginne, omdat e.k daarvan die beste rekenskap
kan gee. Vir my persoonlike taalgevoel hang die gebruik van
die vorme op -we en -[ van die gebruiklikheid van die betrokke
woord af. Werkwoorde van die daaglikse omgang gaan by my
altoos uit op -we. bv.: bewe. bela we. ·dol we, dry we, erwe.
kerwe, klowe, !awe. skawe, skrywe, skuiwe. sterwe. stywc
(wasgoed), vergewe, vrywe, ens. Werkwoorde wat min of meer
tot die kultuurgroep behoort, gaan by my daarentee uit op -f,
bv.: loaf, roof, stui[. swee[, vertoe[. wee[, wuif, ens. Sommige
werkwoorde van die tweede groep is by my besig om na die
ander oor te gaan alnamate hulle meer tot di(' alledaagse gebruik gaan behoort. Hierdie werkwoorde staan dus op die
grens, kan m.a.w. sowel op -we uitgaan as op -f. bv. strewe
naas stree[. Belee[ is ook 'n voorbeeld: die simpleks is by my
net !ewe, maar by die afgeleide en minder alledaagse belee[ het
hierdie laaste vorm wei nog die voorrang, maar daarnaas besig
ek reeds belewe en ritme het daar by my niks mee te doen nie.
Die gebruik van die twee vorme berus dus by my op die psigologiese faktor en my Afrikaanse taaleie gaan beslis in die rigting
van die vorm op -we.
Die psigologiese faktor kan ek in hierdie geval vir my persoonlike taalgevoel mooi toelig met die volgende voorbeeld. In
letterlike, m.a.w. alledaagse, sin gebruik ek uitsluitend die vorm
klowe, bv. hout klowc. maar ek sal nie se nie: die Here het die
Rooisee geklowe. In die Jaaste geval besit die woord 'n ander
gevoelswaardc en daarom moet dit vir my beslis gckloo[ wees.
Net so gebruik sommige van ons uitsluitend die vorm buie: ek
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buie die yster; hy bet die kierie gebuie, ens. maar ons sal nie se
nie: ek buie onder sy wil. Nee, hier moet dit wees buig, omdat
dit die figuurlike gebruik is en die gevoelswaarde anders. Gevoel speel dus by my in sover 'n rol as wat die werkwoord gebruiklik is of nie, of in letterlike dan· wei figuurlike betekenis
gebesig word. Ons het dus hier te doen met verskillende taallae. ') Let daarop dat die simpleks tot die gewone taallaag kan
behoort, die afleiding daarentee tot die kultuurgroep, bv. drywe
tot die eerste, verdryf en voortdryf tot die tweede.
Met my toestand soos bier uiteengesit, kom die by van den
Heever in die ondersogte twee romans taamlik goed oreen. By
gewone werkwoorde gebruik hy hoofsaaklik die vorm op -we,
by kultuurwoorde daarentee die op -f Die laaste bestaan in
hoofsaak uit beroof, deurstoof, golf, grief. groef, handhaaf, verdryf, verstroef. vertoef, verwerf. voortdryf.
7, Let daarop dat -f gewoonlik net afwissel met -we versover die eerste teruggaan op ndl. u, bv. skawe naas skaaf.
ndl. schaven: s'kuiwe naas skuif, ndl. schuiven. In die volkstaal bestaan daar egter die neiging om ook -f gelyk aan ndl. f te
laat afw:ssel met -we, bv. straf naas strawwe, ndl. straffen;
plof naas plowwc, ndl. plolfcn: stof naas stowwe, ndl. stoffen
(Vgl. Venter; bll. 165-167 en le Roux en Pienaar, Afrikaanse
Fonetiek, §§600-609). In die vorm op -we moet gesien word 'n
ouer en volksaardiger verskynsel as in die op -f; die vorm op-f
word dikwels gebesig onder invloed van Nederlands. Venter
meen da_t in die gedeeltes wat hy ondersoek het -we aan toeneem is onder die jonger geslag.
8. Die verdeling van die twee vorme op -we naas -f in
genoemde twee romans van van den Heever is soos volg. Ons
gee die verskillende tydsvorme apart na aanleiding van wat
opgemerk is in § 6, v.

A.

Op die Plaas.

Daar is 93 werkwoordelike vorme op -we en -f tesame,
waarvan die op -we 83'/o tel en die op -f 17r;/0 • Laat ons dadelik
opmerk dat ons deurgaans net in totale reken, geen desimale
dele gee nie.
') Kyk bll. 31'1. 'i1-52.
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1. DIE PRAESENS. Aantal voorbeelde op ~we en ~[:
44. waarvan 82% op ~we en 18/'0 op ~[. Ons laat telkens die
werkwoorde volg wat gebruik is, met die aantal voorbeelde van
elkeen tussen hakies. Dis naamlik van groat belang om te weet
watter werkwoorde gebruik is, alledaagse of kultuurwoorde, en
wat die onderlinge frekwensie is.
Werkwoorde op ~we: bewe (3), drywe (4), uerdrywe (2),
grawe (1), lewe (5), herlewe (1), skroewe (1), skrywe (1),
skuiwe (8), sterwe (4), vergewe (1), vrywe (3), droogvrywe (1),
invrywe ( 1).
Werkwoorde op ~[: dry[ ( 1), aandryf ( 1), leer[ ( 1), lee[ ( 1),
skuif ( 1), sterf ( 1), vaskleef ( 1), deurweef ( 1).
2. DIE INFINITIEF. Aantal voorbeelde op ~we en ~[:
27, waarvan 89/'0 op ~we en 11/'0 op ~[.
Werkwoorde op -we: bewe (2), drywe (3), [ewe ( 13),
skrywe (5}.'s7wiwe (1).
Werkwoorde op ~[:dry[ (1), sterf (1), verdryf (1).
3. DIE IMPERATIEF. Geen voorbeelde nie.
4. DIE VERLEDE DEELWOORD. Aantal voorbeelde
en ~[: 22, waarvan 74f'0 op ~we en 26/'o op ~f.
Werkwoorde op ~we: begrawe ( 4), gebewe (1). wegge~
drywe (1), gegrawe ( 1), gelewe ( 4), opgeskrywe ( 1), geskuiwe
(2), gesterwe ( 1), geswewe ( 1), uitgeurywe ( 1).
W erkwoorde op ~f: oorleef ( 1), uitgeleef ( 1), gesterf ( 1),
natgevryf ( 1), verdryf (1).
Dis opmerklik dat van den Heever hier die vorm geswewe
gebruik en nie gesweef nie. Die sin lui: .,die danker gevoel wat
soos 'n aasvoel oor sy siel geswewe het" ( 122). My vorm is net
gesweef. Venter ( bll. 133~ 134) dee! ons mee dat de Waal en
Langenhoven net sweef gebruik, van den Heever daarentee so~
wei swewe as sweef. Die jonger geslag van sy gebied besig
in die omgangstaal meestal swewe.
op

~we

B.

Kromburg.

Daar is 264• werkwoordelike vorme op ~we en ~[ tesame
in die werk, waarvan die op -we 80/'0 tel en die op ~[ 20f'0 •

I l7
Let op die baie treffende ooreenkoms in persentasie met die
toestand in Op die Plaas.
1. DIE PRAESENS. Aantal voorbeelde: 122, waatvan
79~% op ~we en 20!% op -f.
Werkwoorde op -we: bederwe ( 1), bewe ( 17), drywe ( 14),
oordrywe (1), verdrywe (1), klewe (1), lewe (14), skuiwe (28),
snuiwe (1), skrywc (2), toeskrywe (1), sterwe (4), snewe (3),
verge we ( 1), vrywe ( 6), we we ( 2). Werkwoorde op ~f: beloof
(1), dryf (1), golf (2), aangolf (2), hoef (1), skuif (3), sterf (5),
versterf (2), deurstoof (1), sweef (1), l'erstroef (1), vertoef ( 1),
verwerf (2), weef (3).
Dis opmerklik dat van den Heever klewe eei-lmaal gebruik,
driemaal swewe en eenmaal sweef, tweemaal wewe en driemaal
wee f. Dis van be lang om die sinne te gee : - klewe : ,moet sy
Kromburg met . . . wat daaraan klewe netso loslaat" ( 233);
swewe: ,sy swewc, swewc, swewe (in haar droom) tot by die
rooi duiwels" ( 76); sweef: ,stadig sweef ,(die lammervanger)
weg" (259); wewe: ,want God, die ewige wewer, wewe fyn"
(193)-,die lewe wat genadeloos . . . sy drade wewe" (222):
weef: ,die strate waar die skemer sy web al dieper wee{" (52)
-,die dag weef sy koms aan die hemel" (273)-,,'n lang stilte
waarin die komende nag sy skaduwees wee{" ( 394).

2. DIE INFINITIEF. Aantal voorbeelde: 67, waarvan
op ~we en 13-!% op -f.
Werkwoorde op -we: bederwe ( 1), dry we ( 7). verdrywe
(I), begewe ( 1), begrawe (I), be we ( 1), !ewe ( 16), bel ewe ( 1),
uitlewe (2), skrywe (7), afskrywe (skuld: 1), toeskrywe ( 1),
skuiwe (7), sterwe (6), wegsterwe (1), strewe (1). vergewe (2),
vrywe ( 1).
Werkwoorde op ~f: voortdryf (1), grief (1), handhaaf (1),
uitleef ( 1), sterf (3), v~rtoef (1), weef (1). Vergelyk vir weef
onder 1. Ons merk op dat wewe hier nie vorkom nie.
86~%

3. DIE IMPERATIEF. Geen voorbeelde nie.
4. DIE VERLEDE DEELWOORD. Aantal voorbeelde:
75, waarvan 73% op ~we en 27% op -f.
Werkwoorde op ~we: bederwe (3), begrawe (3), belowe
( 1), gcbcwe ( 1), gedrywe (5), geerwe (5), gegrawe ( 1), oopgeklowe (!), gelewc (9), belewe (4), deurlewe (4), omgewe (2),
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deurgeskawe ( 1), geskrywe ( 7), geskuiwe ( 6), gestrewe ( 1),
gestuiwe ( 1).

in~

Werkwoorde op ~[: be roof ( 2), gedry[ ( 1), ingegrocf ( 1),
geker[ ( 1), uitgelee[ ( 1), gester[ ( 2), gever[ ( 1), uerstroe[ ( 1),
verwer[ ( 1), gewee[ ( 3), verwee[ ( 5).
V ergelyk vir ingestuiwe § 3. Ons merk op dat gewee[
driemaal gebruik word, gewewe nie een keer nie. V g I. 1.
Op grond van hierdie statistiek mag ons die volgende kon~
stateer : (a) Die verspreiding van vorme op ~we en-[ onder die verskillende afdelings van die werkwoord is in aantal buitenge~
woon gelyk in die twee ondersogte wcrke, waarvan Op die
Plaas in 1927 verskyn het en Kromburg in 1937. Vir hierdie
aansienlike tydperk van 10 jaar het die skrywer hom so gelyk
gebly as wat in hierdie nie-matematiesc sake ook maar eginsins
verwag kan word ..
(b) Die vorme op -we is baie talryker as die op ~[: vir die
twee romans same tel die op we- 81 ~fo• die op ~[ 181%.
(c) Die werkwoorde op -[is by oorweging kultuurwoorde.
Die skeiding tussen gewone e_n kultuurwoorde is nie so streng
soos by my nie, maar dis volkome duidelik dat by die gewone
werkwoorde die vorm op -we ver oorweeg. So seer oorweeg
die vorm op ~we dat die Skrywer gebruik aanklewe, swewe en
wewe, werkwoorde wat vir die meeste tog wei veilig tot die
kultuurgroep gereken mag word. Ons mag dus se dat die hoof~
faktor waarop die uitgang -we berus by van den Heever, netsoos
by my, die taallaag is: die alledaagse werkwoord neem gewoonlik ~we. Kyk § 6, vi.
(d) Die persentasie vorme op ~we is groter in die inifintief
as in die praesens en die verlede deelwoord, maar die verskil is
nie grqot genoeg om van belang te wees nie. K yk verder § 10:
Aanhangsel.

9. Na die tyd het ek nog ag werke ondersoek in verband
met heirdie punt, nl. Via Dolorosa ( 1942): Sannie Visser;
Oogklappe (1941): Meg Ross; Die Naslccp (1941): Helmuth
Luttig; Stad en Land (1914): Boerneef; Ooru•inning (1941):
N. A. Potgieter; Temmcrs uan die Noordweste (1941): Eliz.
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Vermeulen; Die Gerf (1941): M. G. Murray; Waarheen
Vader? ( 1940) : Abel Coetzee. Ek het die boek.e nie met die
oog op hierdie punt gekies nie, maar gelees net soos dit gekom
het. Die uitkoms dee! ek mee in die vorm van 'n tabel, wat
geen verduideliking nodig het nie; die persentasies is bereken
tot op die naaste vol getal. Ek gee hier net die aantal werkwoorde en die respektieflike persentasies; vir grondige studie
moes natuurlik die werkwoorde self gegee gewees het, so nie
ook die sin nie, maar die ruimte verbied dat ek die verskynsel
hier behandel soos by die twee werke van van den Heever en
vir die deursnee-leser sou dit ook te vervelend geword het.
Meegedeel mag egter word dat die werkwoorde oor die algemeen van dieselfde tipe is as by van den Heever, soos trouens
te verwag. Die werkwoorcl hoe{, wat altoos op -f uitgaan, is niP
bygetel nie.
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Gevolgtrekkings uit hierdie tabel : (i) By nos. 1~4 oorweeg die werkwoorde op ~we, by nos.
5~8 die op ~f. Opgemerk sal egter word dat by no. 5 die f~
vorme maar iets in die meerderheid is, terwyl by nos. 2~4 die
vorm op ~we baie sterk oorweeg: by nos. 1 en 6 is die toestand
nagenoeg gelyk. Slegs by nos. 7 en 8 oorweeg die vorme op ~f

ver en by no. 8 is die verskil aanmerklik groter as in die gunstig~
ste geval van ~we (no. 4). Veilig mag egter gese word dat by
hierdie ag werke as geheel die vorme op ~we oorweeg. Word
hierby gevoeg die verhouding by van den Heever en by myself,
dan oorweeg die vorm op ~we in aansienlike mate. Natuurlik
kan hierdie verskynsel alleen dialekgeografies grondig onder~
soek word, soos reeds opgemerk in § 1. eerste alinea.
( ii) Oor die algemeen is die vorme op ~we die talrykste by
die infinitief; dis selfs nagenoeg tweemaal so talryk by no. 6
as die op ~f en aanmerklik in die meerderheid by no. 7, terwyl
tog by hierdie twee werke die vorme op ~f aanmerklik oorweeg
by die groottotaal. Die historiese faktor ( § 6, v) speel dus
waarskynlik 'n rol, maar aansienlik sal dit wel nie wees nie,
kyk § 8, d. Die vernaamste faktor wat ~we begunstig, lyk
nog altoos die taallaag te wees, d.w.s. die graad van gebruik~
likheid, vgl. § 6, vi en § 8, a-d. Nog altoos het ek die vermoede
dat die oorweging van vorme op ~f saamhang met 'n in mindere
of meerdere mate bewuste strewe, nl. so: die Afrikaanse vorm
is die Nederlandse minus ~en en daar v op die end self f word,
moet bv. Ndl. schrijven in Afrikaans word skryf, kyk § 5, veral
die laaste twee alineas.
(iii) Opmerklik is dat by no. 7 die vorme op ~we by die
infinitief aansienlik talryker is as die op ~f, maar dat by die
praesens die laaste byna driemaal so talryk is as die op ~we.
( iv) Die volgende val op by no. 7 : hoewel as geheel die
vorme op -f ver oorweeg, is die op ~we iets in die meerderheid
by die infinitief; dan nog dit: van bewe, snuiwe en vrywe kom
respektieflik 6, 1 en 1 voorbeelde voor in die praesens, maar
geen enkele vorm op ~f nie; skuif daarentee kom agmaal voor
in die praesens, maar skuiwe geen enkele keer nie; driemaal ook
kom voor ~geskuif, maar die veri. dlw. op ~we geen enkele keer
nie. Byna is 'n mens geneig om te vra of die emosionele faktor

by die S. 'n rol gespeel het, nl. steeds bewe. snuiwe en vrywe as
tekennegewende 'n herhaling, maar altoos skuif as aanduidende
geen herhaling nie, maar 'n voortgaande beweging.
( v) In ( i) is reeds daarop gewys hoe seer die vorme op -f
oorweeg by no. 8. Dit sal interessant wees om na te gaan of
dit altoos die geval was by Coetzee. In Skimme Pan die Goudstad ( 1936) is die vorme op -f ook in die meerderheid, maar die
verhouding is darem guns tiger vir -we as in Waarheen Vader?,
nl. -we: 26(0 , -f: 71%. 1)
Aanhangsel.
Ten einde die Ieser in staat te stel om die uitkoms van my
ondersoek nader te kontroleer, laat ek as ,.Aanhangsel" volg al
die voorbeelde van werkwoorde op -we en -f in genoemde twee
romans van van den Heever. Ons gee die werkwoorde in alfabetiese volgorde volgens die simpleks.

Op die Plaas.

I. Die Praesens op -we.
1. bewe :-1. ,.toe Tant Trynie en Miem agter die stamme
van die populierbome verdwyn, bewe 'n rilling van opgewondenheid deur Freck se lyf" ( 44)-2. ,.waar die streep
kerslig op hulle be we" (51 )-3. ,ja, ons sal jou baie hier
mis'', se hy, en sy st-em bewe effens" (99).

2. Dry we :- 1. .. van hulle (die wolke) breek groot haelwit
stukke . . . nou en dan los en drywe soos spierwit Iappe
die blou heme! in" (71)-2 ... ligte wolkies drywe soos rook
nou en dan oor die maan" (98)-3. ,,'n klein wolkie drywc
soos 'n stukkie wol oor die maanrondte ( 102)-4. ,.die
danker gevoel wat soos 'n aasvoel geswewe het, drywe
nou soos 'n skaduwee weg" (122);
')In die ln/eiding (19 bladsye) by Leipoldt se Oom Gert Vert:el (1911)
gebruik Prof. Johannes J. Smith nie eE'n keer 'n vorm op -f nie, maar vyftien
maal vorme op -we. Die werkwoorde is berou•e, erwe. skrywe, L'ers/awe,
voorskrywe en voortlewe. Self gebruik ek verslaa[, soddt Prof. Smith nog
iets verder gaan as ek.
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verdrywe: 5. Miem verdrywe dadelik die stilte met haar
aangename geselskap" (56)-6. ,die geselskap verdrywe
gou die stemming van die diens" (96).
3. grawe: -1. ,en 'n laggie grawe grippies om sy Iippe" ( 44).

4. /ewe:-1. ,,'n fyn laggie [ewe om haar dun Iippe (43)-2 .
.,maar sy siel is besig om drome te bou en [ewe in stille
weelde" ( 77)-3. ,nog net die herinnering !ewe en daaroor
drbom hy" ( 107)-4. ,afgesluit van die wereld [ewe hy met
sy gedagtes" ( 61 )-5 . .,en al die tyd [ewe Freek in 'n ander
wereld" (77).
herlewe: -6. ,.soos 'n dor swart boompie, wat getreur het
in die winter en in die lente herlewe, stroom die krag in sy
siel" ( 24).
5. skroewe: -1. ,hierdie geselskappe skroewe sy keel toe"
(9).
6. skrywe: -1. ,maar dit is so snaaks dat sy nie skrywe nie"
( 109).
7. skuiwe: -1. ,die skape se rugge skuiwe do£ voor Freek
rond" { 14)-2. ,versigtig skuiwe hy die peerboom se takke
voor hom weg" (25)-3. ,die ronde wolrugge van die skape
skuiwe voor hulle rond" (37)-4. ,groot ligstrepe skuiwe
skielik oor die rugge van die hulte" (93)-5. ,bedags le
hy en kyk hoe die sonvlekke op die grond langsaam na
die venster skuiwe en dan" ( 115).
regskuiwe: -6. ,terwyl hy sy bene regskuiwe om nog
beter te sit" ( 7);
·
rondskuiwe: -7. ,.as haar sagte lyf dan teen hom rondskuiwe, het sy as em in sy keel kom sit" ( 78).
8. sterwe :-1. ,.en die groot reenboog sterwe in 'n oogknip"
(74)-2. ,oral in die natuur sterwe daar iets" (102)-3.
;,saans as die son in bree wit stroke oor die verlepte gras
sterwe, besef hy die groot verlatenheid in sy hart" ( 107)4. ,die lig sterwe dan _en die donkerte kruip aan ( 115).
9. vergewe:-1. ,hy vergewe hom alles" (125).

10. vrywe: -1. ,met die haarborsel . . . vrywe Freek op die
stukkie boerseep" ( 49)-2. ,.spring hy in sy grys pak en
vrywe sy paar geel skoene ... bietjie op" ( 50)-3. ,hulle
A.T. 9
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eet 'n pakkie beskuitjies saam, en vrywe hulle vingers ...
aan die krakende papier af" ( 90):
droogvrywe :-4. ,onderwyl hy sy gesig met die handdoek
droogvry we" ( 83):
invrywe: -5. ,.Sarel ... sit en kyk hoe Freek ... die seep
op sy wolgesig invrywe" ( 83).
II. Die Praesens op

~f.

l. dryf :-1. .,tog se sy hele hart vir hom hy moet, en dryf

2.
3.
4.

l.

2.
3.

daar kragte hom goedsmoeds daarheen" (70):
aandryf :-2 . .,dit is soos 'n krag in hom, wat hom aandryf,
en hy kan dit nie keer nie" ( 79).
leef: -1. ,,'n bliksemslang spring uit die wolke en die straal
leef voor Freek se oe na" (72).
skuif :-1. ,en hy skuif onrustig rond" (58).
sterf :-1. ,wyd oor die vlakte ... le die son se goud en
ster'f die strale bulle koninklike dood" ( 112).
Aileen op -f: ·
kerf :-1. .,en hy kerf die hawerstrooi in twee" (54).
vaskleef:- · 1. ,,'n kam, waarvan 'n hele klompie tande uitgetrek is en waarin toue hare vaskleef" ( 49).
deurweef: -1. ,.die voelgekwetter deurweef die boord met
'n wonderlike afwisselende musiek'' (61).
III. Die Infinitief op -we.

1. bewe: 1. .,oor die blare laat die son 'n fonkelende weelde
van goud en silwer be we" ( 66)-- -2. ,.maar sy liggaam is
nog te swak en hy begin bewe, en die hoes kriewel weer in
sy keel" ( 122).
2. dry we: -1. .,dan kan hy sy gedagte laat dry we" ( 1'0)-2.
,.hy het hom voorgeneem ... om gedagtes aan haar as iets
onheiligs uit hom te dry we" ( 117): terugdrywe: -3. ,sy
ou skugterheid wou hom weer terugdrywe op die pad"
( 104).
3. lewe: -1 . .,hier moet hy lewe en a an ander kerels die kans
oorlaat om na meisies toe te gaan" (35)-2. ,moet hy maar
vir altyd soos 'n afgekeerde meerkat dag~vir~dag in die-
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'
self de gat [ewe?" ( 40)-3. ,die
arme goed wil ook [ewe''
( 63)-4.,hy kan nie meer in die toestand [ewe nie" ( 69)5 en 6. ,hoekom kan ander mense samar so lekker meisies
he en trou en [ewe, lekker [ewe, en hier moet hy ... in
die nes van 'n plek doodgaan" (70)-7. ,sander haar kan
hy nie [ewe nie" (71)-8. ,en hy maar weer soos tevore sal
lewe . .. verlate en klein" (81)-9 ,hy besef maar te goed
dat sander Miem hy nie meer kan [ewe nie" ( 107)-1 0.
,nou wil hy nie meer [ewe nie" (Ill )--11. ,en dan laat
die aandson duisende goue draadjies teen die muur [ewe
( 115)-12. ,tog . . . sou hy wou lewe soos ander jongkerels" ( 117)-13. hy kan duidelik voel hoe daar 'n krag
in sy bloed begin [ewe wat sy hele wese met 'n sagte verrukking vervul" ( 122).

4. skrywe :-1. ,sy sal seker een van die dae skrywe ( 106)2 ... hy wonder ... wat sy alles sal skrywe" ( 106) -3. ,hy
sou graag aan haar wil skrywe, maar hy is bang" (I 06)4 en 5. ,verder moet hy maar net opskrywe, opskrywe"
( 41).
5. skuiwe: -1. ,maar die das wil nie ... skuiwe nie" (50)2. ,want Sarel sit en rondskuiwe en keer Freek kort-kort"
(83).

IV. Die Infinitief op

-f.

I. dryf: -1. ,wil iets binne-in hom hom weer van die kerels

na die eensaamte dry{" (9).
oerdryf: -2. ,wat die eensame gevoel in jou sal verdryf"
(15).
2. sterf: --1. ,tog sal hy stcrf. as die liefde van hom moet
ondergaan" (80).

V. Die Imperatief.
Geen voorbeelde nie.
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VI. Die Verlede Deelwoord op -we.

1. begrawe :-1. .,die linkervoet ... in die los mis begrawe"
(7)-2 . .,wie se kin in sy handpalm begrawe le" (8)-3 .
.,die Boesman ... byna heeltemal in sy flenters begrawe"
(72)-4 . .,maar nou is dit (sy huisie) 'n paleisie waar 'n
skat in begrawe is" ( 26).
2. bewe :-1. .. dan het Freek gerittel en gebewe en maar
vroeg in die bed gaan kruip" ( 107).
3. dry we: -1. ,.maar in die huis het dit (die weemoedige
stemming) weer weggedrywe toe hy sy kersie opsteek"
(93).
4. grawe : -1. ,bier en daar in die grond het die hoenders
gate gegrawe en le daarin" ( 20).
5. lewe: -1. ,soos 'n eensame skaapwagter het hy in homself
gelewe ( 70)-2. ,soos hy vroeer gelewe het, kan hy nie
meer nie" ( 94)-3 . .,toe het hy gelewe van drome" ( 123)'4. ,.uit die hoogtes waar sy siel in liefdesdrome gelewe
het" ( 124).
6. skrywe :-1. .,die goed wat hy deur die jaar opgeskrywe
het" (69).
7. skuiwe :-1. ,.en die gordyntjies word opsy geskuiwe" (56)
-2 ... die maan, wat nou a! 'n 'endjie boer in die heme! ingeskuiwe het" (95).
8. sterwe: -1. ,.toe het die somerweelde gesterwe in die najaar" ( 113).
9. swewe :-1. ,die donker gevoel wat soos 'n aasvoel oor sy
siel geswewe het" ( 122).
10. vrywe : -1. ,.sy het . . . van die koringare in haar wit
hande uitgevrywe" ( 77).
VII. Die V erlede Deelwoord op

-f.

1. dryf: -1. .,en dan is dit of die lewe die dood verdryf het"
( 116).
.
2. leef : -1. .. h y het dit alles al so baie oorleef en tog" ( 103)
-2. .,naderhand verb leek bulle (die grasskeutjies) as die
wit ryp snags val en dan is bulle uitgeleef" ( 40).
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3. sterf: -1. ,hoe het dit nie in hom gegroei nie, en hoe het
dit nie in hom gesterf nie" ( 118).
4. vryf: - l . ,hy het ... sy gesig ... met die water natgevryf en toe ... met die handdoek die water weer laat verdwyn" ( 16).

Kromburg.

I. Die Praesens op -we.
l. bederwe: -1. ,.dat swak lede van die geselskap die kunsgevoel bederwe, en" (248).
2. be we: --1. ,maar system be we" ( 7)-2. ,,haar lippe be we"
( 13)-3. ,hy bewe" (3)-4. ,waarom bewe sy ... terwyl
haar moeder haar help aantrek?" (29)-5. ,saggies bewe
haar hand" (30)-6. ,dit bewe langs die pilare (as gevolg
van die orrelspel)" (31)-7. ,sy hande bewe om haar
skouers" (66)-8. ,haar stem bewe effens" (76)-9. ,so
opgewonde dat haar hande lig bewe, want" (93)--10. ,.sy
stem bewe sag" ( 133)-11. ,sy ... bewe saggies van verontwaardiging" (134)-12. ,haar hande bewe, want"
(144)-13. ,nou en dan bewe sy ooglede effens (171)-14.
,die donkerrooi rose . . . bewe saggies" (201)-15. ,hier
bewe die lewe om haar in heftige inspanning" (245)-16.
,maar (sy) bewe so" (259)-17. ,maar dit (die glas) bewe
so in haar hand" (289).
3. drywe :-1. ,en nou drywe sy van hom weg" (73)-2.
,wat hy wou vashou, dry we heen" ( 107)-3. ,al die dinge
saam drywe jou in 'n hoek" ( 119)-4. ,daarmee ... drywe
sy soos 'n voel" ( 126)-5. ,ogies wat lyk of hulle altyd in
koffiemoer dry we, gewaar" ( 129) - 6. ,die wit wolke
dry we in statige verglyding" ( 146)-7. ,,'n diep stroom ...
waarin die wit wolke dry we, onaantasbaar" ( 150)-8. ,asof 'n mag haar drywe om haarself te vernietig" ( 154)-9.
,wolkskaduwees wat ... oor die vlakte drywe en" ( 188)10. ,sy eie hopeloosheid wat ... haar al verder van hom
a£ wegdrywe" (222)-11. ,waar die skaduwees va!l die
wolke nou drywe, en" (235)-12. ,watter haas drywe
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jou?" (239)-13 . .,of 'n wilde ... mag haar drywe (261)14. .,nou is dit of 'n oorweldigende gevoel vir Flip . . .
drywe, en" (292)-15 . .,is dit of die ... ruimte die lig uit
haar oe verdrywe, en" (214);
oordrywe: 16.-.. jy is nou kwaad en daarom oordrywe jy"
(137).
4. klewe : -1. .,moet sy Kromburg met . . . wat daaraan
klewe, netso loslaat" ( 233).
5. lewe :-1. .,soos 'n blom wat lewe in die skoonheid van sy
eie geur" ( 10)-2 . .,Vandag lewe ons. More is ons dood"
(23)-3 . .,so lank as sy !ewe, sal" (67)-4 . .,waar mense
werklik lewe en ( 73)-5. ,.die hoofstraat van Kromburg
lewe van die mense ( 91) - -6. ,.die gehoor [ewe met die
... stuk mee (95)-7 ... jy lewe so vinnig dat jy niks meer
verwerk nie" ( 142)-8. ,.die kindjie lewe nog" ( 147)-9 .
.,so hewig lewe sy met die stuk saam" (204)-10 . .,omdat
hy . . . in . . . kleingeestig heid lewe, en" ( 234) 11. .. sy
lewe, sy sal altyd by hom wees" (298)-12 . .,mense wat
. . . die dae omlewe, onberoerd" ( 195)-13 . .,wat ( dinge
van hom gese) nou met 'n byna heilige bekoring in haar
nalewe" ( 20)-14 . .,dis of sy in 'n droom lewe en" ( 156).
6. skrywe: -1. .,saans ... skrywe ( hy) dinge oor" ( 179)2. ,.(hy) skrywe 'n rukkie" ( 191).
toeskrywe :-3 ... hy skrywe dit toe aan die uitwerking"
( 151).
7. skuiwe :-1. .,die trappe skape wat stadig ... na die kraal
toe skuiwe terwyl" (2)--2 . .,alles skuiwe been" (23)-3 .
.,die lang kuil waarin die wolke altyd teen 'n agtergrond
van blou skuiwe, bly" (28)-4 . .,soos 'n landskap wat wegskuiwe as jy daarna kyk" (30)-5 . .,le sy ... die vliee en
tel wat oor die vensterruit skuiwe" ( 47)-6. .,dit is of
Wenda se tobbery ineens wegskuiwe toe" ( 70)--7. ,.dit is
of sy wegskuiwe, wegtuimel in gryse vertes" ( 72)-8. ,.in
haar nagklere skuiwe sy deur die nagstil huis" ( 77)-9. ,.op
die stoep skuiwe haar voetstappe" ( 87)-1 0 . .,die beeld
skuiwe in die plek van die mens van vroeer ( 89)-11. ,.hy
skuiwe 'n bietjie rond" ( 94)-12. ,.aan die einde van die
toneel ... skuiwe twee ... vuiste" (94)-13 ... Ds. Verwey
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

skuiwe nader aan Flip" (94)- --14. ,toe skuiwe die gordyn
weer dig" (95)-15. ,,'n lang stoet wat wegskuiwe asof"
(121)-16. ,toe skuiwe hy sy hoed agter op sy kop" (141)
17. ,stadig ... skuiwe sy die gordyn" ( 149)-18. ,die stoet
skuiwe al verder" ( 149)-19. ,stadig skuiwe die aand heen"
( 153}-20. ,dis sy ervaring dat die mense alles van hulle
afskuiwe en" ( 166)-21. ,dae wat ... oor Kromburg heen~
skuiwe en" ( 194)-22. ,terwyl die . . . lig van die . . .
maan oor hulle skuiwe en" (222)-23. ,met 'n lome bewe~
ging skuiwe sy" ( 235)--24. ,sy . . . skuiwe haar hare
reg" ( 235)-25. ,terwyl die trein ... van die stasietjie af
wegskuiwe" ( 264)-26. ,waar die wolke ... deur die ruim~
tes skuiwe" ( 267)-27. ,terwyl die skaduwees van die
borne ... oor hom heenskuiwe (296)-28. ,helder skuiwe
die ligte oor die pad" ( 300).
snuiwe :-i. ,opeens begin. die trane . . . sy snuiwe en
haar oe is vlieserig~blink" (51).
sterwe :-1. ,die orreldreuning sterwe" (31}-2. ,.sy ver~
eenselwig die skimmige gedaante met haar moeder wat
sterwe, en" (75)-3. ,jy sterwe voor jou tyd" ( 142)-4.
,soos so baie groot kunstenaars sterwe" (251).
swewe :-1 tot 3. ,sy swewe. swewe, swewe (in haar
droom) tot by die rooi duiwels" ( 76).
vergewe :-1. ,sy vergewe en leer verstaan" (187).
vrywe: -1. ,terwyl Kasper nou en dan ... deur sy gryserige hare vrywe, dink hy" (2)--2. ,,'n oomblik urywe hy
. . . sy hand" ( 133)-3. ,terwyl hy met sy hand oor sy
neus vrywe" ( 164)-4. ,sag . . . vrywe hy met sy hand
oor haar voorhoof ( 174)-5. ,hy vrywe met sy hand oor
sy ... kin" (212)-6. ,dan vrywe hy sy oe" (265).
wewe:- 1. ,want God, die ewige wewer, wewe fyn" ( 193)
-2. ,die )ewe wat genadeloos ... sy drade wewe, fyn soos
(222).
.
II. Die Praesens op

~f.

1. beloof: -1 ... hy beloof om ook driehonderd pond te gee"
(225).
2. dryf: - -... sy het 'n veragting vir die man opgevat ...
wat haar byna dryf om" ( 148).
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3. golf: -1. ,,'n gestamp ... en 'n gefluit, wat ... deur die
saal golf toe" (95)-2. ,glans~swart golf haar hare" (146)
-3 en 4. ,,'n donker see wat aangolf en aangolf en" ( 77).
4. hoef: -1. ,,'n mens hoef maar net te kyk" (166).
5. skuif: -1 en 2. ,so is boerdery nou eenmaal: dit skuif hier
en sku if daar" ( 119).
afskuif: -3. ,gedurig s!cuif hulle dit (die vermaning van
die Ds.) van hulle af" ( 138).
6. sterf :-1. ,ek verveel my, my siel sterf" ( 138)-2. ,blou
vertes wat uiteindelik ... bedrieg en oorgaan en sterf in
Kromburg se bekende werklikheid" ( 156)- 3. ,soos die
Jig van die dag wat sterf deur die verraad van die nag"
( 225)-4. ,en met ving-ers grypend in die bed . . . sterf
Wenda" (292)-5. ,sy sien (in haar yling) hoe hy sterf
(289);
verstez:f: -6. ,en versterf ( nl. die klokgelui) in die verte"
( 145)-7. ,die son versterf tussen die blare" ( 158).
7. deurstoof: -1. ,wolbale ... wat .die lug deurstoof met 'n
vetterige ruik" (214).
8. sweef: -1. ,stadig sweef (die lammervanger) weg" ( 25 7).
9. verstroef: -1. ,maar sy plesier verstroef opeens om sy
mond" (240).
10. vertoef: -1. ,hulle vertoef daarin" ( 257).
11. v:erwerf: -1. ,alhoewel 'n bestuurder ... in 'n dorp soos
K. 'n sekere aansien vir jou daar verwerf" ( 71)-2. ,wat
vir hom ... die naam verwerf dat" (98).

III. Die Infinitief op

~we.

1. bederwe : -1. , ( hy) voel dat hierdie kontrak ... haar siel
sal qederwe en besoedel" (230)-2. ,moet . . . nie weer
die aand vir ons bederwe nie" (239).
2. begewe: -1. .. deur haar te begewe onder die spu1" ( 112).
3. begrawe :-1. ,ons gaan haar op die plaas begrawe, se die
vader" (298).
4. bewe :-1. ,van die hewige aandoening begin sy bene
bewe, en" (291).
5. dry we: -1. ,sodat jy bly ronddrywe in 'n poe! van ver~
veling ( 45)-2. ,ek sal nou dry we. (die motor)" ( 144)-3.
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.,ek sal nou dry we (die motor}" ( 145)-4 . .,waarom hulle
moet heendrywe van mekaar af" ( 160)-5. ,as die donker
opstandigheid haar ... uit die plekkie wil drywe" ( 200)6. ,.sy ... sien nog die wolke drywe" (257)-7 . .,dan sien
sy die ... wolke ... drywe" (267).
verdrywe: --8 ... asof hy die vervelige kerel . . . wil verdrywe" ( 249).
6. !ewe: -1. ,kon hulle tog nie . . . sonder haakplekke laat
saamlewe nie" (4):._2, .,hy ( Braam) sal nooit weer !ewe
nie" (21)--3 . .,die atmosfeer waarin die minderwaardigheid kan Iewe" (46)-4. ,daar kragte sal begin Iewe wat"
(97)-5 . .,die Ius om te lees het . . . begin .!ewe, maar"
(134)-6. ,.ek gaan nou /ewe soos ek wil" (138)-7 . .,om'
tog te bly !ewe" (I 4 7)-8. ,.hoe moet 'n mens [ewe?" ( 156)
--9. ,.wat weer 'n hoop in haar laat oplewe" ( 157)-10.
,wat (bonatuurlike mag) duisende wesens laat lewe en
( 170)-1l.,.Hoe moet 'n mens lewe om gelukkig te wees?
(181)-12. ,.wat nog lank in die verbeelding sal bly nalewe
(188)-13 . .,om so te lewe vir die kuns" (205)-14. ,.'n gevoel of haar hele wese hom kan uitlewe" in (246)-15 .
.,waar 'n gevoelige mens hom ... kan uitlewe en" (251)16. ,,'n roofdier wat verslind om te kan [ewe" (267)-17.
,.ek kan nie sonder jou [ewe nie" (292)-18. ,.terwyl hy gebid het dat sy moet lewe" (294)-19. ,.die gebroke eggenoot sal vee! verdriet ... belewe, maar" ( 150).
7. skrywe :-1. ,sy het begin om verhaaltjies te skrywe as
blote afleiding" (44)-2 ... ek het ook al ... gedigte probeer
skrywe, maar (58)-3 . .,desnoods om te skrywe en" ( 116)
-4. ,.wou hy ... skrywe ( sy eksamen) in Bloemfontein"
( 177)-5. ,sy het toe begin om ... al die woorde op te
skrywe wat" ( 177)-6 . .,waar hy ... besig is om ... neer
te skrywe" ( 190)-7. .,die kerel begin toe weer skrywe en"
(263).
afskry we: -8. ,.alle regerings moet later aile skuld afskrywe, anders" ( 69).
toeskrywe: -9. ,.is juis daaraan toe te skrywe dat" ( 138).
8. skuiwe: -1. .,die kar ... laat 'n ... streep stof oor die
pad skuiwe" ( 145)-2. ,.soos 'n trapsuutjies ... heen te
skuiwe, willoos" (203)-3. ,.net besig om sy ... das om sy
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nek te skuiwe, toe" (210}-4. ,skaduwees ... laat skuiwe
oor die velde (235)-5. ,hy . . . laat sy oe langs die
kolomme op en af skuiwe, en" (252}-6. ,die verpleegster
het die gordyn gaan regskuiwe en" (288}-7 . .,'n hartseer
. . . wat sy nie kan wegskuiwe met . . . argumente nie

( 226).
9. sterwe: -1. ,ons ou onrustiges s:tl wegsterwe" ( 11 )-2.
,.die suiwerste blou moet sterwe en" ( 67}-3. ,wat (bona~
tuurlike mag) duisende wesens laat lewe en sterwe, sonder"
(170)-4. ,.dat sy dalk kan sterwe, en" (277) ~5. ,.hy sien
sy oorlede vrou sterwe met" (283}-6. ,ineengeknak ...
sien (hy} haar sterwe" (294)-7. ,en hy sien haar sterwe
en sink" ( 298).
10. strewe: -1. ,sy wil dan veg en strewe om" ( 103).
11. verge we: -1. ,.die stryd wat ... alles ... kan verge we'.'
( 193}-2. ,leer liefhe en uergewe" ( 196}.
12. vrywe: - I . ,om haar naels blink te vrywe, haar Iippe ...
te bewerk" ( 106).
IV. Die Infinitief op ~f.

1. dryf: -1. ,dat sy kalm en rustig kan voortdryf (in haar
lewe}, maar" ( 157).
2. grief: -1. ,wat ... Flip sou berou en grief" ( 11 0}.
3. handhaaf: -1. ,.om jou standpunt ... te handhaaf" ( 120}.
4. leef: -1. ,vae verlangens wat ... geen vaste vorme kan
vind om hulle uit te leef nie" ( 150).
5. sterf :-1. ,maar nou ... voel sy dat sy nie meer nutteloos
sal sterf in die stof van 'n dorp nie" ( 80}-2. ,daardie man
sal nog aan beroerte sterf" ( 123}-3. ,hoe dr. Marais
vrouens by kindergeboorte laat sterf het" ( 295).
6. vertoef: -1. ,om vir ·n oomblik daar te Pertoef en" (1 00}.
7. weef: -1. ,waarom die swygende spinnekop van die tyd
telkens sy web tussen hulle moet weef en" ( 160}.
V. Die V erlede Deelwoord op

~we.

1. bederwe: -1. ,haar stemming is bederwe, en" ( 145)-2.
,omdat die aand ... bederwe is" (240)-3. ,.haar spel is
... bederwe deur" (253).
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2. begrawe: --1. ,.hoe sy twee seuns ... begrawe is" ( 120)2. ,.die verlede in 'n nuwe roes van hartstog begrawe het"
(203)--3. ,.toe sy twee seuns ... saam begrawe is" (281).
3. belowe:-1. ,nou het hy ... belowe om dit in paaiemente
... terug te betaal" ( 83).
4. bewe :-1. ,oor haar oe het . . . 'n sonstraaltjie gebewe,
maar" ( 288).
5. drywe:-1. ,.die predikant van K. het stadig in die maal~
gat van moeilikhede gedrywe waaruit" ( 56)-2. ,.waar ...
skelwoorde soos skuim na bo gedrywe het'' (56)-3. ·,die
danker nagte . . . wat haar gedryrpe het" (266)-4. ,in
'n aaklige dood gedrywe is" (282)-5 .. ,waar alles wat
mooi en goed is ... uitgedrywe en verneder word" (297).
6. erwe: -1. ,toe hy vir Rietvlei van sy vader geerwe het"
( 2)-2. ,.die besittinge wat hulle geerwe het" ( 114)-3. ,toe
hy Rietvlei geerwe het ( 217)-4. ,van oqrlee Pa het ek
tweeduisend marge geerwe. en" (218)-5. ,wat hy van
bulle geerwe bet" (283).
7. grawe: -1. ,klein dingetjies wat aan jou geluk gegrawe
bet" (88).
8. klowe :-1. ,die een teorie na die ander uit sy verlede
oopgeklowe ( het) en" (275).
9. lewe :-1. ,dat hierdie mense ook eenmaal gelewe bet, lyk
onmoontlik" ( 15)-2. ,soos jy praat . . . sou mens se jy
het al die jare aileen gelewe" ( 13)-3. ,as dit nie was vir
die toeval nie, dan het hy seker vandag nog gelewe" ( 40)-:4. ,sy het ... in 'n dowwe onbewustbeid gelewe en" (54)
-5. ,kalm bet sy tot dusver gelewe, en" ( 66)~6. ,.sy bet
... ordentlik gelewe, en" ( 80)-7. ,iemand met wie jy jare
saamgelewe het" ( 88)-8. ,sy voel ... of sy al baie lank
gelewe het" ( 198)-9. ,.die dae wat bulle saam gelewe bet"
(226).
belewe:-10. ,het sy . . . dinge belewe en" (101)-11.
,stemminge wat sy as kind belewe het" (188)-12. ,wat
sy so pas belewe het" ( 228)-13. ,wat sy gedurende die
afgelope paar dae belewe het" (233).
deurlewe: -14 .. ,ons het dar em ·n bewoe stuk geskiedenis
deurlewe (11)-15. ,stemminge wat sy deurlewe het" (22)
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

-16. ,,'n ou man wat veel deurlewe het" (59)-17. ,.of sy
reeds ontsaglik veel deurlewe het" ( 227}.
omgewe :-1. ,.omgewe van 'n swaaiende ligvloed" (299}
-2. ,.die kerkhoffie omgewe deur die wit gras" (302}.
skrywe:-1. ,.het hy aan sy vrou geskrywe om haar
Wenda te laat doop" (5}-2. ,.God, wat . . . die tekene
... aan die wye aandhemel ... geskrywe het" ( 186}-3 .
. ,.die goedjies wat opgeskrywe is" ( 116}-4. ,.sy het vir
hom 'n klompie dinge oorgeskrywe ( 177}-5. ,toe het sy
... lang stukke ... oorgeskrywe ( 178}-6. ,.wat die stuk
... geskrywe het" (253}-7. ,.omdat hy baie selde 'n brief
geskrywe het" (281}.
skawe :-1. ,.het sy ... haar fyngevoeligheid deurgeskawe
teen" ( 101}.
skuiwe:-1. .,ander dinge het tussenin geskuiwe" (43)-2.
·.,eindelik word die gordyne ... weggeskuiwe en" (93}-3 .
.,het sy .• ·. hierdie huwelikslewe ingeskuiwe, en" ( 102}4. ,.tyd wat . . . weggeskuiwe het na 'n wereld" ( 189}5. ,.en nuwe ervaringe . . . het tussen~in geskuiwe en"
(217}-6. ,die deksel is bo 'n entjie afgeskuiwe, en" (300}.
strewe: -1. ,.het die ander gestrewe na gedagte, feite en
afgerondheid in sy preek" (98}.
stuiwe: -1. ,eers was dit die winde wat ... onsinnig in~
gestuiwe het" ( 176}.

VI. Die V erlede Deelwoord op

~f.

1. beroof: -1. ,.dat sy ... voel of sy beroof word" ( 108}2. ,.die skelm wat ... vir haar vader van hul geld beroof
het" (266}.
2. dryf: -1. ,al weet niemand waarom jy gedryf is tot die
... daad nie" ( 172}.
3. groef: -1. ,.haar enige opvatting ... wat te diep ingegroef
is" (209}.
4. kerf: -1. ,.om die blou oe ·is die vel in fyn rimpeltjies ge~
kerf" (101).
5. leef :-1. ,.volslae uitgeleef (die blare} na die heftige
somerdae" (274).

135
6. sterf :-1. ,dat 'n paar vrouens . . . by kindergeboorte
gesterf het" ( 14 7)-2. ,later het hy ... gesterf as 'n ver~
skoppeling" ( 181 ).
7. verf :-1. hullippe dieprooi geverf en" (202).
8. verstroef: -1. ,het hy verstroef tot ongenaakbare vyandigheid" (256).
9. verwerf: -1. ,.die vroutjie wat die naam verwerf het"
( 147).
10. weef : -1. ,altyd was dit of 'n donker spinnekop in stilte
sy web tussen hulle geweef het" (9)-2. ,die spinnerakgevoel wat stowwerig om haar geweef het" ( 82)-3. ,dinge
... wat soos 'n tere web geweef is" ( 139).
t?erweef: -4. ,sy !ewe ... wat onontwarbaar verweef is
met ... Kromburg" (55)-5. ,alles wat . . . onskeidbaar
verweef is" ( 104)-6. ,.die Iewe, fyn verweef soos 'n nooit
ontwarbare eenheid" ( 196)-7. ,haar gewete wat verweef
is" '(208)-8. ,.met wie haar Iewe ... verweef is" ( 270).

VII. Die lmperatief.
Geen voorbeelde nie.

VIII.
I.

DIE UITSPRAAK VAN AFRIKAANS.

Die fonetiese tekens en hulle waardes.

Elkeen wat hom op intelligente wyse met taalstudie wil
besighou, moet goed besef dat 'n taal nie bestaan uit letter~
tekens nie, maar uit klanke. Hy moet hom dus los maak van
die gewone spelling. Elke kultuurtaal het sy eie spellingsisteem,
maar in baie gevalle gee die spelling die beskaafde uitspraak
nie goed weer nie. Wie in die laaste geval tog uitspreek vol~
gens die spelling, maak hom skuldig aan wat genoem word
letteruitsprak.') Dit is wat gebeur as iemand die d laat hoor in
woorde soos onder en sander, of die name v;an die eerste twee
maande van die jaar uitspreek Jan~na~a~rie, Fe~bru-a-rie i.p.v.
Jan-ne-wa~rie, Fe-ber~wa-rie.
Letteruitspraak is sterk a£ te
keur en wie sy taal korrek wil uitspreek, moet sorgdra dat hy
nie op 'n dwaalspoor g.elei word deur die spelling nie, wat dikwels nie dieselfde klankwaarde heg aan dieselfde letterteken
nie, of letters gebruik wat in die uitspraak glad nie gehoor word
nie. Daar's hope voorbeelde, maar ons noem net 'n paar: die
e van wet is glad 'n ander klank as die in mode; die twee letters
oe in moet en ng in ding stel net een klank voor, terwyl die
y in ly 'n tweeklank weergee.
Om los te kom van die gewone spelling en 'n korrekte uitspraak aan te kweek, word in die wetenskap gebruik ~maak
van 'n fonetiese alfabet. Die buitestaander meen dat hierdie
fonetiese letter moeilik is om aan te leer, maar dis glad nie die
geval nie. Daar bestaan meer as een sisteem van fonetiese
letter, maar die onderlinge verskille is nie groat nie. Die bekendste sisteem is die van die lnternasionale Fonetiese Ver') Kyk hfst. II, bl. 32 en hfst. III, bl. 38 en 42.
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emgmg van Parys, wat ons sal gebruik. Ons gee so dadelik
verskillende stukke Afrikaans en Nederlands in fonetiese skrif
en op die teenoorgestelde bladsy die gewone spelling, sodat
die Ieser maklik oor die weg kan kom. Opgemerk sal word dat
die fonetiese alfabet vir die grootste gedeelte gebruik maak van
die gewone letters en slegs in 'n minderheid van gevalle nuwe
tekens ingevoer het. Die fonetiese alfabet verskil egter hierin
fundamenteel van die gewone spelling dat elke hoofklank deur
'n aparte letter voorgestel word, m.a. w. nie dieselfde teken
gebesig word om klanke weer te gee wat aanmerklik van mekaar
verskil nie. V erder word net een teken gebruik vir 'n bepaalde
klank, nooit twee of meer nie, soos dikwels die geval is in die
gewone spelling. en klanke wat nie gehoor word nie, vind na~
tuurlik ook geen uitdrukking nie. 1 )
Die waardes van die fonetiese letter kan 'n persoon hom
in die tyd van 'n uur bybring; daarna is dit bloot 'n saak van
oefening om vaardigheid daarin te kry. Ons laat voorafgaan 'n
lys van die fonetiese tekens en daarnaas 'n voorbeeld in die
gewone spelling waar die klank voorkom. Daar's natuurlik
meer fonetiese tekens as wat ons hier gee, maar die is vir ons
doel nie nodig nie.

I.

Klinkers.

(Dis gebruiklik om fonetiese skrif tussen vierkantige hakies
te plaas.)
r.

rn I

2.

[n:] (lank)
[a: l
[e]
[ e:] (lank)
[o:j

,).

·l·

[eJ

5· [e]
(i,

soos die a
" a
a
" "
c

"
"
"

"
[ f' : l (lank)
"
fJI ( omuekeerde e)
[ J :]

--~--

(lank)

"

in vat,
vate,
"
, ndl. later,
melaats,

e

, rede,

eu

,

i

ndl. wit,
,. ses,

e

neus~

.

, se,

"

," e
,

"

"

"

') Kyk Afr. Fon., §§ 9-13 en hfst. VII.

lig .
wie (mv. v. wig),
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soos die

7· [iJ
[ i :] (lank)

8. [yl
[y:] (lank)
9· [o]
[ 0: l (lank)
IO. ( 0)

"
"
"
"

"
"

"

"

"

"

[re]
"
[ re: l (lank)
"
12. [ii]
"
'3· [ J l ( omgekeerde c) "
[;):] (lank)
"
,
14. [u]
,
[ u :] (lank)
11.

"
"

"

",

.

"
,"

ie
ie
u
u
0
0
0

u
u
u

in vlieg,
vliee,
.. rusie,
bure.
.. orals.
bode,
.. ndl. dam.
.. brug,
brue,
... ndl. brug,

..
..

0

,, OS,

0

.. more,
.. ploeg.
.. ploee.

oe
oe

Soos uit hierdie lys blyk, word lengte by 'n klinker (in~
sluitende 'n tweeklank) voorgestel deur 'n volgende dubbelpunt.

II.

Genasaleerde Klinkers.

Wanneer 'n klinker genasaleer word, beteken dit dat die n
wat daarop volg nie uitgespreek word nie, maar sy nasale
element oordra op die voorafgaande vokaal. 'n Genasaleerde
klinker word voorgestel deur 'n l~J bo die teken vir die betrokke vokaal. Elke klinker kan in Afrikaans in 'n gegewe
geval genasaleer word, maar dis veral die [a, £, J] wat so
voorkom, bv.

[ 6.:]

[e: l
[5:]

soos die an
.. en
, on

Kyk verder Afr. Fan .. §§ 324~332.

in

..

kans,
mens,
ons.

IW

HI.

Tweeklanke.

(Kyk Afr. Fore., §§
Die gewoonste tweeklanke is die

2.

[oil
[ (}: i] (lank)
[e:u]

3·

[ €i]

I.

"
",
"
"

6. [ Oll}
I . [rey]
R [;) : i I
9· r;m 1
ro. [ tti]

,"
,,
,,

"

IV.

I.

[b]

rr 1

3· [\ l

-+· rctJ
s. I fJ
(), rn]
7· l¥1 ( sternhebbend)

K !til

( ~temhebhend)

[h] ( slemloos)

g. Jj]
IO. (k]
11. [I]
I2. [m]
IJ. [ 11

A.T. 10

I

volgend~

soos die ai

.f. [ ;aj]
5· [ 0: i]

2.

139~148.)

..

aai

,, eeu
ei, ij
ei, y
"
ooi
"
ou
"
ui
oi
"
ou
oei

••

..
..

"

:

a itsa,
laai,
leeu,
ndl. leiden, lijden,
lei. ly,
,. rooi,
,. oud,
huis,
n6i,
"
ndl. oud,
"
,. groei.

in

Medeklinkers.

soos
,
,
.,
,
,

..
"

"
"
"
"

die b
., dj, tj
., g
, d
" f, v
, g. gh

,, g

,,

h
h
" j
, k
l
m
n

..

..
.
"

in
,.
,.
,.
..
,

bad,
paadjie, vaatjie,
gee (kyk bl. 140),
doen.
feit. vet,
nege, ghoen.
ndl. dagen.
, hand,
, ndl.. eng., hd. hand.
" ja,
,. kat,
, laat,
, maan,
, kant,

HO
q. [p]
IS. lJ 1
16. [p 1

r

17. [r 1
18. [s I
19. [J]

24.

[t]
[tfl
[v]
[v] l)
[x]

25.

[z]

20.
21.
22.
23.

in kantjie,
soos die n
, n, ng
dink. ding,
"
pad,
"
p
"
rooi,
r
" "
son,
s
" " sj
sjarmant,
" " t
tien,
" ,,
tjek,
tj
"
water, twee ( noot II)
w
"
ndl. vet,
v
" "
goed,
9
"
Zoeloe.
" z

..

..
...

..

..

"

Lengte kom nie aileen voor by klinkers nie, maar ook by
medeklinkers. Dis gebruiklik om 'n lang medeklinker voor te
stel deur die teken dubbel te skrywe, bv. [ dd] in biddag
[b;>ddax] teenoor [ d] in middag [ m;>dax J.

I. In beskaafde Afrikaans word [~] net gehoor voor voorklinkers, d.w.s. voor
[ i,e,o,e].
maar baie Afrikapers besit
nie hierdie klank nie en gebruik in die plek daarvan die [ x ].
Kyk Afr. Fon., §§ 643-645.
II. Aan die begin van 'n lettergreep na 'n ander konsonant spreek baie Afrikaners die w nie uit met die botande op
die onderlip (labiodentaal) nie, maar met die Iippe teenoor
mekaar (bilabiaal). Die fonetiese teken hiervoor is [v]. maar
ons gebruik in hierdie werk net [ v]. omdat dit te lastig sou gewees het om telkens altwee te besig. Dit moet egter goed verstaan word dat w in Afrikaans na 'n ander medeklinker aan
die begin van 'n lettergreep (maar in geen ander posisie nie)
twee uitsprake het, nl. labiodentaal Of bilabiaal. Baie onderwysers wil die bilabiale uitspraak nie toelaat nie, maar so'n
handelwyse is heeltemal verkeerd. Persoonlik besit ek glad nie
die [ v] nie, maar die bilabiale uitspraak is netso beskaaf as die
ander en miskien selfs verbreider; ook het dit nie op Afrikaanse
bodem ontstaan nie, maar is uit Nederlands oorgeneem. Ons
Ons verkies om die ndl. v voor te stel deur [ v 1 met 'n dwars bal·
Ide daardeur (kyk A.fr. Fon.), maar die is nle voorhande nie.
1
)
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opmerkinge geld dan ook netsogoed van Nederlands. Kyk Afr.
Fon., §§ 579~590; Dijkstra, Hollandisch, § 21 en Leerboek,
bl. 178.
III. Dis gewoonte om geen hoofletters in fonetiese trans~
kripsies te gebruik nie en die gewone punktuasie te behou.
V erder is dit gebruiklik om fonetiese transkripsies tussen [ ]
te plaas; daardeur weet die Ieser direk dat wat tussen vierkantige hakies staan die uitspraak weergee.
[']

2.

IV. Die hoofklem word, waar nodig, aangeduie deur· 'n
voor die lettergreep in kwessie.
Verskillende style.

Die mate waarin verskillende klanke mekaar bei:nvloed
( assimilasie) en die verhouding van sterk ( vol) tot verswakte
vorme hang saam met die styl waarin prosa of vers opgestel
is : die meer verhewe taal staan nader aan die gewone spelling.
Hiermee is rekening gehou by die keuse en volgorde van die
getranskribeerde stukke:
nr. I~ V (Afrikaans) en XIV ~XV
( Nederlands) verteenwoordig die meer verhewe taal, die res
nader in mindere of meerdere mate die alledaagse taal.
By die transkribeer het ek steeds daarna gestrewe om die
algemene uitspraak weer te gee, maar uit die aard van die saak
staan elke transkribeerder in sekere mate onder invloed van sy
omgewing. Vera! by assimilasies is dit dikwels moeilik om vas
te stel wat as algemeen beskou moet word en wat nie. Dit
maak egter nie vee! saak as 'n beskaafsprekende en oordeel~
kundige spreker met sekere weergawes in ons transkripsie nie
saamstert nie: wat daarentee wel van die allergrootste belang
is, is dat so iemand nie sommer volgens die letter (die gewone
spelling) moet uitspreek nie, maar goed moet waarneem, voor
hy finaal van ons verskil, wat in die lewende taal by hom en in
sy omgewing gehoor word. Van verskillende kante word onnatuurlike, gekunstelde en steurende uitsprake in ons taal ingevoer, en hierteen moet streng gewaak word. In hierdie verband versoek ons die Ieser om vera! te let op die opmerkinge
by die verskillende getranskribeerde stukke (agteraan) en goed
studie te maak van § 3 (bl. 197) van hierdie hoofstuk.
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Ook wil ons die Ieser van hierdie transkripsies ernstig versoek om studie te maak van die volgende: Afrikaanse Fonetiek,
hoofstukke XX, XXVI en XXVII, en bl. 201; Leerboek der
Phonetiek deur Zwaardemaker en Eijkman, bl. 222-238. Wie
dit gedoen het, sal veel minder aanleiding vind om van ons te
verskil in die fonetiese weergawes, en waar dit wei gebeur, sal
dit berus op insig en oordeel.
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I.
PSALM 23.

2.
3.
4.

5.

'n Psalm van Dawid.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
Hy laat my neerle in groen weivelde; na waters waar rus
is, lei Hy my heen.
Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtig~
heid, om sy Naam ontwil.
AI gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen
onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf die
vertroos my.
U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders;
U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

6. Net goedheid en guns sal my volg aldie dae van my lewe;
en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.
II.
I.

KORINTHI:ERS 13.

1. AI sou ek die tale van mense en engele spreek, en die liefde
nie he nie, dan het ek 'n klinkende metaal geword of 'n
luidende simbaal.
2. En al sou ek die gawe van profesie he en al die geheime~
nisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof he,
sodat ek berge kon versit en die liefde nie he nie, dan sou
ek niks wees nie.
3. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam
oorgee om verbrand te word en die liefde nie he nie, dan
sou dit my niks baat nie.
4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie ja~
loers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase
nie,
5. handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie,
word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
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6. is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly met die
waarheid.
'
7. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
8. Die liefde vergaan nooit nie; maar profesiee - hulle sal tot
niet gaan; of tale - hulle sal ophou; of kennis - dit sal
tot niet gaan.
9. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.
10. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is,
tot niet gaan.
II. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink
soos· 'ri kind, geredeneer soos 'n kind; maar nou dat ek 'n
man is, het ek klaar met die dinge van 'n kind.
12. Want nou sien ons deur 'n spieel in 'n raaisel. maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele,
maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
13. En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die
grootste hiervan is die liefde.

III.
God van ons Vaders, as U wil bestaan,
dat ons as Staat en Nasie moet vergaan,besoedeld deur verraad, ontrou
aan alles deur ons Vaders opgebou
(die ideale vir ons opgegaar
deur worst'ling van 'n hal we duisend jaar! );
bedwelmd deur elke lawwe vrees,
onwaardig Ianger nog 'n volk te wees;
ons diepste liefde steeds gesmoor
om vreemdeling en vyand na te spoor;
en vuile hande, rooi bevlek,
met bloed van broer en vriend bedek;God van ons Vaders, bly U wil bestaan,
leer ons genadiglik die dood blymoedig in te gaan.
Uit V ersamelde Gedigte, deur Eugene Marais (J. L. van Schaik,
1936).
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6. as ni blai o(.: )r di 5xarextaxfi;:,it m, rna: r as blai rne-dt
va: rfiait.
7 ... c[;:>t badek alas, xlo: alas, fio: p alas, f;'lrdra: alas.
8. di lifda farxa: n no: it ni; rna: r profasia - firela sal t:>t
nit xa: n; :>f ta: la - firela sal :>pfiou; :>f kwas - dat sal
t:>t nit xa: n.
9· vant 5: s ken ten de: !a en5: s pr:>fate: r 4 ) trn de: la.
ro. ma :r us di blrna: kta xak:>m fiet, clan sal vat-tt::n de: l;:,
as, t:>t nit xa: n.
Tl. tu rk a kant vas, fiet ek x;:,pra: t so(: )s a kant, xadaiJk
so(: )s ;) kant, xaradane: r so(: )s a kant; rna: r nou dot
rk ;) man ;:,s, fiet ek kln: r me-di daiJa fan a kant.
12. vant nou sin 5: s de: r a spi: 1 ;:>n a ra: is;:, I, ma: r e: ndax
fan n: nx;:,~px t:>t a :nx;:,s;:,x, nou ken ek ten de : b, ma : r
c :ndax sal ek ten bl;:, ken, net so ( : ) s ek ten b I;:, xaken
as.
13. en-nou h!;Ji xalo: £, fio: p, lifda - fiiri dri; ma: r di xro: tsta fi irfan as di lifda].

nr.
[x:>t fan 5: s fa: dars, as y Vd! b;:,sta : n
dat 5: s as-sta: t en-na: si mut farxa: n -,
basudald-de: r fara: t, :>ntrou
u : n aids de: r 5: s fa: dars :>pxabou
( di idea : Ia far 5: s :>pxaxa : r
do: r v:>rstlaiJ fan a(:1) fialva dreysant ja: r.);
badvelrndfj)-de: r elka lava fre: s,
:>nva : rdax laiJar mx a-blk t;:, ve: s;
5 : s dipsta lifda ste: ts xasrno : r
;)In fre: mdalaiJ en f;:,iant na: t;J spa : r ;
en freyla fiand;:,, ro: i baflek,
met hlut fan bru: r en frint badek ;XJt fan 5: s fa: dars, blai y val basta :n,
le: r 5: s xana: daxlak di do: t blairnudax an ta xa: n.]
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IV.
Raak nooit jou hoop op uitkoms kwyt,
0 broer en suster in jou wee,
As skel die wilde branders skree
En teen die smart jou weerstand slyt.
Die wapens wat jou siel besit,
Is sterk om droefnis a£ te weer;
Die hefboom wat jou hart hanteer,
Druk self die Noodlot half uit lit.
Hy wat die helm van Liefde dra,
Die harnas van Geloof behou,
En met die skild van Broedertrou
Die ongelykste worst'ling waeHy is gewapen kern en spits
Teen wat ook al sy lot voorspel,
Al is die donker rondom Hel,
Waarin die vera£ weerlig blits.
Uit Dingaansdag, deur C. Louis Leipoldt (J. L. van Schaik,
1925).

v.
OMDAT DIE DOOD ...
Omdat die Dood so vroeg vir jou
Geskeur het van my sy,
Sal jy jou skoonheid steeds behou
En ewig jeugdig bly.
Maar ek sal oud word, stram en grys
En koud van liewerleeDie skatting wat die lewe eis,
Betaal aan leed en wee.
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IV.
[ra: k no: 1t JOU fio: p :>p reytbms kv~it,
o: bru: r en srest;}r dJl-jou ve :,
as-skel di V;}ldd brnn;}rs6 )-skre:
en te: n di smart jou ve: rstant sldit.
di va :pdns vat jou sil bdsdt,
;}S sterk :>m drufn;}s of td ve : r ;
di fiefbo: m vat jou fiart fiante: r,
drre~ self di no: tbt fialf a>yt l~t.
fidi vad-di fielm 7 ) fan lifdd dra :,
di fiarnas fan x~lo: f bdfiou,
en me-di skdlt fan bruddrtrou
di 5: xdldikstd v:>rstld\1 va: fidi ;}S X;}VO : pdn kernenspdts
te: n vat o: k al s~i bt fo: rspel,
al ;}S di -d:>!Jk;Jr r:>nt:>m fiel,
va :r;Jn di fe: raf ve: rl;Jx bl;Jts.]

v.
[:>mdad-di do : t
:>mdad-di do : t so : frux fdr jou
x;Jska: r fi;}t fam-mdi S;}i,
sal jdi jou sko : nfi;}it ste: ts hdfiou
en e : V;}X ja : xddx bbi.
rna: r ek sal out v:>rt, strom en xrdis
en kout fan liv;Jrle: di skat;J!J· vad-di le : V;} ;}is,
b;Jta : 1 a : n le :t en ve : .

ISO

Wat klaag ek oor verlore jeug?
Wat is daar te behou?
Begrawe is tog begeerte en vreug
AI lank gelee ... met jou!
Uit Rose van Herinnering, deur A. G. Visser (J. L. van Schaik,
1927).

VI.
Hy styg en al stygende kan hy die skommelinge beter beheer, danksy die rigpunte wat die sterre hied. Soos 'n glansende
magneet trek hulle hom aan. So'n lang tyd al het hy geswoeg
om 'n lig op te spoor, dat hy selfs die mees verdwaalde liggie
nou nie meer sou loslaat nie.
Sien hy maar net die glimlaggie van 'n herberg, sou hy ryk
wees, sou hy om daardie teken waarna hy smag, ronddraai tot
in die dood. En hier styg hy nou op na die velde van lig.
Trapsgewyse, in 'n spiraal, he£ hy homself op uit die put
wat oopgegaan het en nou toesluit onder hom. En hoe meer hy
styg, hoe meer verloor die wolke hul troebel skaduwees; hulle
trek verby soos golwe wat al hoe reiner en blanker word. Fabien
sweef bo hulle uit.
Sy verbasing was groot: die klaarte daar het hom verblind. 'n Paar oomblikke lank moes hy sy oe sluit. Hy sou
nooit kon geglo het dat die wolke en die nag 'n mens kon ver~
blind nie. Maar die volmaan en al die gesterntes het die wolke
tot glansende golwe verander.
Skielik, in 'n kits, het die vliegtuig, juis op die oomblik dat
dit uit die wolke kom sweef het, 'n kalmte bereik wat hom,
Fabien, ongelooflik voorkom. Nie een enkd deining wat die
vliegtuig laat kantel nie. Soos 'n boot wat die seehoof verby~
gaan, vaar hy die veilige water binne. Hy het aangeland in 'n
deel van die hemel wat onbekend is en beskut soos 'n baai van
geseende eilande. Die storm, daar onder hom, vorm 'n ander
wereld drie duisend meter diep, deurtrek van rukwinde, waterspuite en weerligstrale, maar die gesig wat dit na die sterre
wend, is helder soos kristal en sneeuwit.

I 51
vat kla: x ek o: r f.Jl'io: ra j0': x
vat ;>s da: r ta bafiou?
hJxra : v-as t:>x baxe : rt-en fr0 :x
al-lalJk xale: . . . . met jou.]

·~

VI[ fiai staix en al staixJnda kan fhi di sbmalJIJJ be: tar bafie: r,
da!Jksai di raxpcentJ vad-di sterJ
bit. so ( : ) s a-xlansanda 8 )
maxne: t trek ficela fi:>m a: n.so : a lu!J tait a! fiJt fiai xasvux
:>m a !Jx :>p ta spo : r, dat fia i selfs di me: s vardva : Ida !Jxi
nou ni me :r sou bsla : t ni.
sin fiJi mar ned-di x!Jmlaxi fan a fierberx, sou fiJi ldik ve: ::.,
sou fiJi :>m da: ri 9 ) te: kan va: rna: fiai smax, r:>nddra: i t:>t
;m di do : t.en nir staix fiJi nou :>p na di fddJ fan lax.
trapsxJvaisa, an a-spiro : 1, lid fiJi fi:>msdf :>p ceyd-di pcet vat
o: pxaxa: n fiat en-nou tuslceyt :>ner10 ) fi:>m.en fiu me: r fiJi
litJix, fiu me: r fJrlo: r di v:>lb ficelJ trubal ska: dave: s;
ficela trek farbai so(: )s x:>lv~ vat al fiu rainar em-bla!Jkar
v:>rt.fabjf sve: f bo: ficela ceyt.
sJi farba :saiJ vas xro : t : di kla : rta da : r fiet fi:>m farblant.
;>m-pa :r o: mbbkJ la!Jk mus fiai s;>i o :-a slceyt. fiai sou no: it
bn xaxlo: fiad-da-di v:>lka en di nux a mf: s so: bn farblant
11i. ma: r di blma: n en al di X;>sterantJs fied-di v:>lb t:>t xlansandJ x:>lva faranar. 11 ).
skilak, an J\1-bts, fied-di flixtcryx, jreys :>p di o: mblak dad;:Jt ~yd-di v:>lb bm sve: £ fiat, alJ-kalamtJ12 ) baraik vat
fi:>m, fabjf, Sxalo: flak fo: rk~m. ni e: n etJbl dainatJ va-di
flixtreyx lu: t kantal ni. so(: )s Jm-bo: t va-di se: fio: f farbaixo : n, fa : r fiai di bilaxa va : tars bana. fiai fiet a : nxalant
Jll an de: I fan di fie: mal vat :>mbakent as m baskret so ( : ) s
am-ba: i fan xase: anda ailand;:J. di st:>ldm/ 8 ) da: r :>nar fi:>m,
brJm 13 ) a anar14 ) ve: ralt dri dceysant me: tar dip, d0: rtrek
fan rrekvanda, va: tarspceyta en ve: rlaxstra: Ia, rna: r di
xasax va-d;>t na di ster;> vent, as Fd(d)dr so(: )s krastal Ell
sne: uvat.
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Dis vir Fabien asof hy 'n vreemde, heilige gebied bereik
het, want alles word deurskynend, sy hande, sy klere, die
vlerke.
Die wolke, ver onder hom, weerkaats aldie sneeu wat bulle
van die maan ontvang. Ook die aan die linker- en regterkant,
hoog soos torings. 'n Melkerige Jig vloei daar rand, die vliegtuig baai daarin. Toe Fabien hom omdraai, sien hy dat die
telegrafis glimlag .
.,Dis beter," skree hy.
Maar die stem het verlore geraak in die gedruis van die
vlug; net hul glimlag het hulle met mekaar verbind . .,Ek is a!
skoon gek," dink Fabien, ,om nog te glimlag; ons is verlore."
Tog, 'n duisend donker arms het van hom weggeval. Sy
bande is losgesny, soos die van 'n gevangene wat toegelaat
word om aileen te loop, 'n tydlank, tussen die blomme .
.,Dis te pragtig", het Fabien gedink. Hy dwaal daar rond
tussen die sterre opeengehoop soos 'n groot skat, in 'n wereld
waar niks, hoegenaamd niks as net hy, Fabien, en sy maat
!ewe nie. Net soos daardie rowers van stede in ou fabels,
toegemuur in die skatkamers waaruit hulle nooit weer te voorskyn sal tree nie. Tussen die edelgesteentes koud soos ys dwaal
hulle rond, oneindig ryk, maar gedoem.
Uit Die Nagvlug van De Saint Expery, vertaal deur
Krige ( Volkspers).

J.

G.

J.

VII.
Ek ken die storie van Helam aan die Rivier a! jarelank,
reeds sedert my kinderjare. Tant Tappie het dit lank gelede
aan my vertel, toe ek nog voorskootjies gedra het en sy 'n
middeljarige vrou was, mooi en lank. En nou is ek middeljarig
en tant Tappie oud en vol plooie en deurtrek van die rumatiek .
.,Ek hou van jou stories", se sy nou-die-dag aan my. ,Hulle
klink so eg
handel oor werklike mense. Waarom skryf jy
nie oor wat eenmaal op Helam gebeur het nie?"
., U bedoel u sal nie om gee as ek dit doen nie ?" vra ek.
Maar dit is so, so erg persoonlik."
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d;;JS far fabje as::>f fiai a-fre: mda, fi;;Jilaxa xabit baraik h;H,
vant alas v:>rd-do: rsk;;Jin;;Jnt, S<.}i fiand;:>, s;:>i kle: r;;J, di flerk;).
di v::>lke, fe: r :>ner fi:>m, ve: rku: ts ul di sne: u vat ficela fan
di rna : n :>ntfaiJ. o : k di a: n di laiJkar- en rextarkant, fio: x
so ( : ) s to: raiJS. a-melk;;Jr;;Jxa lax flui da : r r::>nt, di flixtceyx
ba: i da: r;;Jn. tu fabje fi;:>m ::>mdra : i, sin fi::>i da-di telaxraf;:>s15) xlamlax.
,das be: tar,'' skre: fiai.
rna: r di stem fiet £arlo: ra xara : k a1i di xadrceys fan di
flcex, net ficela xlamlax fiat ficd;;J m~::t maka : r farbant. ,ek as
al sko: n xek", da!Jk fabje, ,:Jm mx t;;J xlamlax; 5: s as £arlo: ra."
t:>x, an-dceysand-d:>!Jkar ar;;Jms 16 ) fi<t fan fi:>m vexxafal. sai
banda as bsxasnai, so ( : ) s di fan ;) xafaiJan;;J vat -tuxala :tv:>rt :>m ale: n ta lo : p, an-taitlaiJk, tee san di bbma.
,.d;;Js ta praxtax", fiet fabje X;;Jd;JIJk. fiai dva: 1 da :r-r::mt-tresan di stera, ::>pe: nxafio: p so( : ) s a-xro: t skat, an-ave: r;;Jlt
va : r naks, as net fiai, fabje, en sai ma: t le: va ni. net so ( : ) s
dn: ri ro: vars fan ste: da an ou fa: bals, tuxamy: r an di
skatka: mars va: rceyt firela no: it ve: r t;J fo: rskain sal tn·:
ni. tcesan di e: dalxaste: nta.> kout so ( : ) s a is dva :I ficelJ
r:.:mt, ::>naindax raik, mo: r x;;Jdum.]

VII.
[ ek-ken-di sto: ri fan fie: lam on- (d) i rafi: r al ja: rala!Jk.
re: ts se: dart mai kanarja : ra. tnn( t) tapi fie-d;;Jt la!Jk xale: da
a-mai fartel, tu ak 17 ) n::>x fo: rsko: cis x;;>dra: fiat11 ) a-sai
a-madalja: raxa frou vas, mo: i .:i-lmJk. en-nou as ek n:adalja :r;;>x en tan(t) tapi out a-bl plo: ia an do: rtrek fan-(d)i
rymatik. 18 )
,ek fiou faj1-jou sto: ris", se: sai noudidax a-m;:>i. ficela klaiJk
so: ex- fian( d)al o(: )r verklaka me: sa. vn: nm skraif jei ni
o(: )r vat e: mma: 1 ;:>p fie :-lam xabo: r-at ni ?"
,,y badul y sal-i :>mxe: as ak dad-dun ni ?", fra: ek. ,.mar das
so:, so erx parso : nlak."
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,Omdat ek toevallig nog lee£?" snou sy my byna toe. ,Is
dit wat jou kwel? Jy wil dit seker skryf as ek die dag dood
is, sodat dit onpersoonlik kan wees, nie waar nie? Dis alles bog.
Skryf die ding nou - ek gee jou my voile toestemming."
,Goed, tant Tappie, ek sal." antwoord ek, ,maar op een
voorwaarde - dat u die verhaal weer aan my 'tertel en ek sal
dit woordelik neerskryf" .
.. Ek praat nie so goed soos wat 'n joernalis skryf nie," se
sy kortaf. maar ek kon sien dat my voorstel haar groat genoee
Yer_skaf het.
,.Sal ons 'n begin maak ?" vra ek.
,.Goed," se sy, en sy gee haar tjalie n paar vriendelike
tikkies, presies asof sy haarself gereed maak om 'n onverwagte
besoeker te ontvang . .,Nou goed dan. Loop haal papier en
potlood."
'
En hier volg nou die verhaal soos tant Tappie my dit in
haar eie woorde vertel het.
.,Op die plek waar Grootrivier die grens tussen die V ry~
staat en die Groot Karoo vorm. daar le Helam, die plaas wat
vyftig jaar gelede aan my oom, Jan Brand, behoort het. Dit
is bekoorlik gelee aan die wilgeromsoomde wal van die rivier
en was 'n heerlike plek in die dae toe my oom daar gewoon het
- die spogplaas van die distrik. Menige vakansie het ek des-·
tyds op Helam deurgebring. En die dae het vir my steeds in 'n
waas van betowering verbygesnel. Jan Brand, my moeder se
broer, was 'n alleraangenaamste metgesel.
In die dae waarvan ek nou vertel. was oom Jan agt- en~
sestig jaar oud. Hy was 'n oujongkerel en het aileen op Helam
gewoon. Met sy lang gestalte, sy wit bos hare en sy wit baard
was hy 'n indrukwekkende figuur. Sy tong was so skerp soos
'n skeermes en sy klein ogies het so helder soos die van 'n
spreeu geblink. Hy was op sy manier nogal 'n filosoof. Dat
hy welbelese, geestig en beskaaf was, staan bo aile twyfeL H y
het homself 'n ,beredeneerde atei's" genoem, omdat hy in niks
geglo ·het wat hy nie logies kon uitredeneer nie.
En of ons geredetwis hetl Hy het my belangstelling in
toordery. die mistieke wetenskappe en die spiritisme ,baie onverstandig" genoem. En wanneer ek die verweer aangevoer
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,;nndat ek tufal;;.x n;:>x le: f ?'', snou sai mai b;;.ina tu. ,;;.s d;;.t
va-jou kvd ?jJi v;>)-;;.t se: k;;.r skr;;.if as <lk di dax do: t ::!S,
soda-dJt ::>mp.}rsu: 11lak ku-ve: s, ni va: r ni? dds al;;.s b::>x.
skrdif di daTJ no~ - ek c;e: jou m;;.i hb tustetn::!IJ."
,xut, ta11(t) tapi, ek sal", antvo: rt ek, ,mar :>p e: 11 fo: rvu : rd;;.. - dot y di {;'Jrfia: I ve .r o-m;;.i f;;.rtel m ck S;}l-;;.t vo: rd;:,IJk ne: rskr;;.if."
,ek pro : t ni so xut sos vat a jurnobs skr;;.if 11i", se : s;;.i kwtaf,
mur ek k5-si11 dot mdi fo: rstel fiu: r xro: t x;;.nu: d f;;.rskaf-;;.t.
,s;;.l 5: s d b;;.x;m ma: k?", fra: ek.
,xut'', ::-e: sJi, 5-s;;.i ~e: fia: 1 tJa: 1i d(m)-pu: r fri11dlak.;'l
tJkis. pr;;.sis us:1f s;;.i fia: rself X.}re : tmn : k ;:>m ;;. 5: f;;.rvaxt;;.
b;;.subr t;} ;:>ntfalJ .
.,nou xud-dan. lo: p fia: 1 papi: r en ;;, p;:~tlo: t".
f:l1 fiir fJix nuu di f;;.rfia: 1 sos tnn(t) tapi mJi dJt an fia: r
Ji;) vo : rd;;. fartd r;;.t .
.,::>p di plek va: r xro: t rafi: r di xre: s tces;;.n-( d) i fr;;.ista: t
h:: fie: !Jm, di pia: s vat
f;;.ift;>x jn: r x;;.le: da a-mai o: m, jum-hrant, h:Jfio: rt fiJt. d;;.-s
bako:rbk X.)le:;;. 011-(d)i val;;.r 19 );:~mso:md:J val.fan-(d)i
rafi: r ~::n vus ;;. fie: rlakci pl~::k ::>n-( d)i da: a tu m:Ji o: m da: r
X;JVU: n fi;;>t - di sp:>xplu: s fun-( d)i dastrak. me: n;;>xJ {;;>konsi
fiet ek destJits ;:~p fie: lam d0: rx:Jhl"d!J. en-( d)i da:;;. fiet {;>r mai
ste: ts ;}11 J va: s fum-b;;.to: v;;.ralJ fdrb;;.ixasnel. jum-bra11t, tn.'li
mudar S;J bru: r, vas ;;111 al;;.ro: xJno: msta metx;;.sd .
•m-(cl)i do: a va: rfun ak 11011 [.)rtel, vas o: m jan ox5sest;JX
ju: r out. fidi vus J uuj::>l]ke: ral m fiet ole: n :>p fie: l;;.m
xJvo : n. met s;Ji latJ x;;.stalt;;., S.;li v;Jt b:>s fia : r;;. 5-sai V.}t ba : rt
Yas fi;}i an ;mdrcekvekandd f;;.xy: r. sai t::>IJ vas-so: skerp so<>
a-ske: rmes a-s::li kldin 0: xis fiet so fiel( d);Jr sos di fan ;)
spre: u x;JhblJk. liai vas ;:~p s;>i m;mi: r mxul a-filoso: f. dat
fi;>i ydb;;.le : s;,, xe: st;;.x am-b;;.ska : f vas, sta : n bu : ala tv;;.if~l.
n;Ji-t fi:Hnsalf ;Jtn-,.b;;.radane: rd;:J ote;;.s'' x;Jnttm, :>mdat-{ fi)ai an
n;;.ks X;}Xlo : fi;;.t vat ficii ni lo: xis bn reytradane: r ni.
en :>f 5: s x;;.re: d;;.tv;as fiJt! fi;ai fiet m;;.i balm]std;Jt] J11 to: rd;;.rai. eli nnstib ve: tanskap;> en- ( d)i sp;;.ratJsmJ .,baici 20 l
3f;;.rstandJx" x;;.num. en vane: rek di brve: r 6.: x:lfu: r-( fi)cit
;m-( d)i xro: t bro: br;;.m, da : r

A.'l'. 11
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het dat ons sintuie in alle geval dikwels tog maar net be~
drieers is, het ons in allerhande diepsinnige en filosofiese be~
sprekings gewikkel geraak waarin ek steeds die onderspit ge~
del£ het, omdat oorn Jannie so uitstekend die kuns verstaan het
om my vas re vra.
Dit is nou vyftig jaar gelede dat ek op Helam aangekom
het op wat my laaste besoek sou wees. Ek onthou daardie
dag nog baie goed. Dit was in September, net vier dae na die
aanvang van die jaarlikse skaapskeerdery.
Oom Jannie het drieduisend skape op Helam gehad en
het gewoonlik tot twintig of meer volk bygehuur om met die
skeerdery te help. Hy het hierdie ekstra~skeerders gehuur uit
die bendes Naturelle wat die distrik altyd in daardie tyd van
die jaar binnegekom en van plaas na plaas in hul soektog na
werk geswerf het.
Binne 'n halfuur na my aankoms was oom Jannie besig om
my die menigte verbeterings, groot en klein, te wys wat hy
sedert my vorige besoek in die omgewing van die woonhuis
aangebring het - 'n nuwe stal, 'n nuwe landery onder lusern,
'n nuwe kweperheining aan die onderkant van die tuin en 'n
splinter~uwe windpomp so pas opgerig.
Trots het hy my hierna na die skeerhok geneem. In die
lang witgekalkte skuur was meer as twintig Naturelle elkeen
kaal tot op sy middel en met sy lyf blink van die sweet, besig
om die wol af te skeer van skape wat hulle sty£ tussen hul kniee
vasknyp.
By 'n lang houttafel het Chepengi, die hoofjong van die
plaas, gestaan. Hy was besig om die wol in die bale te sor~
teer. My oom het altyd daarmee gespog dat hy Chepengi ge~
leer het om wol net so knap as enige witman te sorteer en te
gradeer.
Chepengi het my met die opgetoe hartlikheid van 'n ou
vriend verwelkom. Ons het mekaar al jare geken. Die ander
Naturelle was vreemdelinge vir my. Hulle het my nuuskierig
aangeblik, allerlei keelgeluide gemaak by wyse van begroeting
en daarna met hul werk aangegaan. Onderwyl ek daar in die
skuur by oom Jannie staan, het ek bewus geword van 'n eienaar~
dige spanning in die atmosfeer, 'n stilte wat aileen deur die
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dot 5: s S;Jnta:p <>n old xafal d;)kvals t:lx mar net b<ldri : an;
;:)~. flet 3: :-; ;)11 ubran(<l);) dips:ln;:,x;) en filoso: fis;) baspre: k;Jl]d
x<>v.;~bl x.;~ra: k vu: r;)n ek ,ste: ts di Jn<>r::>p;:>t x;,ddf-(fi)at, :nndat o: m jani so: u:ytste: k;mrl-(li krl'!n::-. brsta: n-(fi)at ::>-mai
fas ta fro:,
dat as nou faift;:>x ja: r x;:>lc: da <lot ;:>k ::>p fie: lam u: x;Jbm
( fi)at :lp vat mai la: sta basuk sou ve: s. ek :1ntfiou do: ri dox
nJx bai;J xut. <lat vas ans::lptemar, net fi: r do: ;) no: <li a: nfmJ
fan- (d) i ja: rlaks::l sku: pske: rd;:Jr::li.
o: m juni fied-drida:ys;Jnt ska: pJ :1p fie: lam x::lfiat en fi::lt
x;Jvo: nlJk t:>ttv::lntax :1£ me: r blk b:-JixJfiy: r :>-me-di ske: rdJr:-Ji tJ fidp. fiai-t fiiri ekstraske: rdars xafiy: r a:yd-di ben<lJs
nutyrela va-di dastrak alt;Jit ~n do: ri t;:,it fan-() i ja: r b;.m::lx;Jk.:nn 5-fam-plo: s no pia: s ::ln ficei;:J sukt:1x no v;:Jrk x;:Jsveri ·
(fi);;~t.
.
h:lna a fialiy: r no: l11;}i a: IJk:>ms vas o: m juni be: S<lx :>-m:li
<li me: mxt<l farbe: t;:Jr;>IJS, xru: t ;)1]-kl;}in, t;~ v;~is vat fi;}i
sc: dart mai fo : r;JXJ b;~suk an-( d) i :1mxe: V<llJ fan- (d) i vo : nfiiTys ft: x;JhralJ fiat - <l nyv;~ stal, <l nyva land;~r;~i ::>n;>r lyse: r;)n," 1 ) ;) nyv;} kv;~: p<lrfi;~in;JJ] an-(d)i Jn;Jrkunt fan-(<l)i tu:yn
en ;~ spbnt::lrnyv<l v;:mtp:>mp so pas ::>px;~r;~x.
tr:>ts Ret fi;~i m;~i fiirna: no di ske: rfi::>k x~me: m. an-(d)i lm]
v;:>tx;;~kalkt;~ sky: r vas me: r as t vant;~x natyrd;~ dk~: n ku: I
tJt ::>p s.:>i mad<ll em-nn::t s;~i bif bl;~1Jk fan-(d)i sve:t, bc:s;>'<.
Jm di v:1l af t;J ske: r fu-ska: p<l vat ficd;~ st;~if tcesJn ficd;.J
kni: d faskn:Jip.
h<>i a lalJ fiontta: £.~1 fiet tfcp~Jgi, <li fio: fjJIJ fan-( d)i pia: s,
x.)sl<!: n. firii vas be: s;;~x ~m di v::>l ;~n-(d)i ba: b tJ s::>rte: r. mrii
o: m fiet ultai<l-uu : nne: x;~sp::>x dot fiJi tf epet,Jgi x::lle: r fi:Jt
:>m VJl net so knap as e: n:3x;~ v;~tman t;~ sJrte: r en tJ
xrade: r.
tJ epelJ!]i fif't lll;)i me-di :>px;)to: J fiartl;;~kfiait fan :-J ott frint
brvdk:>m. 5: s fi;>t m;Jka: r al ja: r;J x;:Jkcn. di an;~r natyrd;)
vas fre :mdal;:l!J;) f;>r imi. ficelJ fiet ITirii nvskir;)x ii :x;~hl:Jk.
ularl<li ke: lxala:ycb x;:>ma: k b;~i V;:Jis;) fum-b<Jxrut;>IJ en durna:
mf't fio:l::l verk u: xaxa: n. :>n;Jrv;~il ;)k du: r an-(d)i sky: r
b;~i o:
jani sta: n, fiet <lk b;~v~s XJVJrt fan ;~ ;)ix;~n
n: rclJxJ 22 ) ~fH111:-l\J :Jn-(d)i utm:1sfe: r, i::-st;;~ltri vnt ale: n
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klaende gebler en geskuifel van die skape en die geluid van die
skere verbreek is. Nie een van die skeerders het 'n woord ge~
praat nie en hierdie feit het my dadelik getref, daar skeerders
in die reel nie juis om hul swygsaamheid bekend is nie.
Toe ons die skuur verlaat, het ek oom Jannie van my indruk
vertel. Hy het die spanning onder die volk toegeskryf aan die
feit dat hy die skeerders vroeer daardie more aan 'n skerp
kruisverhoor onderwerp het. 'n Epidemie van skaapslagting
wat met hul aankoms saamgeval het, het op die plaas uitgebreek.
Tien skape is die vorige drie aande moedswillig geslag .
.,Een van hulle is die skuldige", het oom Jannie verklaar.
,En natuurlik. nou dat ek met my beskuldiging voor die d::tg ge~
kom het, is die skuldige uit sy humeur, omdat hy weet dat sy
identiteit spo-edig bekend sal word en die onskuldiges voel gekrenk, omdat ek dit durf waag om hulle te verdink. Dit, my
liewe Tappie, is die verklaring van jou geheill1sinnige gevoel
van spanning. Ek sien dat jy nag net so vol bogtery soos altyd
is."
Ek het dit verstandig geag om maar van die onderwerp af
te stap en 'n rukkie later het ons altwee hierdie voorval, en ook
ons gesprek, vergeet.
Toe ons daardie aand aan tafel sit. het die onderwerp
egter weer sterk op die voorgrond getree toe ou Lena, die kok.
haastig die eetkamer met die boodskap binnekom dat Chepengi
graag met die baas wil praat oar 'n baie dringende saak.
Hoewel Lena in die reel 'n kalm en waardige ou siel was,
was dit duidelik dat sy op hierdie oomblik baie ontsteld was eh
toe oom Jannie se dat die aandete nie die tyd is vir Chepengi om
hom te kom sien nie, het sy begin huil. Uit wanhoop het oom
Jannie toe maar gese dat Chepengi na hom kan kom.
Uit By Helam aan die Rivier, deur Annette Joelson (J. L. van
Schaik, Bpk., Pretoria, 1941}.

VIII.
W at a lies die dag in die sinkpondokkie gebeur het, weet
niemand nie. Die buurvrouens het later vertel dat sy 'n trekseltjie koffie en brood kom vra het. Sommige van die verby~
gangers het gemeen hulle hoar sing ...
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dn: r di kla: ;md;) x~ble: r a-x~skceyfdl fan-(d)i ska: p~ en-(d)i
x~lceyt fan-(d)i ske: r~ {Qrbre: k ~s. ni e: n fan-(d)i ske: rddrs fi;)t ;) vo: rt Xdpra: t ni en fiiri {;:>it fiet m;:>i do: dl;)k
x;>trd, do: r ske: rd::Jrs ;>n-( d) i re: ;:>} ni jrnys ;)m ficel;> sv;>ixso : mfi;)it b;>kent ;)S ni.
tu 5: s di sky: r f;>rla: t, fiet ;>k o : m jani fmn-m;:>i ;>ndrcek
f;>rtd. fi;>i-d-di spcm::Jl] ;)n::>r di hlk tux;>skr;:>if an-(d)i f;>id-dat
fi;:>i di ske: rd;>rs fru: ~r do: ri m;): rd an d skerp krceysf;:>rfio: r ;)n;>rverp-(fi);:>t. ;>n epide: mi £0-ska: pslaxt;:>l] vat met
ficel;:> a: IJbms sa: mx;>fal-(fi);:>t, ret ;)p di pla: s ceytx::lbre: k.
tin ska: p::l ::lS di fo : rax;:> dri a: nd;:> mutsv;>l;:>x-x;Jslax.
,e: n fan ficel;:> ;:>s di skceld::lx::l", fi<t o: m jani f::lrklo: r. en
noty: rl;:>k, nou dot ek met mai b;:>skceld::lX::llJ for-(d)i dax
X;:)bm-(fi);:>t, ;:>s di skceld::lX::l o:-yt S;'li fiynu::Y: r, ;)mdat fi;:>i ve: ddat s;:>i identit;:>it spud::>x b;:>kent S;'ll V;)rt en di 5: skceld::lx::>s ful
x;:>kreiJk ;)mdat l.'k d;Jd-drcrf V•l : x :nn ficeb t;:> {;:>rd::>tJk. d;:>t, m;:>i
liva tapi, ;>s di f::lrkla: r;JIJ fap-jou x;>fi;Jims;:>n;:>x;:> x;:>ful fa-spa·
n;:>IJ. ek ~in da-j;>i mx net so hl b;)x.taroi sos altoit ;:>s."

Pk fie-d;>t brstandax x;:>ax o-mar fan-( d)i ;)narverp of t::l stop
en ;} rccki Ia : tor fiet 5: s altve: fiiri fo : rfal, en o : k 5: 5
xasprek, {;:>rxe: t. tu 5: s dn: ri a: nt an to: {;>} s;>t, fie-di on;>rverp ext;)r ve: r sterk ;)p di fo: xr::mt x;:>tre: tu ou le : na, di
bk, di e: tka :m;)r me-di bo: tskap b;:>n;>k:>m dot tf epe1Jgi xrax
me-di ba : s v;>l pro: t or a bai:J dr;>lJ;:>nd;> sa: k.
fiuvd Ie: no ;>n-(d)i re: ;:>l ;)IJ-kalam e-va: rd;)X;) ou sil vas,
vas d;:>d-dceydk>k dot s;:>i :>p fiiri o : mbl::lk bai;:> :mtstelt vas en
tu o: m jani se: da-di a: nte :t;) ni di t;:>it ;;lS f;:>r tf epC!Jgi ;)ffi
Ibm ta bm sin ni, fiet s;>i b;:>x;,n ficeyl. ceyt vanfio : p fiet o : m
jani tu mar x;)se: dot tf epeiJgi no fi;)m kaiJ·k;)m."]

VIII.
[vat alas 'di dax ;>n-(d)i S::J!Jkp:md:Jki x::>b0: (fi);;lt, ve: t nimant ni. di by: rfrouas fiet la: t;:)r {;:>rtd dnt s::Ji ::J(n)treks;)lci
k;)fi ::Jm-bro: t bm fra: fi;;lt. s:lmox;, fan-( d)i brb::Jixa!Jers fiet
Xdme: n ficel;) fio: r S::JIJ . . . . te: n S;)U::Jn;>r di a: nt fie-di
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Teen sononder die aand het die voordeur oopgegaan en
tant Miena het met 'n kind aan elke hand uitgekom. Sy het
met bulle saam geloop tot by die eerste hoek, en sonder 'n
woordjie van afskeid is die tweetjies vort ... na die westekant
toe waar die rooi nagloed die onderpunt van die straat met 'n
stowwerige goudskynsel vul.
Tant Miena het hulle lank agterna staan en kyk, totdat
hulle oplaas verdwyn het in die dowwe gloed. Toe het sy omgedraai en 'n mens kan byna se opgeruimd
as dit nie iets
hoers en heiligers was wat haar gemoed vervul het nie
aangesukkel na haar huisie toe.
Die laaste wat die bure van haar weet, is dat sy oor die
onderdeur geleun het en aanhoudend na die westekant gestaar
het asof sy iemand verwag ...

*

*

*

Die nag het 'n yskoue wind opgesteek. Die .koerante het
vertel van kapok op die Drakensberge. Koud was dit, bitter
koud. Die buurvrouens ril nou nog en trek hul tjalies stywer
om hul skouers as bulle daarvan praat.
Vroeg die more al het bulle die straatveer doodverkluim
inmekaar gekry, gehurk by sy oorlopende skopgraafwaentjie
met vuilgoed. Uit sy houding kon hulle opmaak dat hy nog
meer vuilgoed wou saamskraap toe die koue hom oorval het.
En so inmekaar het bulle hom daar weggery - hulle kon hom
nie weer reguit kry nie.
Eers laat die middag het dit die buurvrouens van ou tant
Miena bygeval. Niemand het haar nog die hele dag gewaar
nie. En toe hulle ewe nuuskierig die bodeur oopstoot en inbarrel, bly bulle skielik verstom staan. Haastig trek hulle hul
voorskooie oor die kop. In hierdie heilige omgewing voel bulle
naak.
Tant Miena se gesig, waarop nog 'n laaste verstarde glimlag speel, is gedraai na die westekant toe, waar sy die brengertjies van haar geluk sien vervaag het in die goud van die wegsterwende son ....
Uit Skimme van die Goudstad, deur Abel Coetzee ( Nasionale
Pers Bpk. 1 19.;36),
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fo : rcill: r o: px~xa: n en tant min a fiet met ;) k;mt u (: )n elk;)
fiant ceytx~bm. S;:Ji-t met ficel<l \iO: m x;:Jlo : p t.Jt b;)i di e: rst;:)
fiuk, en s::>~;>r ;:> vo: rei fan afsbit ;>s di tve: cis brt ... no di
vestJkant tu va: r di ro: i na: xlud-di ::>n;:Jrpcent fan-( d)i
stra : t met a-st::>v;)rnX;:) xoutsk;:Jins;:~l feel.
tant mina fiet ficel;:) Iauk axt;)rnu : sta : n ;)1]-k;:Jik, t:>tdat ficelJ
.Jplo: s {;'lrdvJin-(fi);)t ;)n(d)i d.JVJ xlut. tu fiet sJi ::>mXddra: i
en ;) me: s kam-b;)ina se: ::>px;)rceymt us dJt ni its fio : Jrs en
fiJilJxars vas vat fia: r x;:Jmut f;nfcel-(fi)dt ni - a: X;:Jscebl no
fia: r ficeysi tu.
di Ia: st<'l va-di by : r;:J fan fia : r ve: t, ;)S dot s;:Ji o ( : ) r di
.Jtl;)rdo: r x;>le: n- ( fi);:)t en a: nfioudJnt na di vest;'lkant x;>sta: r
fi.:ll ns.Jf s;>i imant f;:)rvax.

'di n.:lx fiel ;:> ;:)iskou;:J v;:)nt :>pXdste: k. di kurunl;) fiet tartel
fun 23 ) kop.Jk ::>p di dra: k;:Jnsberg;:). kout vas dJt, b;)t;)r kout.
di by: rfrouas r;)] nou n.Jx en trek ficeld tJ a: lis st;>ivJr :nn
ficeb skoudrs as ficeld do: rfam-pra: t.
frux di m::> : rn al fiet ficelJ di stra: tfe: Jr do : tbrklceym ;)mJko: r x;:Jkr;>i, x;>ficerk bJi sJi o: rio: p;)ndJ sbpxra: fva: pci
m.;)t fceylxut. ceyt s;:Ji fioudJl] kJn ficdJ .Jpma: k dot fiJi n::>x
me: r fceylxut vou sa: mskra: p tu di kou;) fiJm o: rfal-(fi);>t.
en so: ~m1;)ko: r fiet fire];) fi::>m da: r vexx;:Jrni - fice];) k.Jn fi::>m
ni ve: r rexceyt kr;:Ji ni.
c: rs Ia: d-di mJdax24 ) fied-d;:)-di by: rfrouas fan ou tant mina
b;)ixdfal. nimant fiet fio(: )r n.Jx di fie: ld dax XJVO: r ni. en
tu fire];) e: V;) nyskirdx di bo: do: r o: psto: t en Jmb.JrJl. h!Ji
feel;) skil;)k fJrst::>m sto: n. fia: stJx trek ficel;) ficel;> fo: rsko: iJ o ( : ) r eli k:>p. Jn fiiri fiJibx;:J :>mxe: V;)lJ ful fir.eb no: k.
tont mino SJ X;)SJX, VO: r::>p nJx a.:Ja: St;:J {;>rstard;J XlJmlax
spe: I, JS X;)dra: i no di vestJkant tu, va : r sJi di br;:)l]Jrcis fan
Fa(: )r x;)lr.ek sin brfa: x fiJt ;)n-(d)i xout fan-(d)i vexsterV;)lld;:J s;:m • . • . ]
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IX.
VOORSLAG.
Appelblou skimmel met spierwitte maanhaarDit is die ryperd, die baasperd van my;
Maanhaar en stert soos 'n sybok gekartelWaar sal ek, Voorslag, jou weerga weer kry?
Onder sy hoewe gestaag dreun die donder,
Ratsheid en spoed tril in senu en spier,
Weerligstraal blits uit twee vurige oe,
Trotsheid en moed uit sy neusgate fier.
Vinnig en fyn is hy, rats soos 'n reebok,
Vas op sy pote langs bergpad en krans;
Draf kqn hy snel oor die veld soos 'n duiker,
Trippel kan hy sos 'n pronkbok wat dans.
Vroeg, as die son nog net loer oor die rande,
Droomgesus rus nog die slapende stad,
Wek ons die weerklank wat woon in die klowe,
Skaduwees lank wat nog slaap oor die pad.
Saam met die m6rewind vlieg oor die vlakte
Ons twee met Sterloop, my troue ou roerRyperd en ruiter en roer is 'n drieling,
Tuis al van ouds in die land van die Boer.
Ek was 'n penkop en hy was 'n jong perd,
Met De la Rey het ons storm geja;
Onder 'n bui van kartetse het Voorslag
My en my maat van die slagveld gedra.
Groot die gevaar en daar vera£ die redding,
.,Voorslag, dit moet. More voordag weer hier
Dwarsdeur die nag sonder afsaal of omkyk,"
Redding was daar, toe die rooidag lumier.
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IX.
fo: rslax.
[apdlblou
ddt ;)S di
ma: nfia:
va: r sal

skdmdl met spi : rvdtd ma: nfia: r rdipe: rt, di ba: spe: rt fam-m;)i;
r en ste: rt sos .j-s;)ib:>k X;)kartdl ek, fo: rslax, jon ve: rxa: ve: r krdi ?

:>n;)r S;)i fiUV;) XriSta: X dra: 11 di d:>ll;)r,
rntsfidit £-sput trdl a-se: ny e-spi: r,
ve: rl;)xstra: I bldts ceyt-tvc: fy: r;)X;) o: ;),
tr:>tsfidit rm-mut ceyt s;)i ne: sxa: t;) fi: r.
f;)ll;)X 25 ) £-bin ;)S fi;)i, rats SO(: )s a-re: b:>k, 26 )
fus Jp s;>i po: t;) lalJS berxpat EIJ-kr6: s;
draf kan lidi snel o(: )r- (d)i fell so ( : )s ;)11 dceybr,
lr;>p;)l kun fi;)i so(: )s d(m)-pr:>l]kb:>k vad-d6 :.s.
frux, as di s:>n nJX net lu:.r o(: )r-(d)-i rand~.
dro : mxdsces rces n:>x di sla: pdndd stat,
.
vek 5: s di ve: rklaiJk vat vo: n ;)n-(d)i klo: V;),
ska:ddve:s laiJk vat mx sla:p o(:)r-(d)i pat.
sa : m-me-di m:> : r;)V;)nt flix o ( : ) r- ( rl) i flaktd
5: s tve: met sterlo: p, mdi trou;) ou ru: r rdipe : rt en rceyt;)r en ru: r ;)S ;)ll dribl],
tceys a! fan outs ;)n-( d)i !ant fan-( d)i bu: 1"·
ek vas d(m)-pmk:>p en fi;)i vas d j:>lJ pe: rt,
m<d-dri In r;)i fiet 5: s st:>I;)m x;)ja: ;
:>n;)r ;)(m)-bcey fan kartetsd fiet fo: rslax
mdi em-mdi ma: t fan-(d)i slaxfelt X;)dra:.
xro: d-di ·xdfa: r en do: r fe: raf di red;)l],
,.fo: rslax, d;>t mut. m:>: r;> fo: rdax ve: r fiir rlvarsde: r di nax s:>n;)r of sa: 1 :>f :>mkdik",
ri:d;)lJ vas do: r tu di ro: i dax };)mi: r.
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Sterk die verlange en ver woon die noointjie,
.,Voorslag! sal ons twee vanaand .dit nog haal?"
.,Voorslag! die kleinnooi die kyk of ons aankorn".
-Sononder was ons by haar afgesaal.
Gee my 'n ryperd, 'n roer en 'n wildsbok,
En ek beny_ nie die rykste sy geld;
V ryer en blyer as Vors op die troon is
Voorslag en ek op die eind'lose veld.
Aangeland in die Hiernamaalse V elde,
Sou 'k van die Aarde net een ding begeer :
Gee my die beste, die trouste van V rinde,
Voorslag, my ryperd, gee horn vir my weer.
Uit Gedigte, deur A. G. Visser (J. L. van Schaik, 1935).

X.
KAREL: Dis vir my 'n raaisel hoedat hulle broers weer so
anders is; so sonder murg. Net een was 'n man; en die is
jonk dood. Ek het altyd die gevoel asof daar meel in
hulle vleis is. (Lag.)-Goddank dat my vyf seuns geeneen
na die kant van hul moeder se mansfamilie toe oorslaan
nie! ... W eet jy, Baltus, toe Koeraad, die oudstetjie, nog
nie ses was nie, het mense wat hier gestaan het vir hom 'n
koekoekhennetjie gegee. Langs die perdestal het hy vir
haar 'n huisie gebou; en toe sy beginne broei, was hy
more vir more douvoordag daar om te kyk of die kuikentjies nog nie uit is nie. En een skemeroggend kry hy die
hennetjie doodgebyt, met 'n muishond nog op haar. Soos
'n tier bevlie hy die muishond en gryp hom. Hy het natuurlik nog dom gevat, en die ongedierte het sy hande ongenadig gebyt. Maar hy het nie gelos nie. Hy het geroep
totdat Laban, die ou staljong van my, gekom het en die
muishond doodgemaak het. Sulke kordaat seuns het ons
hier op die voorposte nodig. En gesonde bloed het die
tnannetjie ook, want na ag of tien dae was die wonde
skoon genees.
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stnk di brlmJ;J en fe: r vo: n di no : ipci,
,.fo : rslux! sal 3: s tve: f;ma : nd-Clrit n::>x fia : 1?
,.fo: rslax! tii kl~inno: i di kriik :>f 5: s a: 1Jk:>m".
- s:>n:>nrir vas 5: s b;Ji fia : r afxrisa : I.
xe: lll;:)i a-rdipe: rt, a-ru: r en a-v;Jltsb:>k,
c:n c:k b;Jn;Ji ni di rdiks~ s~i xelt ;
fr;Ji;Jr em-b!;Ji;Jr as brs :>p die tro : n ~s
fo : rslox en ek :>p di ~indio : s;J felt.
t"t: xJlont ;:m di fiirna :-rna: lsJ fe!d;J,
sou-k fnn- (d) i u : rd~ m:t e: n d~TJ bJxe: r
xe: m;:Ji di best;:J, di troustJ fan frrind~.
fu : rslux, m;:)i r Jipe: rt, xe: fi:Jm {;Jr mJi ve: r.]

X.
ku: r;:Jl: d.Js f;>r m~i a-ra(: )is~l~ 7 ) fiudut 28 ) fiu:l;;~ bru: rs
ve: r so : an;Jrs 29 ) ;)S; so : s:mJr 2 '') mc:rrx. net e: n vas ;)
man; en di ;Js j:>tJk do: t. ek ( fi);Jt ultaid-di x~ful as:Jf dar
me: 1 ;Jn ficelJ fl;Jis ;JS. (lax). - x:>ddmJk dut mai f~if se: ns
x;Je: n no di kant fan fice!;:J mudar s;:~ mansf;:Jmili tu o : rsla: n ni . . . . ve: -jJi, baltces, tu kunrat, di j:>tJst;:~ci, n:>x
ni ses vas ni, fiet me: S;J vat flir x;Jsta: n (fi)Jt fJr fi:>m J
kukukfienJci x;>xe :. lalJS Cli pc: rdstal 80 ) fiet-(fi)Ji f;:~r
fia: r ;> ficeysi x;:~bou; en tu s.Ji o;Jx;,n;:~ brui, v;:~s fi;:~i m:>: f;)
f;>r m:>: r:J doufo(: )rdax da: r :>m t;J k;>ik Jf di kceyk;:~pci3
mx ni c:ryt JS ni. en e: n ske: mJr:JX;Jnt krJi fiJi di fienJci
do: tx;:)b~it, met ~ mreysfi:>nt nJx :>p fia: r. sos ;) ti: r b~fli:
fi;Ji di mreysh:~nt a-xr~ip fiJm. fiJi-t naty: rl;,k n::>x d:lm
X;Jfat. en-(d)i 5:x;Jdi:rt;, fiet s:li fian(d)J 5(: )x;ma:d;Jx
x;,b;:)it. rna: r fi;Ji-t ni XJbs ni. fi;Ji-t x~rup t:>dat la : ban, di
ou stalj:>lJ fam-m:Ji, x~k:~m-(fi);Jt en-( d)i mc:rysfi:~nd-do: tx;Jmu: k- ( fi );Jt. scekd brda: t s0: ns fiet 5: s fiir :>p di
fo: rp:>st~ no: d;,x. en x;JSlnd.J blut fie-di rnan:Jci o: k, vant
nu: ax al) :~£ tin do: ;} vas di v:md;) sko: n x;>ne: s,
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BALTUS (knik beleefl: Ja, dit was fluks. (Hy kyk na Burgert.)
BURGERT ( kyk Karel ernstig aan): Swaer Karel! Ons het jou
kom roep. Ons het jou nodig.
K1\REL: Nodig. Waarvoor het julie my nodig?
BALTUS: Om 'n kommando te lei.
KAREL: Watter kommando?
BALTUS: Neef Karel, so kan dit nie Ianger daar by ons gaan
nie! AI woon ons so ver uitmekaar. het jy dar em ook
seker al gehoor van die oorvalle wat kort-kort op ons plase
gemaak word uit die statte van die stam wat daar in die
ysterberge na die noordoostekant van ons woon. Toe ons
eers daar ingetrek het, was hulle toestand allerellendigs;
hulle het byna geen vee of tuintjie gehad en het nie eens
gewaag om hoenders aan te hou nie, uit vrees dat die gekraai van die hane hulle skuilplekke aan hul vyande mag
verraai. Hulle was dankbaar om vir volop kos en bietjie
beeste by ons te kom werk. Maar nou het hulle jong klomp
uitgevreet en baldadig geword. Klein gewapende bendes
maak strooptogte uit hul berge. Hulle steel vee en steek
die wagters dood met asga~ie. Hulle het nou twee huise
ook al aan die brand gesteek en Siebert Emmenes se seun
vermoor. Party mense op die bopunt het die skrik al so op
die lyf dat hulle kort-kort by die geringste alarm hul huise
saans verlaat en 'n laer trek, en die nag daar deurbring.
BURGERT: Ja, Swaer, so is dit. En nou het hulle ons twee ge·stuur na jou om te vra dat jy 'n kommando kom lei, om
die moordbendes te straf en om die geroofde vee terug te
haal.
KAREL: Wie het julie gestuur?
BURGERT: Almall . . . (Sagter): Ten minste: Byna almal.
KAREL: Jy wil se. julie hele klomp, al die inwoners van julie
landstreek daar, het besluit om bymekaar te staan? Om
vir die algemene belang 'n kommando teen die vyand te
stuur? Elke man wat gespaar kan word vir oorlogsdiens is
gewillig om saam te trek?
BuRGERT: Ja, ons se jou mos hulle voel omtrent almal dis nou
eenmaal nodig. En almal voel jy is die man wat ons nodig
het om ons te lei.

167
baltres (kn;:>k brilc: f): ja: . d;Jt n1s flreks. (fi;)i kaik no bcerg;Jrt.)
hcerg;;~rt (kdik ka: rJl eranst<>x u: n): .sva: :>r kn: ral! 5:::.
-(fi);;~t jou bm rup. 5: s-(fi):>t jou no: d:>x.
ka: r;>]: no: u;>x. vu: rfo: r fiat jo::h m;)i no: d:>x ?
hal tees: :nn a bmundo 32 ) t;;~ ];Ji.
ka : r;;~l: vatar k:Hnundo?
hnltces : ne: f ku: F>l, so : kan d;Ji ni kupr du: r bJi 5: s xu: n
ni! ul vo: n 5: s so: fc: r ceytm:>ka: r, fie-jai dar;:>m ukJ 3 )
se:br ul x.,fio:r fan-(d)i o:rfula vat k.:>rt-brt ::>p 5:s
pia: s:> x:>ma: k v!:Jrt cey-di stat'Jfan-( d)i siam va-da: r
;;~n- (d) i ;Jist;;~rbcrg:> no di no: rto : st:>kant fan 5: s vo : n. tu
3: s e: rs do: r a: x;Jtrek-( i)at, vas lice!;> tustant ol;JrelenelJxs; ficdJ fiet b;Jina xe :n e: :>f tceypcis x;Jfiat ni en fiet ni
a; S X;:)YQ: X .)lll fiun;>rS 0 :11 tJ fiOU ni, ceyt fre: S do-di
x:>kru: i fan-(d)i fia: na fi!d:> skreylplekis a(: )n ficel;:>
{.,iuncb max fdru: i. ficela vas dai]kba: r ::>m far hbp bs
rm-bici be: st;> b;:>i 3: s t:> bm verk. ma: r nou fiet firel;J
j:>IJ kbmp o::ytx;,frc: t ;:Jm·hJldu: d;Jx-x;:>v::>rt. klJin xJva:p;mel;;~ bc:nd;>s mo: k stro : )ltJxta reyt fire!;> berg;:>. fice];J ste: 1
fc: a-ste: k eli vaxt;Jrs do: t met osxo: i:>. fice];J fiet nou
tve: firey~:> o: k on-(d)i brunt x;;ste: k c-sib;:>rt eman;:>s s~
SO; n fdrmo: r. p;;~rt;:>i me: S;) ::>p di bo; prent fie-di skr;Jk uJ
so: :lp eli ];Jif dut ficel;;~ brt-bt·t b;;~i di X'dr;JI]St;;~ aloram 34 )
fire!;; fiu:ys;) sl'i: s f;Jrla: t en ;; lu: er trek, en-(d)i nax
elu: r UD : rbr;;~1J.
!J~,erg;Jrt: ju :, sva: ;;~r, so: ;JS d:>t f'!HlOU-t flee!;;~ 5: s tve: x:>sty: r
IHI jou :nn t;J fru: da-jai ;J bmando k.)m l:>i, ::>m 'eli
mo: rtbend:>s t;> straf en :>m di x;mJ: fd;;~ fe: trrex t;:~ fia: l.
ko : r .)I : vi-t jreb xosty : r?
hrergort: amal . . . . ( saxt;Jr) t;,m;:>nst;:), b:>ina omal.
ku: r;J]: j;:>i V;)l se :, ju'b fie: 1J kbmp, al-( d)i ;Jnvo: nars fapjo.;'];J luntstre: k rla: r, fiet b;>slceyt ::>m b;:>im;:Jka: r t;J sta: n?
:>m f;:)r-(d.)i o!x;Jme: 11;) b:>lmJ.) k:Jmando ten-(d.)i biant t,)
sty: r? dk;> man vat xaspn: r kan v::>rt far o: rbxsdins :>s
xJv;;>];:Jx ::~m sa : m ta trek ?
bcrrg:>rt : ja :, 5: s se: jou m:>s fio;];> ful ::>mtrcnt amal U;:>S nou
e: mma: l no : d;>x, en umn ful j;~i :ls eli man vat 5: s no: d;Jx fi et Jm 5 : s t~ lai.
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KAREL: Maar Swaer, en jy. Baltus. kerels, dan het hulle my
mos glad nie eens nodig nie. As julie nou eensgesind is; as
julle eindelik bymekaar wil staan, en saam wil trek vir die
beswil van die hele gemeenskap. Dit is al driekwart van
die oorwinning.
BALTUS: Ja, Nee£ Karel. as jy ons sal lei, is die oorwinning
seker.
KAREL: Nee, mense! Julie weet, ek laat my medeboere nie in
die steek as hulle my nodig het nie. Maar nou is dit
werklik nie nodig nie. As dit was. sou ek dadelik met julie
ry.

[Eva regs op.}
EVA ( vriendelik): Hier is jul vriendskapsopie (sit 'n skinkbord
met drie klein glasies en 'n ouderwetse bottel op die tafel
neer). Karel, sal jy maar skink? Ek moet Koenraadjie alweer verbind.
KAREL: Dankie, my vrou. Maar het jy gehoor wat hierdie twee
vriende van my wil he? Oat ek daardie jag tog waar ek my
so lankal op verheug, met my ou maat Merten, moet opgee. En waarvoor? Om 'n treurige ou stammetjie van veestelers te gaan straf.
EvA (bly staan; knik).
KAREL ( skink rustig en uersigtig die glasies in; gee vir Burgert
en Baltus elk sy glasie; staande): Gesondheid, Burt en
Baltus! En voorspoed vir julie kommando, en voorspoed
vir my jagtog! (Sit weer.) Nee, broeders, julie moet nie
onredelik wees nie. W aarvan moet ons boere hier op die
voorste punt geld maak as dit nie uit ivoor is nie? My
familie word groat, en ek kan my kindertjies mos nie in
stertriempies en velkrossies laat rondloop nie. En ek moet
nou beginne dink aan geweers vir my vyf seuns; - Koenraad is in sy dertiende jaar. En goeie ambagsgereedskap
moet daar wees. Die negosant het my 'n baie goeie prys
vir ivoor belowe. Ander week moet ek Merten volgens afspraak onder aan Louterrivier kry. Wat sal my ou vriend
van Karel V eldcamp dink as die nie opdaag nie? Alles
is klaar. Ook die swaar koperringe wat die swart nasie
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ka: r;Jl: rna: r sva: ;;>r, cp-j;;>i, haltn:-s, h,: r.:Jls, dan-t ficel;;> lU;}i
111;)S xlot ni c: s no: dax 11; as jed;;> nou e: nsx;;>s:lnt ::lS; as
jceb ;JiUd;JJ;;>k b:Jim;;>ko; r V;;ll Sto: U e-sa; m V:ll trek fdr(d)i besva1 fan-(d)i fie:-1;;> xame: nskap, dat as al drikvart
fan-(d)i o: rv;;>miJ.
bultu.·s : ja :, ne: f ka :ral, as j:li 5: s sal lai, ::lS di o : rv;:>n;;>tJ
se: k;;>r.
ka: r::ll : ne :, me: s;;>! jcela ve :t, ck lo : t mai me: dabu: r;;> ni
;m-( d)i ste: k as ficd;:> mai no: dax fiet ni. rna: r nou ;;>s d;;>t
nrkl;lk ni no: dax ni. ns cbt vos, sou ek da: dl;;>k met
jcel;;> r;;>i.
( e: fo rcxs :>p.)
C;

fn ( frindlak) : fiir-S jed;;> frintsksupso : pi ( S;Jt a-Sk;llJb:>: rt
med-dri klain xla : sis en :l oudJrvetsa b:>tal :>p di ta : fal
ne: r). ka: r:Jl, s;;>l j:li mar skaiJk? ck mut kunraci alve: r
f;:>rbJnt.

kn: r;Jl: daiJki, m:li frou. mar fie-j;}i xafio: r vat fiiri tve: £rind;;> fn-mai v;;>l fie: ? dat ek da :ri jaxt:>x va: r ek m;;>i so:
lank al :>p f;;>rfi.0': x, met lll;;>i ou rna: t mcrt~m, mut :>pxe :.
en vn: rfo: r? :>m ;;> tm: nx;;> ou stam;;>ci fa-fe: ste: Iars
ta xa-straf.
e: fa (hlai sta: n; knak).
kn: r:ll ( sk::liJk rcestax e-fars;;>xtax di xla: sis ;m; xe: {;;>r bcergart ;;>mbaltces elk s;;>i xla : si; sta: nd;;>) : x;;>s:mtfbit, bcert
am-haltces. e-fo : rsput f;;>r jcela k:>mando, e- fo : rsput far
mai jaxt:lx! (sat ve: r.) ne :, hruclars, jcela mu-ni 5re: daI,)k ve: s ni. va: rfon mut 5: s bu: r;;> fiir :>p di fo :· rst;;>
prrnt xelt ma: k as dat ni ceyt ifo : r ;>s ni? m;;>i famili
v:~rt xro: t, en ;;)k-kan mai kan;;>rcis m:>s ni ;m ste: rtrimpis
a-fdkr:>sis Iat r:~ntlo: p ni. en ;;>k mut nou b;;>x:Jna d;;>1Jk
u-xave; rs fJr mai fa if S.0': ns; kunrat as a-S;;>i d:>rtinda
jn : r. £-xui.- ambaxsx:lre: tskap mud-dar ve: s. di nexosant
fit;:t m::li ;;> bai:J xui;;> prais far ifor: r b;:~lo : v;;>. an;;>r ve: k
mut ;;>k mert::>n blx;;>ns afspra: k :>n;;>r an lout;;>rr;;>fi: r kr:>i.
vat s.:Jl m;;>i ou frint faiJ-ka: r;;>] feltkomp d:l!Jk as di ni
:>pdn: x ni? al;;>s ;;>S kla: r. o: J< di svn: r ko: p;;>rratJ:l
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daar~voor so gek na is. het ek al gekoop
en dit op skuld.
Vir sulke ringe sal hulle jou op die spoor bring van die
grootste ou bulle. - Dis oor die veer van my olifantgeweer dat ek die laaste dae so angstig en so hard geswoeg
het.
EvA (sag, met byna 'n moederlike glimlag): Is dit nie oak
bietjie die verleiding van die veldslewe en die wildernis
nie, my man?
BuRGERT: Ja, Swaer, se dit vir ons.
KAREL : Maar dit misgun julie my tog nie! Dis nou al sewe
jare dat daar altyd die een of ander moeilikheid tussengekom het, wat my belet het om bietjie terug te keer na die
veldslewe in die wildernis wat ek so lief het.
BALTUS: Nee£ Karel, die liefde vir die veldslewe die verstaan
ek nie.
KAREL: Nee, verstaan kan 'n mens dit nie. Jy kan dit alleen
maar voel. (Byna ongeduldig verlee): Kyk, as ek daar
saans so langs my vuurtjie sit, al is dit sander een witmens
se geselskap, dan voel my hart so stil. dan voel my hart
so tevrede;-asof ek weer 'n klein seuntjie is wat by die
spruitjie op sy rug le en kyk na spierwit wolkies wat ~eil
in die blou daarbo.-(Amper kortaf): Nee! as julie nou
net bymekaar wil staan, kan julie daardie spulletjie net so
goed sander my klaarspeel.
BURGERT (praat mooi): Dis waar, die mense wil nou bymekaar
sta~n; maar dis omdat hulle staatmaak op jou. Iemand
is nodig om hulle bymekaar te hou; en dis jy l Jy is vandag
die man wat ons nodig het, jy aileen.
KAREL : Met sulke heuningwoorde moet julie nie na my kom
nie.
BALTUS : Ons meen dit.
KAREL: Luister! (Hy staan op.) Ek sal julie moontlik seermaak; maar op jou, Swaer, en op jou, Baltus, bedoel ek
dit nie.-J ulle het self toegelaat dat daardie stammetjie
hande uitgeruk het. Julle moes gesorg het dat jull.e baas
bly; soos by 'n jong perd wat jy leer. Juis wanneer hy jou
afgegooi het, moet jy onmiddellik weer opklim - as jy
tenminste baas wil bly. En dan gee jy hom die spore en
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va-di svart no: si do: rfo: r so: xek no <>s. far sceka raiJa
sal ficel:> jou :>p di spo: r braiJ fun-(d)i xro :tsta ou bcela.
- das o ( : ) r di fe: r fam-mai o : lifantxave: r dot ak di
la: sta do: a so: oiJstax J-so : fiart xasvux-at.
e: fu (sax, met b<>ina a mudarlaka xlamlax): as dat ni uk bici
di farl<>idaiJ fun-(d)i feltsle: v<> en-(d)i valdarn<>s ni, m~i
man?
bceroart: ja :, sva: ar, se: dat f<>r 5: s.
ka : ral: mar dat masxcen jceb mai t:>x ni! das nou al se: V0'
ju: ra da-ua: r altaid-di e: n :>f un<>r muilakfiait hl!s<>nx;:,bm-( fi)at, vat mai balet fiat :>m bici tarcex ta ke: r nu di
feltsle: va en- (d) i valdarnas vat ek so : lif fiat.
\

baltces: ne: f ka: rel, 'di lifda f<>r-( d)i feltsle: va di farsta: n
ak ni.
ka : ral: ne :, f<>rstu: 11 kan d me: s dat ni. jai kan dat ale: 11
mar ful. (baina Sxadceldax f<>rle: ;)) : kaik, as ak du: r sa: s
so lolJS mai fy: rei sat, al as at s:>n<>r e: n vatme: s sa
xasdskap, dan ful mai fiort so : stal, dan ful mai fiart so :
tafre: d;:>; - asJf ak ve: r a klain so: J1Ci as vat u;}i di
sprceyci :>p sai rcex le: <>lJ-kaik no spi : rvat v:>lkis vat
s;:>il an-(d)i blou do: rbo :. - (ampar brtaf): ne :, as jed<>
nou net b<>imaka: r sal stu: n, kap-jcela da :-ri spcelaci
netsogut s:mar m<>i kla : rspe: 1.
b<l!rgart (pra: t mo: i): das va: r, ui me: sa val nou baimaka: r
sta :n; rna :r d;:>s :>mdat !i ceb stu: t rna: k :>p jou. imunt
as no: d;)x :>m ficda baimaku: r t<> fiou; en d<>s jai. jai-(a)s
famlux di man vat 5: s no: d<>x fiet, jai ole: n.
ka: r;:,l: mat 85 ) sceka fia: n<>IJVO: rda mut jcela ni no m<>i k::>m ni.
halters: 5: s me: n d;:>t.
ko: ral: lceystar! ( fiai sta: n :1p.) ek sal jcela mo: ntlak se: :ma: k; mar JP jou, svo: ;:>r, en :>p jou, baltces, badul ;,k
d<>t ni. - jtela fiat self tuxalo : t da-da: ri stumaci fianaceytX<>rcek-(fi)at. jcrla mus x*:>rx-(fi)at da-jcela bo: s blai:
sos bai a j:>l.] pe: rt va-j<>i le: r. jreys vonar fiai jou afxaXO: i fiat. mu-jai :>madlak ve: r :>pklam - as j;}i t;:>m;)nsta
ba: s val blai. en dan ~e :iai fbm di spo: ra en-( d)i samA.T. 12
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die sambok! Sonder genade. En dit se ek wat vir 'n perd
Hewer is as vir baie mense.
BURGERT (maak keel skoon om iets te se).

(met gebiedende gebaar, om hom stil te maak): Mense
behoort nie na hierdie wilde wereld te kom as hulle nie
bekwaam is om hulleself te beskerm nie. So 'n nege. tien
jaar gelede het ons hier in ons afgelee kol dieselfde moei~
likhede gehad soos julie nou; maar erger; en ons is baie
minder siele. In daardie dae moes ons kort~kort laer trek.
My eie huis is eenmaal afgebrand. · Maar ons klompie,
ek en my bure, ons het mekaar gehelp. Ons het bymekaar
gestaan; ons het geweet: Alma! se veiligheid is iedereen
se veiligheid. En nou is leeus en veerowers by ons uitgeroei; of ons het vir hulle respekte ingevoeter! Maar julie,
julie wil mos nooit saam trek nie; .of net so nu-en-dan, op
'n manier, wanneer die nood bietjie hoog gekom het. En
dan moet julie my nie as 'n tydelike noodshulp kom haal
nie! Nee! -Julie spreuk was mos : ,.Elke man vir sy eie
belang". Hoekom moet ek nou my eie begeerte opoffer?
... As dit nog werklik nodig was.

KAREL

Uit Legende, deur J. F. W. Grosskopf (J. L. van Schaik,
1942).

XI.

NAT EN SAP.
Toe Noag strand teen Ararat,
Die Ark begin in puin raak,
Toe se hy: .,Aarde, maar dis nat!
Nou kan 'n mens weer tuin maak.
Het ek nie met die Ark geswoeg,
Was ons ook in die pekel.
Aan water het ek nou genoeg ...
'n Lewenslange hekel.
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bJk. s:mar xJnu : d;). en dat se : ek vat fJr J pe: rt 1ivJr JS
US fdr buiJ me: S;).
ba:rgart (ma: k ke: 1 sko: n :>.n its tJ se :).
ku: r:l) (met X;)bid;)ndJ XJbO: r,:>m fi::nn St;)1 tJ ma: k): me: SJ
bJho : rt ni no fiiri vJ1dJ ve: rJlt tJ k:>m as ficdJ ni bJkva: m JS :>m fic:elJself tJ bJskerJm ni. so ;) ne: g;), 36 ) tin
ju: r xJie: dJ fiet 5: s fiir Jn 5: s afxJ1e: J k:>1 disdfda
muibkfie: dJ xJfiat sos jcel;; nou; mar ergJr; en 5: s JS baiJ
m;)nJr silJ. Jn do: ri do: J mus 5: s k:>rtk:>rt la :Jr trek.
111Ji JiJ ficcys JS e: mma: 1 ofxJbrant. ma: r 5: s kbmpi,
ek Jm-mJi by: rJ,5: s fiJt m;:~ka: r xJfielp,. 5: s fiJt bJimJ·
ka: r xasta: n; 5: s fiJt xJve: t : ama1 SJ fJi1JxfiJit Js idJr ·
e: n SJ fJi1JXfiJit. Jn-nou JS )e: US a-fe: ro: VJrS bJi 5: S
ceytxJrui; :>f 5: S fiJt fJr ficc1J rJspektJ a : XJfUtJr. mar
j ldJ, jccb vJ1 m:>s no: it sa :mtrek ni; :>f net so ny: Jndon,
:lp J mJni: r, vanJr di no: t bici fio: x xJbm-(fi)Jt. en don
mu-ja:lJ mJi ni as J tJidJlJkd no: tsficc1p bm fio: 1 ni!
ne:! - jcc1J spm :k vas m::>s : ,dkJ man fJr sJi JiJ bJ1o1J"·
fiubm mut ek nou mJi Ji;) bJxe: rtJ :>p::>fJr? . . . . as dat
IDx verkbk no: dJx vas !]
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nut £-sup.
[ tu no : ox strant-te ( : ) n ararat,
di ark b;)x:ln Jm-pccyn ro: k,
tu se: fiJi : ,a: rdJ, mar dJs not.
nou kan ;) me : s ve : r tceyn 1110 : k" !
,fiet ek ni me-di ark xJsvux,
vas 5: s o: k Jn-(d)i pe: kdl.
0-VQ : tJr fiet ek nOtt XJnUX
Jn 1e :-vJns1o1Je fie: kdl.

174

Kom, Sem en Gammie, maak nou gou
Vir Pa mooi reguit slootjies;
En Jaa£, my kind, kom plant jy nou
Vir Pa die wingerdlootjies."
Die kromhout groei, en Noag skink
Sy sap 'n bietjie later:
Daarin is sedert meer verdrink
As in die vloed se water.
Uit Rose van Herinnering. deur A. G. Visser (J. L. van Schaik,
1927).

XII.

,.Klim, Henning man, klim! Moenie wag tot more nie!"
.,Maar pa, gee my 'n kans. Ek maak net my broekspype
reg."
,.Broekspype!" se die vader veragte!ik; jy moes die ding
sonder 'n handperd gery het. In my dae ... " Hy skud sy kop
enigsins minagtend.
Vererg vlie die seun in die rug van die jong perd, en
skaars het hy gesit, of die dier spring regop, sak grond~toe
met sy kop tussen sy bene, kantel heen en weer dat sy maanhare
maar Henning sit. Swygend volg
soos 'n waaier oop gaan
die vader die perd se kanteling. Hy versit geen voet nie, maar
staan daar soos 'n heerser vasgeplant op die kweekgras. Die
vosbles gee lang hale vorentoe en ruk die mak perd soos 'n dooi
gewig saam; toe lyk dit letterlik of hy regop op sy agterpote vir
'n oomblik stil staan, die dier · langsaan word jammerlik saam
geruk, en met die daling vorentoe en die ratse wegpluk van
die kop, kom Henning hande en voete op die kweekgras te
land e.
.,Wil jy meerl So'n ... ", se die vader nydig en stap nader.
'n Endjie van die seun a£ gaan hy staan. die anns oor sy bors
gevou. .,En wat is dit met jou Henning? Moet ons vir jou nog
'n mak perd aan die anderkant vasmaak?"
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k::mr, sem i:-xami, mu : k nou xou
f;;,r pa : mo : i rexcryt slo : cis;
£j1-ja :f, m;)i bnt, lom plttj1-j;:>i nou
f;;,r pa: di v;;,IJ;;,rtlo: cis".
di kr:>mfiout xrui, en-no : ax sk;;,!Jk
s;;,i sap ;;,m-bici lu : t;;,r :
da : r;;,n ::>s-se : d;;,rt me: r f;;,rdr;;,!Jk
as ;m-(d)i flut s;, va: t::>r.J

XII.

[ .,kl;>m, fiEl1<llJ mun,

kl;:~m!

muni vox t::>t mo: r;, ni".

,,mar pa :, .-;e: m::>i ;:J ku: s. ek ma: k net m;;,i bruksp<Jip;:J rex".
,.bruksp;:~ip;:~"! se: di fa: d:1r f<Jraxt<Jl<Jk; j;:~i mus di d::>IJ s:m::>r :>
fiantpe: rt xdr:;Ji fidt. ;:~m-mdi da: d . . . . " fi::>i skeet s<Ji k:>p
e : n;o~xs;;,ns mdnaxtdnt.

f;;,rErx fli: di ser: n dn-i rc:ex fan-i j:>IJ pe: rt, a-ska: rs fiEt( fi )di x;;,sdt, :>f di di: r sprd!J rex:>p, sak xr:>nt-tu met sdi lop
tres;:~n Sdi be: nd, kantdl fie: n d-ve: r dat s;;,i rna : nfia: rd sos
;} vu : i:>r o : pxa: n-ma: r fiendlJ s;;,t. sv;;,ix;;,nt blx di fa: ddr di
pe: rt s;;, kant;;,l;:~IJ, fidi f;;lrs;:~t x€: -fut ni, rna: r sta: n da: r sos
a-fie: rsdr fasx::>plant :>p di kve: kxras.• di hsbles <;e: Iau fia: 1.}
fo: rdntu ;}-reek di mak pe: rt sos ::> do : i xdv;;>x sa: m; tu ldik
ddt h:tJrl;;>k :>f fi;;>i rex:>p :>p S.}i axtdrpo :-t;;> f;;>r ; > o: mbldk st;;>!
;;ta: n, di di: r lu!Jsa(: )n V:>rt jamgrJdk sa: m XJrU'k, em-mrdi do: la!J fo: r;mtu en-( d)i rats;;> vexplcek fan-i lop, k:>m
fien;JIJ fiand-;}-fut::> :1p di kve: kxras td Ian ( d )d.
, vol j<Ji me: r! so ;:> ....", se: di fa: d;:)r n;;>id;;>x e-stop na: d;;>r.
lb 87 ) diJ1Ci fun-i s0: n af xu(: )n fi;;>i sta: n, di ar;;,ms o(: )r
s;:~i b:1rs X;;lfou. ,£-vat ;;lS-( d};;>t mc:-jou, firn;;l!J? mut 5: s br jou
mx ;:~ mak pe: rt an-i an;;,r kant fasma : k"?
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Henning staan op met 'n streep grond aan die een kant
van sy gesig.
.
,Maar pa, dit is 'n uitgevrete derduiwel die. Geen mens
kan bo bly as hy so aangaan nie."
· ,Klim!" is al wat die vader se, terwyl hy die vosbles aan
die nat stang vat.
Oor die onderdeur van die huis, 'n honderd tree van die
perde af. leun die moeder. Sy kyk opgewonde na die perderyery, want sy ken haar man se weerbarstigheid en weet dat as
hy eers kwaad is, hy vir Henning tot allerhande onmoontlik~
dinge sal dwing. Haar hart slaan met hamerslae.
Henning is weer in die saal. en skaars sit hy, of sy vader
gee die vosbles 'n strawwe hou op die boud. Die perd vlie
met 'n vaart vorentoe dat Henning se lyf agteruit le, sy hare
orent staan en die kaffers vir die komieklike toneel uitbars van
die lag. Maar die forse stem van die ou man, vir wie dit alles
erns is, dwing hulle tot stilte . .,Hou julie smoel!" Dan is net
pote wat swaar op die aarde val. te hoor. Die vosbles se asem
fluit in die spring; op en af. met 'n gerem agteruit, dan vinnig
vorentoe dat die kop byna die grond raak en Henning rol 'n
paar keer onderstebo deur die kweekgras, waar hy 'n rukkie
half bewusteloos bly le voor hy mank-mank opstaan.
Die vader kyk hom vir 'n omoblik met stille veragting aan;
dan bars hy los. ,Wil jy meer? Is jy 'n boerseun of wat?" Maar
Henning het nou self sy geduld verloor en skreeu half: ,Maar
wil pa sien dat ek my nek breek-gits, dit lyk my bra so." Die
astrantheid van die seun, die uittartende toon in sy stem is vir
die vader, reeds teleurgestel in sy swak ry-vermoe, te vee!.
,Klim op," beveel hy en sy stem bewe; ,klim op! Ek sal
'n man van jou maak!"
,Pa, ek klim nie weer op nie; pa wil my nek laat breek."
Die ou man kom nader. ,Henning, ek se nog net eenmaal jy
moet opklim I "
Maar agter hulle staan die moeder, wat betyds van die
huis af nader gekom het.
,Sybrand I " se sy skerp, ,.die kind klim nie weer op nie.
Wil jy hom dood he?"
Oom Sybrand blaas hard.

I

- - --.
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fi <n;>IJ stu: n ;:,p met ;;~ stre: p xr;:,nt an-i c: IJ-kant ffi-s;;~i x;:>s;>x.

,mar pa :, d;>s ;> ceytx;:>fre: t;:l dardreyval 'di. xe: m-m£: s kambo: blai as fiai so : fi: xa: n ni".
,kl;:nn"! aS al va-di fa: dar se: tarv;:>i! fi;:>i di bsbles an-i nat
stmJ fat.
or-i ::m;:>rde: r fan-i ficeys, ;;~-1\;)n;:~rt tre: fan-i pe: rd af, le: n
di mud;:~r. s;>i k;>ik ;:,px;)v;:,nd;:~ na di pe: r;:>r;:~i;:>r;:li, vant sai ken
fin ( : ) r man S<l ve: rbarst;:~xfidft e-ve: d-dat as fi;>i e: rs kva: t
;>s, fi.Ji far fienaiJ t;:,t al;)rana ;>ffio: ntlab daiJ;:l S;}l dvaiJ. fia: r
f nrt slu: n m;:>t fia: m;)rsla: ;:~, fien;:~IJ ;:~s ve: r ;:~n-i sa: 1
.J-skct: rs S;:>t-( fi );>i, Jf s;;,i fa: d;:>r <;e: di f;:,shlPs a-strav;:~ fiou
;:~p tli bout. di p~::: rt fli: met ;> fa: rt fo: r:mtu dot fien;>~l s;:~
l.1i f nxt::lrceyt le :, s;:~i fia: rd orent sto: n ~:n-i kof;)rs f.1r-i
komikl;:>k<l tone: 1 n•) ceytbars fon-i lax. rna: r, di brs;:J stem
fan-i OU 111011, f;:~r Vt d;:~t a];:~s Pl';:!DS .1S, dV;:llJ fiiC'J;) t;)t St.1)t;J.
,.fiott j<rl;:~ smul;)"! dan ;:>s net Po: t;:~ vat sva: r ;:,p di o : rd.1 fol.
t,) fio: r. di bsbles S;) a: s;;~m flreyt .1n-i spr;:>IJ: ;:,p en of. met
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a-X;}l'£111 axtt:rceyt, dan f;m.1X ) fo; rdntU da-di kJp b.1in0 cJj
xr;:mt ra: k en fien;:>IJ rJl ;:~m-pa: r ke: r ;:,n;:~rst.1bo: d0(: ) r-i
kve; kxras, va: r fi;:~i a-rreki fial£ hwcest;:>lo: s bl.1i 1~:: : fo : r
fi;'ji maiJkmaiJk ;:,psta: n.
di fa: d;>r bik fi;:,m f.1r a o : mbbk met st;:~l.1 f.1raxt.1IJ a: n:
dam-bars fi;>i bs. ,val jai me: r? .1s jai .1m-bu: rs0: n ::>f vat"?
ma : r fien;>IJ fiet nou self s;:~1 X.1dcelt fdrlo: r en skre: u half :
,,mar val pa: sin dot ek m.1i nek brc: k - x;;~ts, d.1t bik m.1i
bru: so:'' ! di ostrantfiait fan-i sa: n, di reyttart;:>nd;> to: u
a-sai stem ;:>s fdr-i fa : d;:>r, re: ts tJ!e : rxastd 5-sai svak r.1i£.1rmo: o, t;:~ fe: I.
,kl;;~m ::>p" ! bafe : 1 fi.1i e-s;:~i stem be : V;) ; ,kbm JP ! ek sal d
man faJI-jou ina: k"!
.,pa :, ek klam ni ve: r ::\p ni; po: V;)l m;>i nek la: t bre: k''.
IIi ou man k::>m na: dJr. ,fien;:llJ, ~:k se: n::>x net e: mmal j"i
mut Jpkl;;~m" !
mn: r oxtJr ficela sta: n di mur!Jr, vot h;>tJits fan-i ficeys af
1111: U;)r x.1kJm-(fi)at.
.,s.Jibrant"! se: s;:>i skerp, ,di k.1nt klJm ni vc: r ;:,p ni. val
jai fi;:,m do : t fie:"?
n : 111 s;>ibrant bla: s fiart.

,.Vrou, wat het jy met hierdie dinge te doen? Wil jy die
kind soos 'n ou meid groot maak?"
Henning het na sy rna se kant toe gestaan, en toe die
vader dit sien, kyk hy hom minagtend aan. ,Nou ja loop!
Gaan kruip onder jou rna se voorskoot in! "
Uit Laat Vrugte, deur C. M. van den Heever (Nasionale Pers
Bpk., 1939).
-

Xlll.
Spiedie het in sy enigheid al klaar besluit dat hierdie nuwe~
ling se bynaam Tinktinkie moet wees. Hier is nou 'n eersteklas
geleentheid om dit aan die hele wereld mee te deel.
Hy wag net totdat die skotskar regoor hom is, dan groet
hy gemaak~beleefd: ,More, nee£ Tinktinkie".
Maar hierdie slag het Spiedie verkeerd takseer. Tink~
tinkie is met een sprong bo van die kar af, oor die sloot en kom
vlak voor ou Spiedie te lande. Toe Spiedie nog wou skrik, le
hy a] vierpoot in die lug met Tinktinkie se wysvinger onder sy
neus.
,Kyk hier, matie, my naam is Piet Oorholster van die
Karroo. As ek van jou iets wil hoor, sal ek fluit. Pasop, jou
mond maak dat jy op jou bas kry!" En Tinktinkie vryf sy
vinger nog 'n keer uitdagend onder ou Spiedie se neus.

*

*

,As jy weer met jou byname lol, foeter ek jou dat jy agt
dae lank pap sal vreet sonder sout''.
Uit Skimme van die Goudstad, deur Abel Coetzee (Nasionale
Pers Bpk., 1936).
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,frou. vui fie-jgi met fiiri da!Ja ta dun? val jai di kgnt sos a
ou mait xro: tma: k"?
fiEnalJ fiet na sai rna : sg kant-tu xgsta: n, en tu di fa : dgr dat
sin, kaik fiai fbm mgnaxtgnt a: n. ,nouja lo: p! xa(: )1]-krreyp
;mar jou rna: sg fo: rsko: t gu" !}

XIII.

[ spi: di fiEt i'H;;>i e: naxfiait al kln : r b;}slreyt dot fiiri nyva1;}1] sa bainu: m b1J1;>1Jki rnut ve: s.
fiir-s nou g e: rstgkJas
x;-,Je: ntait :>m U;}i an-i fie:);} VE: raJt me; t;-, de; J.
tiai vox m:t-tJdat di sbtskar rexo: r fbm gs, da-xrut-(fi);}i
x;>ma: kbale: f : ,m::> : ra, ne: f taiJtaiJki" !
mar fiiri slax fiet spi ; di farke: rt takse: r. ta!Jtal]ki as m:Jt
e: -spr:>IJ bo(: )fan-i kar of, o(: )r-i slo: t aiJ-bm flakfo: r ou
spi: di ta Ian ( d)a. tu spi; di n;)x von skrgk, le; fiai al fi: rpo: t an-i lo::x met-taiJta!Jki s;> vaisfal]ar ::>nar sai ne: s.
,k;}ik fiir, mu: ti, rnai na: m
c-k foj1-jou its val fio: r, sal
da-j;:>i ::>p jou bas krai"! en
reydda : xgnt ::>n;:>r ou spi : di

as pit o: rJlstar fan-i karo: . as
;:Jk flreyt. pas::>p, jou nunt rna: k
talJta!Jki fraif sai falJar mx a ke: r
sa 110 : s.

j;}i ve: r rnr-jou baina: 111;} bl, futgr ak jou UO-j;>i ax(d)-1")
du: ;:> lo1Jk pup :,;:>1 fre: t s::>nar sottt" !]

,!lS
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XIV.
PSALM 23.

2.
3.
4.

5.

6.

Een psalm van David.
De Heere is mijn Herder: mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij
zachtkens aan zeer stille wateren.
Hij verkwikt mijne ziel; Hij leidt mij in het spoor der
gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
AI ging ik ook in een dal der schaduwe des doods, ik zou
geen kwaad vreezen; want Gij zijt met mij; Uw stok en
Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijne
tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie; mijn
beker is overvloeiende.
Immers zullen het goede en de weldadigheid mij volgen al
de dagen mijns Ievens; en ik zal in het huis des Heeren
blijven in lengte van dagen.

XV.
I. KORINTHE 13.
1. AI ware het, dat ik de talen der menschen en der
engelen sprake, en de liefde niet hadde, zoo ware ik een klin~
kend metaal, of luidende schel geworden.
2. En al ware het, dat ik de gavr;: der profetie hadde en
wiste al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware
het, dat ik al het geloof hadde, zoodat ik bergen verzette, en
de liefde niet hadde, zoo ware ik niets.
3. En al ware het, dat ik al mijne goederen tot onderhoud
der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgave, opdat ik verbrand zou worden, en hadde de liefde niet,
zoo zou het mij geene nuttigheid geven.
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XIV.
psolm dr i<:ntvent;:)x
[ d;~ he: r *ez-41 )mdn herd;:)r: mci wl nits ontbre: b.
2. hei dut mei ne: d;:)rley;:)11· en yra: ZJ'{J vdd;>; hei VU: rt
mei zaxtk;:)ns a : n ze: r ste!;;J va : t;;Jr;:J.
3· hd varkvek(t) 42 )-mdn zil; hei leit mei en het spo: r der
y;:)r~:xt;>x]u::it, om zeinz- na: ms vel.
...J.. ul yetJ ek 0: k en ;)11 dal dcr sxa: dyva 43 ) d<:z- do: ts, eks:m 41 ) ye: 11 kva: t-fre: zj; vant-xei zeit met mei; y stJk
en y staf, di V;:)rtro : st;:) mei.
S· y<i rcy 41 ) -d;) ta: fjl tu vo: r mPin a: n~o·;next, te: yano ~ var
mein te: yanparteidars ; yei ma : k ( t) 4 ~)-mdn ho :f ( t) fet 41 )
met 0: li; mein be :k;>r ez-o: v;~rvluiauda.
(l. cm;>rs-siilan het yud;> en d.:> veldct: d;>xheid-mei V:>]y;:)n al
d.) da : y;> meinz- le: vans; en ek-sal en het hceys des he: ran
bleivau en le1Jta van da: yg.]

XV.
e:

rst;:~

korcnt;> dertin.

[I. ul va: ra hed-dat eg-da ta : Ia der mens;>n-en der ElJala
spra: ka, en da livda nit hada, zo: va: r;:~ ek ;:)11 kle1Jk;:~nd
meta : 1, ;:J{ lreydand;:l sxel pv;:Jrda.
2.

en al va: ra hed-dat eg-&::~ ya :ve der pro(: )fetsi had;:~ en
vest;> al de v;:~rb:>ry:mhe: d:;>n-en al da ve: tansxap; en al
va: r;;J hed-dat ek al het-xalo: f hada, zo: dot eg-berya V;:lrzeta, en da livda Ilit had;~, zo : va : ra ek nits.

3· en a! va: ra hed-dat ek al mein yud;>r;) bt ondarh;:Jud-der
arm;m-reydde: Ida, en al va :ra hed-dat ek mein lexa: m
o : V;:!ry;:t : Va obuat ek-f;>rbrant-s;m V;:Jrd;), 211 had;> da livd>
nit, zo: zJu h;>t mei ye: n ni.it;:Jxhdt-xe :vd.

* Die r word deur haie gebry in Nederland;;, maar dan bictjie andcrs
as in Afrikaans. V gl. Lecrbuek bl. 200 volgende.
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4. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is
niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet
opgeblazen;
5. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet,
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
6. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij
verblijdt zich in de waarheid;
7. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt
alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8. De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieen,
zij zullen teniete gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniete gedaan worden:
9. Want wij kennen ten deele, en wij profeteeren ten
deele;
10. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan
zal hetgeen ten deele is, teniete gedaan worden.
11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik
gezind als een kind, overlegde ik als een kind: maar wanneer
ik een man geworden ben, zoo heb ik teniete gedaan, hetgeen
eens kinds was.
12. Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere
rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht;
nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik
gekend ben.
13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de
meeste van deze is de liefde.

XVI.
En terwijl hij daar zoo zat en politiek studeerde in zijn
krantje, kwam de pastoor langs gewandeld.
De pastoor was een man van een vijftigtal jaren: zijn
regelmatig gelaat, bleek en sterk, met blauwe kaken en intelligente bruine oogen, zou mooi zijn geweest, ware het niet ontsierd door een ongewoon groote, platte wrat naast den schoongevormden, vastbesloten mond. De stijve koormuts achter op
den schedel geschoven, zette hij zijn blank en hoog voorhoofd
te luchten in den vredigen middag.
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4· da livda ez-luiJkmudax, zei es-xud;uti: ran; da livda ez-nit
ufxiinst.lX; de livda handalt nit lextfa: rdaxlak, zei ez-nit
opxabla : za;
:J· zei hund<>lt nit on)'.lsxektalak, zei zukt-sexsdva nit, zei
V;)rd 41 )-nit farbetart, zei d~::J1kt-xe: n kva: t;
6. zri varbleit-SC)'-llit en da ouyarext;,xheit, ma: r Zei varbleitseg-en da va: rheit;
7· zEi badckt ala delJ<>, zei yalo: ft al<> deiJ<>, zai ho: pt ala
delJa, zei vardra : xt ala dciJ<>.
8. d;, livda v;,rya: t nern;>rrne: r; rna: r hetsei pro ( : ) fetsia,
zc:i ziil.l tanita yada: n v:lrda; hctsai ta : la, zd ziilan-oph;)uda; hctsd kenas, zei zul tanita yada : n v:lrda.
9· vont vei kcna ten de: la en vei pro ( : ) fate: ra ten de: Ia;
IO. d:ly-vane: r het-blrna: kta zal y;>ko: rna zein, dan zol hetxe: n tEn de: }a es, tanita yada: n V;)rda.
I I. tun ek <>n kend 41 )-vas, spruk ek alz-an kent, vaz-ek-xazent
alz-an kent, 0 : VarlE)'d<> ek OlZ-;)11 kent; rna : r vane: r ek an
mun yav:lrd;, bcn, zo : heb-ek tanita yada : n hetxe: n ans
kents vas.
r 2. vant vci zin-ny do: r an spiy;JI en an dceystara re: da, rna: r
olzdan ziila vei zin a: nyazex(t) 42 )-t:lt a: n)'<>zext; nu ken
ek ten de: Ia, ma: r olzdon zal ek-kena, yaleik o: k ek-x<>kend-bm.
13. m-ny bleift-x.:~lu: f, ho: p f'll livd;J, de: z<> dri; d:ll{ 41 )-d::>
me : sta VUll d c : za dri ez-t}a !ivda.)

XVI.
(ell tarveil hci da: r ZO : zat Ell 1)0 ( : ) litik sty de: rda en Zein
kroJ1ca, kvam da pasto : r lOIJS-xavondalt.
da pusto: r voz-am-mon von .m f<if 44 )taxtal ja: ra; zein re:pima: tax-xala: t, ble: k f-11 Sterk, l11et bbua ka: k;m-en enteli1{Enta bra:yna o : ya, z:lU mo : i zein yave: st, va: ra at nit
ontsi: rd-do: r an onyavo: n yru: t.l, plata vrat na: z 42 )-da
SXO : nyJV;)rmda, VOZ- 42 ) baslo :ta mont. da steiva ko : rrniits oxtar
ob-da SXe: dalyasxo: VJ, Zeta hci zein bla1Jk Ell hox-fo: rho: f-ta
!iixt;,n-en da vre : daya medox.
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,Nieuws onder de zon, Mino ?" vroeg zijn doordringende,
donkere stem.
De oude keek op.
,Nieuws onder de zon, Signor Cur a to?" zei hij, en nam
zijn stalen knijpbrilletje af, - .,nieuws onder de zon, dat moeten ze nog uitvinden . . . Ik was den politieken sterrenhemel
eens aan 't bekijken" .
.,Tot je er bijna bij in slaap viel, wed ik", plaagde de pastoor, en zijn toon was wat scherp. - .,Die politieke sterrenkijkerij, je hebt het keurig uitgedrukt . . . nachtwerk, Mino,
werken der duisternis.
Je zit daar ondertusschen maar lekker", leidde hij dan af,
.,als een prins op zijn erfgoed".
Maar Mino liet zich zoo niet vangen. Voorzichtig en
oolijk zei hij : .,De Schepping begon ook met nachtwerk, meneer pastoor, - anders had het Iicht niet behoeven geschapen
te worden ... En om het Iicht is het toch maar te doen ... "
De oogen van den pastoor waren zwart geworden van
misnoegen. Hij mocht deze oude wei, maar zijn eigenzinnige
spitsvondigheden en veel te vrije opvattingen kon hij niet goed
zetten. Hij vond ze bijna een gevaar voor de parochie, en de
systeemlooze· opvoeding van zijn kleinzoon docht hem bepaald
verkeerd, - voor den jongen zelf in de eerste plaats. lntusschen was hij sinds lang tot de conclusie gekomen, dat hier met
machtspreuken niets te bereiken viel, en dus zei hij in een goedmoedigen ernst: .,Natuurlijk, Iicht moet er zijn ... En geniet jij
dus maar van het zonnetje, dat er is ... niet door ons toedoen,
zou ik meenen.
Maar wat er wei door jouw toedoen is", maakte hy de
kleine berisping weer goed, en keek met bewondering naar den
schoonen moerbei, .,je kunt heel de streek afloopen, v66r je er
z66 een vindt . . . met al z'n blaren nog ... Verkoop je ze
niet"? Want dat deed iedereen in het land: wie moerbeiboomen had, verkocht soms tweemaal per jaar de bladeren, tot
voedsel van de zijdewormen, die huis aan huis haast werden gekweekt .
.,Ze hebben me meer dan eens tien Lire geboden", zei de
oude, - .,en voor die tien Lire koop ik me mijn schaduw, heel
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,niuz- ) ondar da zon, mino"? vrux-;;ein do: rdretpnda, doiJkara stem.
15

da Jtlda ke: k op .
.,niuz-ondar da zon, SlJl)Jf kura: to''? zei hei, en-nom zan
~ta: Ja kneibbrelaC<) af,
,nittz- .'mdar da zon, dut muta Za n:>¥u:ytfend;> .... ek vaz-da po(: ) litika stefahe: mal e: nz-a: nt
uakdka".
,tJj-ja er beina bei en sla: p-fil, ved-ek", pia: yda da pasto: r,
m zein to : n vaz-vat sxerp. - ,di po ( : ) litib sterakeibrei, ja
hept at ke: r:>y-ccytxadriikt .... naxt46 ) verk, mino, verka der
dccystarnas.
j.:> zed-da: r ondartiis.J rna: r lebr", leida hei dan of, ,alz-an
prens op-sdn erfxut".

ma: r mino lit-sex-so : nit-falJa. vo : rzextax en 0: lak-sd hei:
,.da sxepalJ bayon o: k met nuxt 46 )verk, mane: r pasto: r, und;>rs hut-at }ext-nit bahUV.J yasxa: pa ta v:>rda •... en om-t
!ext es-t-t:>1(-ma: r ta dun .... '' d.J 0: ya van da pasto: r va: fa
zvurt ¥;:>v:>rda van meznuya. hei m:>y 41 )-de: za :>uda vel, rna: r
zein dpzenaya spetsfondaxhe: rl.:>n-en ve: I te vreia opfatatJa
kon hei nit-xut-seta. hei Vont-Sa beina an 1(;)Va : r VO : r da paroxi,
<:11 da seste: mlo; za opfudalJ van zein kleinzo ; n d:>xt hem
b<)pa: lt-farke: rt, - vo: r da joua zdf en da e: rst<) pia: ts.
entiisa vas hei sents lou t:>d-da kotJklyzi yako: ma dat hir
met maxtspm: ka nits ta bareika vii, en diis-sei hei en an yudmudJ1(;) ernst : ,naty: rlak, lex 41 )-mut ar zein ... en yanij-jei
<liiz-ma: r van at-sonaya, dot ;,r es . . . . nid-do: r ons tudun,
ZJU ek me: na.
ma: r vat ar vel do: r j:>u tudun es", rna: kta hai da kleina
ve: r yut, EIJ-ke: k med-b;;.vond;Jr<)lJ na: r da sxo: na
mu : rbei, ,,ja kiint he: 1 da stre: L a flo :pa vo : r ja er zo : e: n
vent . . . . met al z<)n bla: ra n:>x . . . .varko: p ja za nit"?
vunrl-dad-de: t id;Jre: n en-t lant: vi mu: rbeibo: rna hat, varbxt soms tve: ma: 1 par ja: r c!J bla : darJ, t:>t-futsal van da
zeid;:>v:>rmJ, di hccyz-a : n hceys ha: z- verda yJkve: kt.
u;m~spcilJ

,ZJ hebJ rna me: r dan e: ns tin li: fa yabo: da", zei dJ :>uda,
- ,en vo: r di tin li: rJ ko: p ek illJ mein sxa: dy, he: 1 dJ
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den zomer lang! Maar komt u toch zitten, meneer pastoor.
lk haal een glaasje muskaatwijn, als ik mag ... "?
De pastoor bedankte.-Neen, zitten ging hij deze maal
niet; hij had zich, voor de vesper, een wandelingetje beloofd.
,En onze geleerde op bloote voeten"? vroeg hij nog ... Ik
zag hem daareven op het kerkplein met kornuiten kopergeld
gooien, kop of krans. Zooiets gebeurt ook niet vaak ... Maar,
om je de waarheid te zeggen, dat zie 'k hem liever doen, dan
zijn veertienjarige neus in nuttelooze geleerdheid steken . . . "
Doch nu werd Mino op zijn beurt ernstig .
.. Dat kan ik zoo gauw nog niet toegeven", zei hij; ,wat
Cechino leert, dat leert hij met het grootste gemak. Het is zijn
lust en zijn Ieven. En de jeugd is de tijd om te leeren".
,Zeker", beaamde weer, schijnbaar meegaand, de pastoor,
,zeker ... ,
Hij wist het zeer goed: Francesco was een bizondere
jongen, een zeer bizondere jongen; maar hij zou dat hier niet
willen bekennen, teminder sinds hij een tijdje geleden eens
gepolst had over pastoor worden, zonder eenigen weerklank
te vinden.
,Het is alleen maar de vraag", vervolgde hij. ,of die
vracht geleerdheid gelukkiger maakt. Wat zal hij later moeten
aanvangen met al die wetenschap? Als hij weet, wat ieder
weet: hoe hij kopersulfaat op zijn druiven moet spuiten, en hoe
zijn moestuin en zijn vee verzorgen, - wat doet hij dan met
al dien verderen ballast in zijn hoofd"?
,Veel weten", wedervoer peinzend de grootvader, .,vee!
weten is rijkdom ... lk heb maar zoo eens 't een en ander gelezen, wat ik krijgen kon of eris koopen . . . Dikwijls begrijp
ik het niet, of half . . . lk ben maar een oude domoor . . .
Maar dat ben ik dan toch te weten gekomen: hoe mooi 't zijn
moet, dat alles wei te weten en te begrijpen. /k kijk maar door
een kiertje van de deur . . . Daarachter! -En daarachter zal
mijn Cechino alles zien wat er te zien valt".
Ook de pastoor was zeer ernstig geworden. Hij stond
tegen het terrasje geleund en dacht na .
.,Weten is misschien een rijkdom", zei hij ten leste, ,maar
ook deze rijkdom maakt al evenmin gelukkig als de rijkdom
aan geld ... Zooals jij daar zit onder je mooien moerbeiboom,

- - - - - - - - - ----
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m:>r lmJ. ma: r komt J t::>x-setQ, lllQne; r pasto: r. ek ha: }
y Qu yla:f:> miiska:tvc:in, olz-ek max .•."?
d;) pUStO; r b:>dal]kt;:J. ne :, zetQ yelJ hei de: Z;} rna : l nit;
lwi hnt-sex, vo. r d:> vesp;:Jr, ;}fl vond;:Jl;:Jl]QCQ b::llo: ft.
ZO:

.. m l'mz;) plc; rei;> up blo: t;:> vut::l"? vrux hei mx. ,ek-sox
hem cia: re; V:> Op-t kerkplein met J.ornreyta ko : pQryelt-XO : i;),
bp ;)l kruns. zo: its-x:>bo: rt 0 :k nit-fa: k . . . rna; r om jd
d;, va: rhc:it-t;J zey:>, dat-si-k hem liv;)r dun dan zein ve :rt inja : f d\" d 110 : ~ en niitdlO : Zd ydle: rtheit ste: b"
"
lhy-ny vert mino op-sein b0: rt ernstax.
,,dut kan ek-so: y::>U n::>y-nit-tnyc: V;) '', zei hei; ,vat kekino
lc: rt, Jat le: rt hei met ;)t-xru: tst;J y;)mak. t-es-sein liist en
zein le: Va, en d:> jo: yd-ez-d;) teit om tQ le: r;)".
,ze: k:>r'', b;)a: rttd:> ve: r, sxdnba: r me: ya: nt, d;:J pasto: r,
,ze: k;,r .... " hei vest ;:Jt-se: r yut : frantf esko vaz-am-bizon!},)J",) ji'•!J<>, ;:m ze: r bizond:>r;) jOI;F>; rna: r hei z:m dot hir nit
veb b;)kena, t;,mend;>r sents hei ;:)11 teic:> 'l{;:Jle: d;m-e: ns-Xdp::>lst
hut o : Var pWHO : r v::>rd;:J, zond;,r e: llal{a ve: rklal]k t;:J Vendri .
.,t-ez-ule : n ma: r cb vra: x" ,' V;)l'VJiyda lu:i, ,.::>v- di vraxtxdle: rtheit-xaliik<:>yar ma: kt. vat-sal hd Ia: tgr mutan - a: nvm:p met a! di ve: t;msxap? al.s i \ <': t, vat id;:Jr ve: t : hu hd
ko : p;)rsiilfa: t op-s;>n drreyva tnllt spreyta, en hu Zdll mustreyn
m Z;Jn ve: V;)l'ZJfYJ, - vad-dut hd dan met al di verd;:Jr;:>
balast en Z;)l1 h 0 : ft" ?
,ve: l vc: t:>", ve: u:lrvu: r pdnzend-d;:, yro: tfa: d;:Jr, ,ve: I
ve: l:l ez-n·igdom . . . . ek hcb-ma: r zo: e: nz-at e: n en and:>r
);;)JC: Z;) VGt ck krEiy.3 kon :Jf ;:Jl';)S ko: p;> .... dekV;)lz- bJyreip
ek ;)l uit. Jf half . . . . eu-he11 ma: r ;Jn :mcb domo: r . . . .
ma: r dnrl-hen C(:J dun t::>x ta ve · t;, y;,ko: 111.3: hu mo: i <:>t-sein
"'11llt dot ales t:> ve: t:>n- en 1;) b;)yn·ipJ. ek keik ma: r do: r ;:)lJki: rc;> vun d;) do: r . . . . da: raxt;>r. - en da: raxtar zal
m~:·in kekino al;>s-sin vat Qr t:> zin volt".
n: k d:l pasto: r vos-se: r ernst:lx-xJvJrd;>. hci stont-te: y.)lHlt
tnof;) . . . . y;}lo: nt en daxt na: .
,;ve: t;Jn-ez-mesxin ;m rrigdom'', 7.d hd ten lest;:>, ,.ma: r o: k
r!e : t::> rd8rlom ma : kt al e: "Vdmen pliik;>x alz-d;> reigdom
a: 11 ydt . . . . zo: alz-jei da: r zet t)nd:>r j:l 1110: iJ mu: rbeiA.T. 13
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dat is geluk,-zelfs zonder je krans. Je hebt een beste, ver~
standige vrouw gehad, dat zeggen ze allemaal; de twee kin~
deren die je overhield, zijn goed getrouwd; je hebt je huis, je
land, je hebt je wingerd, je bijenkorven, zorgen heb je niet. En
je liefste kleinaoon verzoet je ouderdom . . . Wat begeer je
meer? En wat begeer je meer voor hem, dan een even ge~
'lukkig leven?-Wie alles bezit wat hij noodig heeft, en daar~
bij voor zijn ziel de genade der kerk, wat wil die nog anders?
Vergeet niet, dat de wetenschap, met zijn zoogenaamde Iicht,
heel wat hoofden verduisterd heeft".
En naar voren leunend over de steenen borstwering, vroeg
hij opeens op den man af:
.,Wat zijn toch eigenlijk je plannen, Mino, voor de toe~
komst van den jongen"?
Met het onontwijkbare van zijn herderlijke autoriteit
vorschten de donkere oogen diep de zachte blauwe van den
grootvader binnen. Die leek plotseling in het nauw gedreven .
.,Zijn toekomst? . . . Ja . . . Maar zoover zijn we nog
niet, meneer pastoor ... daar denken we later over .. ," wim~
pelde hij haastig af; .,Francesco moet nog vijftien worden ...
daar hebben we nog den tijd mee"!
.,Een verstandig mensch volgt anders een van te voren
bepaalden weg bij de opvo~ding van een jongen,--vooral als
die opvoeding zoo ver afwijkt van wat in zijn geval aangewezen
zou zijn," drong de pastoor nog.
't Was of Mino nog verlegener werd onder dat indrin~
gende rekenschap~vragen. Met een verontschuldigend lachje
zei hij :
.,Als ik naar Rome wil, dan kan ik er toch geen kwaad mee,
maar vast naar de aanlegplaats beneden te wandelen, en de boot
te nemen, en in Malescia de treinen na te kijken ... "?
.,Dus als hij 't volgend zomer met zijn school klaar is, wil
je hem dan ook nog de ,hoogere technische' Iaten afloopen"?
,Ik hoop, dat het zal kunnen", zei Mino ontwijkend, en
twee hooge kleurtjes kwamen gloeien onder zijn heete oogen.
,.Zoo~zoo ... " zei de pastoor wat zuurzoet, ,66k de hoo~
gere technische . . . Ja, dan hoeven we niet over kopersulfaat
en zijwurmen te praten. Dan kan hij naar de universiteit, en
van de universiteit kan hij ingenieur worden, of advokaat .. ,"

,----------------------------------
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bo: m, dot es-xJliik, - zelfs-sond;)r j;) krans. j;) hept ;)m-best;),
vr:m ydhat, dat-seyd z;) al;)ma: I ; dd tve: kcnd;)r;)
<li jd o: v;-~rhilt, z;:>in yut -x;)tr:mt; jd heb-jd hceys, j;) lant, jJ
heb-jJ YtiJ;-~rt, jd bt::iJk:>rvJ, z:>ryJn-heb-jJ nit. EJ1-j;) lifstd kleinzo: n V;)rzut jd :mddrdom . . . . vat bdye: r-jJ me: r? en vat
bJye: r-j;) me: r vo: r hem dan ;)n e: VJ yJliikJy-le: V;)? - vi
u];)z-b;)zet vat hci no : d;)x he: ft, en da: rbei vo : r z;)n zil dol
y;ma : d;) der kerk, vat vel di n:>y-and:>rs? VJrye: t nid-dad-d;)
ve: t;)nsxup, met-sein zo: y;)na: mdd !ext, he: 1 vat ho: vdd
V;)rdccystert he: ft".

V;)rstund;)y;-~

en na: r vo : r;) let: n;)nt o : V;)r dd ste: n;) b:>rstve: f;)IJ, vrux
hei ope: ns op dd man of :
,vat-scin t:>y-eiy;)(n)ldk j;) planJ, mino, vo: r dJ tukoms(t)fan d;-~ jOIJ;)"? t11;)t dt onontveigba: f;) van zJn herddrldkd
:>utoriteit v:>rst;) dd doiJk;)r;) o: yd dip d;-~ zaxtJ bbud van dJ
yro : tfa : d;)r ben;). di le: k pbts;)leiJ en-t n:>U y;)dreV;).
,,zein tukomst? .... ja: .... rna: r zo: ver zein V;) n:>y-ni1·,
mJne : r pasto : r . . . . da : r deiJkd V;) Ia : t;)r o : V;)r .
\'emp;)](.l;) hei ha: st;)x of; ,fruntfesko mut mx-feiftin v:>rdJ
. da: r heb;) V;) n:>y-dd teid-me: ".
,.m V;)rstandJy-mens-blxt anuJrz-Jn vnntJvo : rJ bdpa: lu;:>
vex bei dJ opf udd!J van ;)n j OIJ;), - vo ( : ) raJ alz-di opf udd!J
zo: Ver avveikt-fan vat en zein y;)Val a: ny;)Vt: Z;) Z'JU zein'',
tlrtnJ dJ pasto: r mx.
t-vaz-:>v-mino n:>x-brle: ydndr vert ond;)r dot endreipnd;)
re: k;-~nsxCJpfra: yd. met ;)n V;)rontsxiild;)yJnd-laxj;) zei ht::i:
,lllz-ek na : r 1"0 : lll;) vel, dOIJ-kOn ek ;)f t:>X-XC: 11 kva : t me;
ma : r vast na: r dd a : nlexpla: ts bJne: d;> t;-~ vund;)IJ en dol
bo: t tol ne: 111;), en en male fa dd treind na: td keikd . . . ."?
.,diiz-CJls bf:i ;)t-bly;-~nt-so: !11;)1" met-sdn sxo: I kla: r es, vel j;:>
hm1 dan o: k n:>y-d;-~ ho: y;)r;) texnisd la: t;) avlo: p;)"?
,ek ho: b-dat ;)t-sal kiinJ", zei mino ontwikdnt,
klo: n:Js kva: m;) ylui;)n-ond;)r z;)n he: t;) o: yd.

Ell

tve: ho: y:>

,zo: zo: . . . . " zei dJ pasto: r vat-sy: rzut. .,o: k dd ho: yard
texnisJ . . . . ja :, dan huvd Vol nit o: VJr ko: p;)rsiilfa: t En
zt::iYiirm;) td pra: td. daiJ-kan hei na: r d;) yniverziteit, en VOll
cb yniverziteit kan hei enyenju: r v:>rd;), :>v-atfoka: t . . . .''
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Maar nu was het Mino, die een verschrikt handgebaar
maakte, alsof hij des anderen hoogvlkgendheid te kalmeeren
had.
,Advocaat ... ingenieur"! lachte hij, ,.nee, zoover hebben
wezelf nog nooit gedacht . . . De eer \an 't spel, dat is voorloopig ... "
,De ouders van Paolini zijn Jan toch wei een beetje zakelijker", vie! de pastoor hem geergerd in de rede; .,die zeggen:
de technische. en dan na<Ir een kantoor. Zoo maar wat leeren
in het wilde, wat heeft de jongen daaraan"?
Toen had hij opeens een schoone ingeving.-Hoe had onlangs de pater Franciskaner in de ,Settimana religiosa' 1 ) toch
ook weer de verjaging uit den hof van Eeden gei:nterpreteerd?
J uist, hij was er: Dat zou hij dien eigenzinnigen bijbellezer eens
voorhouden! En terwijl hi) het feit. waaraan niets te veranderen bleek, en dat hij afkeurde, nooit uit zichzelf zou aanroeren,
zei hij nu haastig en overredend:
,Jij die den I Ieiligen Bijbel leest, heb je weleens bcgrepen
wat het zeggen wil. dat de eerste menschen, door het eten van
de verboden vruchten van den Boom der Kcnnis, uerdreL•en zijn
uit het paradijs. -- het paradijs, dat, v66r den val. dcze aardc
was"?
De d0nkere, indringende stem had Mino wei getroffen.
maar getroffen op een andere wijze dan de pastoor vermoedde.
Het leek of er een vonk ge\'allen was in een gereedliggend
rijzenvuur, dat nu plotse:ing zacht en ruim aan het branden
ging. Al de schoonheid en de vrede, die deze oude man gevonden had in de vele stille avond-uren, dat hij dwaalde, soms
blind en tastend, maar vaak ook gelukkig met een verlosscnd
woord, door de doolwegcn \'an hPt Bock der BoekPn, stonder,
op eenmaal voor hem, schemerduister, grootsch en liefelijk. Hij
lette nauwelijks op wat de pastoor daar zcide. Die had hem
aileen tot den Bijbel terugg~vocrd, en daarin zag hij, als in een
welgekende verte, het goudene glanzen van een uitspraak, die
hem zoo vaak had toegelacnen bij de opvoeding, voor Francesco
gekozen, en door Francesco met zulk een gretigheid aanvaard.
H1j zag den pastoor lang aan; en deze, eerst in zijn schik, dat hij
') Godsdienstige week.
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ma: r ny vaz-.)t minl1 Ji ;;m V;:>r::,xrekt hontx;:>l.Ja : r ma: kt;"J,
<llz-Jf lu·i dcz- andJrJn- ho :-xfliy;mth<it tJ kalme: r;m- hat .
.. ntfnka: t , .. cnyenjo: r'' laxl;:> bFi, .,lle :, ZO: VEl" heb;:) VJ zdvnn: it \';:>daxt . . . . clJ e: r VOTI-t 5pel. dot es-fo: rlo: p~x . . . ."
11;1X

,.ll.1 .mcl.Jrs-fnn puolini zein dan tJy-vd ri!n-bc: cri ~a: kribkJr",
vil d;) puslo; r htc'lll \'JEf\'EI"t en cl;-> re: d:); .,eli ZfY;) : d::J texnis;:>,
t'n dnn na: r .)!J-knnto: r. zo: ma: r vat lc: 1";)11-en -t vcldri, vnt
he: v 11 )-da jotp cla: ra: n"?
wn hut hri iJpe: ns ;,n sxo: n;:> CIJ1[e: VJIJ. - hu hat c\nlmJz-tli
pa: tJr frll!lSJska; 11JI" en clJ settimu :no reli30: ZU t;)y-o: k VC; I"
•!.1 v;:>rja: y;,!J <.:ej cl-dJ h;)f-fan c: d;, y;;Jenterpr;:Jtc: rt? jccyst, hci
YC:Z-;JL U<Jt-SJU hfi eli f:iyJZCU';\y;:> b£ib;:>lle: z;:>r C: ns-fo: rh:JUd.
!'11 t.Jrn:il hri ;:>t fdt, va: ra: nnits t;> v;,nmd;:>r;) blc: k en dnt
h:·i nfko: rd;:>, no: it ~yt-sex sFl f-sJu a: nru: r;J, zei h£i ny
ha : stJx en o : VJrre: dJnt :
.,j;Ji cli
;:>t-SE);';:)
vruxtJ
clei,;, -

llJ heil;l'iri beib;:>l-lc: st. lu:::h -j;> yeJe: nz-h;:>p-e: p;> vat
vel clud-d;:> c: rst;:> mea,.J Ull: r-t e: t.) VO!l d;) V;:Jrbo: d;)
vnn cl;> bo: m der ken">s, V.)rdre: V.) zein cryt ;)t parahrt pnrmlri.::; dat, vo: r d;> vul, de: za a: rd;:> vas"?

JJ tlotJkJr.), endrc!J;;Jnd.) stem h•1t mino vel ptnh, ma: r
yJtrJfJn- op ;:>n !111el.)f;} veiz;:> dun d.) pas to: r V;>rnmcl;:>. ;:>t Je: k
cv ;)r ;:>n vc'mk y;;Jvab vaz-en \'rire: d;eyJnd-reizJvy: r, dot ny
pbtsJl;;J!l znxt en rcrym a: n -t hmnd;> \'CIJ. al c};:> sxo: nhcit en
cJ;~ vre: cl;:> eli de: Z;:) :mel;> man y;Jv(md;m-hnt en dJ ve: l;> steb
a: Vonty :-rJ clot hei dva: ld;,, '>~'l'ltz-hlt'-nt Ell tnst;>nt, ma: r Va: k
n: k-x;:>luk;:>y-met ;:>n V;>rbs;mcl-V<l: rt, do: r d;:> do: lve: y:l
Vmhlt buk d;:>r llllkJ. stoud;:>n-op c: nnna : 1 vn · r hrm, sxe: m;)rrlrcyst;"Jr, yro: ts ~::n livl;:>k. hei ld.J nJU;:Jbkz- c'.p vod-d;J pasta: r
da: r zrid;J. di hot hem ale: n txl- d;> hl::ihril tJriixx;~vu: rt en
rla. ren ZOX hei, nlz·el1 ;:>n vdy;JkFI1fl.J VEl"t;>, ;)t-X:)Ud.)!l.) y)anZ.:l
V!lll ;111 .-rytspra: [j- di hnn ZO : Va : k hat-tuy;:>!OX;J bei d.) Opfucb!J vo: r frant[rsko y;:>ko: z;:>n-en cio: r frunt[rsko met--.ulk
;)11 \'re: t0xheit a : nva : rt.
lu·i zay-dJ pasto: r l<tt.J a: n; en de: rJ c: rst en z;:>n ~xek diJt
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den ouden dan nu toch blijkbaar geraakt had, begon allengs
onrustig te worden door de innige ver:::ekerdheid in de kinderlijke, blauwe oogen. Eindelijk zei Mino:
,Meneer de pastoor zal het wel, beter weten dan ik, maar de
profeet Daniel zegt; ,Zij, die vele dingen begrepen zullen hebben, zullen blinken als de glans des uitspansels .... "
De pastoor ontroerde meer dan hij zich bekennen wilde;
niet zoozeer door den tekst zelf - hij las zeiden in den Bijbel,
en te minder kon hij deze ketter-vertaling in het Italiaansch
verdragen; het was de wonderlijke stem die hem ontroerde, de
teedere klaarte die streek over dat oud, bezield gelaat. Het
verwarde hem, deze kinderlijke, verheven vroomheid; hij had
niet dadelijk een wederwoord.
,,Zeker". zei hij, .. ja, dat is mooi; het heilig evangelie is
onvergelijkelijk ... "
.,Maar", kwam hij na een korte stilte, en zijn stem, hoewel
milder, herwon haar vastheid, ,.niet iedere leek verstaat het ...
Ik zal dat nog e:ens naslaan, in het Latijn ... "
Na enhle oogenblikken nam hij vluchtig afscheid en keerde den weg naar de kerk terug.
Uit De Jeugd can Francesco Campana. deur C. M. SchartenAntink (Jacques Dusseau, Kaapstad, en J. H. de Bussy,
Pretoria, 1942).
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hei dd ::md;> · dan ny t:>y-blei~Jba: r y;Jra: kt hut, b;>yon aleiJZonriist;>x t;> V::>rd;J do : r d;> endy;) V;Jrze : kdrtheit en di kend;Jrl;>kd, bbu;> o: y;>. eind;>l;>k zei mino: ,.m;>ne: r d;> pasto: r zal
t vd be: t;>r ve: t;> dan ek, ma: r d;> pro(: )fe: d-da: nid zext
: ,zei di ve: l;> delJ;> b;>yre: p;> ziil:l heb;>, ziilri bleiJkdn- alz-dri
ylanz-dez- ceytspons;>ls ...."
dd pasto : r ontru : rd;> me: r rlan hei zey-b;>ken;> veld;>; nitso: ze: r do: r d;> teks(t)-self - hei las-seld;> en d;> beib;>l - '
en t;> mend;>r kon hei de ;z;> kctd.fV:lrta; l;>IJ en-t italja; ns-f;Jrclra: y;>; het vaz-d;> vond;>rl;Jk:l stem di hem ontru : rd;>, dd
te: d;>r;J kla : rt;> di stre: k o : Vdr dot ::>ut, b;>zilt x;>la. : t. het-f;>rvard;> hem, de: z;> kend;>rl;Jk;J, v;>rhe: v;> vro : mheit ; hei hat
nid-da : d;>l;>k ;Jn ve: d;>rvo : rt.
,ze: k;>r,' zei hei, ,ja :, dot ez-mo: i;
:lt ·heil;>y-e: vanye: li
ez-<'>nv:lry;>leikdl;>k .... "
,rna: r'', kvam hei na: ;)IJ-k::>rt;> stelt:l, en z;>n stem huvel melcbr, hervon ha: r vastheit, ,.nit id;>r;J le: k-f;>rsta: t ;Jt .
k-sul <lot ll:Jy-e: nz-na: sla: n, en-t latein ....."
na: &:!Jkdl;> o: y;>mblek;> nom hf'i vliixt;Jx afsxeit eiJ- ke: rd;> d;>
vey-na: r d;> kerk t;>riix.]
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I. Kyk § 3, 7.

2. Slegs een s word uitgespreek, maar hy's lank, kyk
§ 3, 8.

3. Dis baie onnatuurlik om die klinker in die tweede letter~
grcep van skaduwcc as [y] uit te spreek i.p.v. as
[;:>].
4. Kyk vir die

(;,]

§ 3, 3.

5. Tussen die l en die m word altoos 'n [d J gehoor. dus
[h;)dVd;)mt]. maar d1e versmaat vereis hier [bddvdmt]. Dit
is 'n baie belangrike punt in verband met die bou van die woord
in Afrikaans. Kyk § 3, 7.
6. Kyk § 3, 14 a, ii.
7. Die versmaat vereis hier [ fh:lm], een Iettergreep, maar
anders is dit altoos twee lettergrepe [ fid~lln].
Kyk vorige
nota, nr. 5.

8. Vir my bly die nasalering agterwee, as synde 'n enigsins verhewe woord (kultuurwoord), maar ander sal die a na~
saleer, dus
Jxlu: s;)nd;)]. Kyk § 3, 4.

9. [do: rdi]

is gekunsteld en sterk af .te keur. Kyk §

3, 14 a, ii.
10.

[Jnd;Jrj

is gekunsteld en sterk af te keur, kyk vorige

nota.
11. [ f;mmd;)r J
vorige nota.

is gekunsteld en sterk af te keur, kyk

12. Let op die [ d J tussen die l en m, en vgl. notas 5 en 7.

13. Vergelyk die vorige nota.
14.

[und;)r] is sterk af te hur, kyk notas I 0 en 11.

15. Die Engelsman spreek sy woord uit [ tiifgr;:)frst I,
te!C'graphist, waaruit blyk dat die (e] · van die eerste lettergreep in Afrikaans nie Engelse invloed kan wees nie. Kyk § 3, 3.
16. V ergelyk notas 'i, 7 en 12.
17. Kyk § 3, 6.
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18. Die uitspraak [ rumotik 1 is onder Eng else invloed.
19. Daar' s verskillende uitsprake van hierdie woord:
[ v;>l;)r, v;>!g;)r, Vrilbr].
20. Daar's ander uitsprake van hierdie woord, o.a. [bai;>IJ].
21. [luse: r;mj is onder Engelse invloed ontstaan. Kyk
noot 18.
22. Baie spreek uit [;)i;>na: n];.lx;> ]. K yk § 3, 1 L
23. Kan ook

[fau] uitgespreek word. Kyk § 3, 14.

24. Die [ d 1 is kort, maar in die volgende woordgroep is
hy lank. Baie spreek uit fm;>rax]. Kyk § 3, 12.
25.

ffrinax] word ook gehoor, kyk Afr. Fon .. §§ 220,

260.
26. Die gewone uitspraak is [ r;:Jb:Jk ]. maar vir die versmaat kies die digter 'n voller klinker in die eerste lettergreep.
27. In die gewone taal is die tweeklank in hierdie woord
waarskynlik kort, maar in die Bybelteks in l Kor. 13, 12 bly
dit lank. Kyk § 2.
28. Kyk § 3, 15.
29. [ andrirs, S:Jnd;:Jr l

is sterk af te keur, vgl. notas

9~ 11,

14.
30. Die gekunstelde [ pe: rd;>] is sterk af te keur, vgl.
vorige noot.
31. In die binnelande is baie gewoon
32. Ook fkomandu]

[axt ].

word gehoor, kyk § 3, 3.

33. By swak klem is [ uk l gewoon. Kyk § 3, 6.
34. Kyk noot 5.
15. By swak klem word ook [mut] gehoor. Vgl. noot 33.
36. I ne: x~] is 'n letteruitspraak.
37. Kyk hfst. II, V.
38. [tune :l J word gehoor, kyk §3, 3.
39. Kyk noot 25.
40. Kyk noot 31,
41. Kyk § 3, 14 b.
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42. Kyk § 3. 14 b. iv.
43. Baie Hollanders spreek uit

l ~>Xa: dy\);J].

41. Kyk § 3, 18.

15. Die vorm nu~ in Afrikaans van die laaste tyd, bv.
Nunederlands. Nuseeland, is sterk af te keur; dit behoort nieute wees. Blykbaar is die vorm nu- versin in die waan dat nieu~
'n anglisisme sou wees.
46. Ook

jnnyverk I uitgespreek, kyk Leerboek, bl. 232.

3. Enige kenmerkende eienskappe van die Afrikaanse en
Nederlandse klanke.

In hierdie paragraaf wil ek 'n paar punte verduidelik in
verband met my wyse van transkribeer, maar veral wil ek 'n
aantal kenmerkende eienskappe van die Afrikaanse en ook die
Nederlandse klanke bespreek en verduidelik.
1. Van die koppelteken het ek baie gebruik gemaak, om
'n nouere saamgaan van klanke aan te duie. Dis volstrek nie
noodsaaklik om die [-] te gebruik nie, maar vir die minder
bedrewe Ieser van fonetiese transkripsies is dit 'n nuttige hulp~
mid del.
Vir die gebruik van die vierkantige hakies verwys ons na
§ I, III. Dan wil ons die Ieser veral daarop wys dat ronde hakies
in die fonetiese transkripsie nie aanduie 'n minder algemene
(beskaafde) uitspraak nie. maar bloat 'n wisselvorm.

2. Daar bestaan 'n kwalitatiewe verskil tussen kort en
lang a in Afrikaans: die korte is enigsins helder, die lange
enigsins do£, vgl. bv. die a in dag met die in dae. In Nederlands
is die toestand net andersom: kart a is do£ en lang a helder,
bv. die in dag naas die in dagcn. Daar moet egter op gelet word
dat die mate van dofheid en helderheid in Nederlands aanmerklik groter is. Vir Nederlands word twee aparte tekens gebruik,
nl. [a] vir die dowwe en [a] vir die heldere, bv. [ daxl teenoar [da: ){;)]. Eintlik moes ons in Afrikaans ook twee a parte
tekens gebruik, nl. [a] vir die korte en [a] vir die lange, maar
gemakshalwe gebruik ons net cen en wd die (a J, in die geval
van lengte natuurlik vergesel van 'n dubbelpunt, bv. [daxj
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teenoor [do: ;:) ] . V ergelyk die stand van die twee a s in Afrikaans en Nederlands op die kaart.
By heelwat openbare sprekers en uitsaaiers bestaan daar
die uiters hinderlike gewoonte om Nederlands na te aap en ons
lang a helder uit t~ spreek, of minstens baie helderder as wat
hy in die lewende spraak is. Dit doen hulle egter net so lank
as wat hulle bewus praat; namate hulle hulleself vind en natuurlik uitspreek, verdwyn die verskynsel. Dis dikwels ook
grappig om te hoor hoe sodanige sprekers deur die mat val en
die twee a's, die heldere en die dowwe, deurmekaar gooi, net
omdat hulle die natuurlike weg van hulle eie taal verlaat en
Nederlands na-aap. Hierdie gekunstelde uitspraak van die a
is ten sterkste af te keur.
3. By alledaagse woorde, maar van vreemde oorsprong, kan
[ e 1 OOrgaan tot fE) en ( 01 tot ( U] of [::> J, in lettergrcpe
sander hoofklem, kyk Afr. Fon., § 237. So word telegram uitgespreek
td;Jxram 1' pro feet
[ prufe: t 1 en protestant
[pr::>t;:)stant].
Kom ons by kultuurwoorde, dan gebeur dit nie,
of baie minder, bv. telepatie [ teldpati], psigologie [ psixoloxi] .
Daar bestaan ·n wyd verbreide mening dat dit onder Eng else
invloed plaasvind en dat genoemde oorgange derhalwe beveg
moet word. Soms kan dit Engelse invloed wees, maar dit is volstrek nie altoos die geval nie; hierdie oorgange behoort naamlik
deels tot die wese van die Afrikaanse taal. Iemand sou kan
meen dat [td::~xraml sy [e] uit Engels het, maar waar kom
die van [ tdrixraf;Js] telegrafis dan vandaan? Die Engelsman
se tog [ trlegr;:Jfist] telegraphist. En as [ pr::>bte: r 1 profi?teer
sy [::> 1 uit Engels moet he, waar kom dan die [ u] van
[ prufe : t] pro feet vandaan, want die Engels man se
[ pmf1t]
prophet? Die [o] is 'n [a] -agtige [::>]. Afrikaners moet daarop let dat die kort [ ::>] in Engels hierdie klankwaarde het.

r

4. 'n Genasaleerde klinker is lank in Afrikaans in 'n
lettergreep met hoofklem, anders kart, bv. 6ngedicrtc
[ '5: x;>di: rt;:,] teenoor onstuimig f5'streym;lx].
Genasaleerde klinkers behoort tot die wese van die Afrikaanse taal, vorm een van sy kenmerkende eienskappe, netsoos
o.a. ook in die geval van Frans. By kultuurwoorde kan die nasalering uitbly, maar die neiging van sommige sprekers om by

199
gewone woorde, soos bv. ons. mens. ka.ns, nie te nasaleer nie, is
ten sterkste af te keur as iets onegs en daarom baie steurend.
Kyk Afr. Fon .. §§ 324~332.
5. Vir die verskillende klankwaardes van die onbepaalde
lidwoord 'n word die Ieser verwys na hfst. II, waar die saak
volledig behandel is. Pas tog vera) op om die woordjie nie deur
dik en dun [;m] uit te spreek nie. In die lewen de taal besit hy
slegs in 'n minderheid van gevalle hierdie uitspraak.
6. Vir die natuurlike spraak is dit van die allergrootste
helang om sterk ( vol) en swak vorme in ag te neem in 'n taal.
kyk Afr. Fon., hfst. XXVI. Wie dit nie doen nie, praat sty£,
gekunsteld, onnatuurlik. So is die uitspraak van ek op sigself
natuurlik [ek], manr hy word dikwels verswak tot [;:)k]. Om
nou egter dwarsdeur [e>k] uit te spreek, is na~apery van Hoi~
lands, sonder bowendien te weet dat die Hollander sy ik uitspreek [ek]. wat glad 'n ander klank is. Vgl. bl. 137, I, 4.
Die werkwoord het f fi!'l] hesit drie verswakte vorme, nl.
lr .•t. ;)t. t 1.
7. In woorde waar lm en rm op mekaar volg in die gewone
spelling, bv. in kalm. skclm. arm, derm, laat ons [;:)] hoor tussen die twee slotkonsonante, dus l kol;)m, skel;:,rn, or;:)m,der;:)m 1.
kyk Afr. Fon .• §§ 3R6~387. In Standaard-Nederlands word die
f J] nie gehoor nie, dus [knJm, SXehll, Uf111, dorm], kafm,
schdm, arm. darm, sodat hierdie tiep woorde een lettergreep
minder tel as by ons.
8. Dis nie net klinkers wat lank voorkom nie, maar ook
medeklinkers, dog die laaste ontgaan maklik die aandag van
die beginner. Lengte by 'n klinker word aangeduie deur 'n volyende dubhelpunt, maar dis gewoonte om 'n lang konsonant
duhbel te skrywe, hoewel daar nie werklik twee medeklinkers
uitgespreek word nie: so stel die dd van middag [m;:)dox!
'n kart konsonant voor, die van biddag [b;:)ddox] daarentee 'n
lange. Kyk Afr. Fon .. §§ 377~385.
9. Die h in Afrikaans is stemhebbend [fil. die in Nederlands, en trouens ook in Engels en Duits, is stemloos [h]. Kyk
A{r. Fon .. §§ 800~821 en veral die diepgaande beskrywing in
Leerboek, bl. 43, § 4.

200
10. Daar bestaan 'n verbreide gewoonte die laaste tyd om
op papier die slotklinker weg te laat by die besitlike voornaam~
woorde julie en hulle, m.a.w. om jul en hul te skrywe. Dit is 'n
gekunstelde vorm en sterk af te keur. Ons transkribecr die
woorde soos hulle in die lewende taal gehoor word, nl.
[ja'l?, ficel;;)]. Vgl. vera! hfst. IX, § 4.
11. Kyk vir die intervokale g in Afrikaans A[r. Fon.,

§§

665~682.

12. Intervokale d gaan in die lewende taal by baie sprekers
oor tot r, kyk A[r. Fon .. §§ 439~446. Gemakshalwe het ons dit
nie erken in transkripsies nie, maar dit hoe£ volstrek nie as
onbeskaaf b-eskou te word nie.
13 Sommige Afrikaners besit glad nie die . [ <; 1 in hulle
uitspraak nie. Voor voorklinkers moet dit volstrek nie as onbeskaaf beskou word nie en dit gaan terug tot Ougermaans.
Kyk § 1, IV. 3.
14. Assimilasie {gelykwording van klanke aan mekaar,
veral medeklinkers) speel in elke taal sy rol, maar groter in die
een as in die ander. So is sy gebied omvangryker en vera! subtieler in Nederlands as in Afrikaans.
{a) Vir Afrikaans wys ons op die volgende :(i) [p>b] voor [bJ, [t>d] voor [d] en [k> g] voor
(g). Die laaste !ewer weinig voorbeelde op. Dus klipbank
[kl;')bbaiJk], potdekstel I p:>cldeks;>lj, maar pitboom [p;>tbo: m].
dikbuik t d..Jkbceyk], sakdoek l sakduk ].
(ii) Ld, nd en rd kan respektieflik oorgaan tot l, n. r.
Hierdie assimilasie is algemeen buite die fleksie en versover
dit gewone woorde geld, d.w.s. nie juis kultuurwoorde nie.
Binne die fleksie en by kultuurwoorde is die oorgang minder
algemeen en daar is dikwels verskil van streek tot streek. Kyk
Afr. Fon., §§ 419-453. Kyk vir die terme ,.binne en buite die
fleksie" Afr. Fon., bl. 93, noot 5.
Die letteruitspraak [do: rdi, fiirdi] daardie, hierdie i.p.v.
[clu: ri, fiiri] is sterk af te keur.
Dan is daar talryke gevalle van gedeeltelike assimilasie,
soos van nb tot mb en np tot mp. Hier kan nie verder op die
onderwerp ingegaan word nie, maar die Ieser moet deeglik
studie maak van die onderwerp in Afr. Fon., hfst. XX.
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(b) Vir N ederlands wys ons op die volgende :-(i) 'n Stemlose eksplosief of frikatief word stemhebbend
voor 'n stemhebbende eksplosief, m.a.w. [p, t, k, £, x, sJ gaan
respektieflik oor tot [h. ct. g, v, y, z] voor (b, d, !l]. Nederlands gaan dus veel verder as Afrikaans : in ons taal immers
vind die assimilasie van eksplosiewe net plaas versover hulle
homorgaan is (kyk a, i), terwyl die van frikatiewe glad nie
voorkom nie. In Nederlands dus klipbank [ klc~bbulJk]. potdeksel [ p:Jddeksal], maar ook pit boom [pedbo : m] d'ikbuik
[degbceyk]. zakdoek [zugduk], liefde [livda], vraagbaak
[vra : yba : k], mensdom [mmzdom].

(ii) 'n Stemhebbende frikatief word stemloos na 'n stemlose eksplosie£ of frikatief: opzien l opsin l stopver:f [st:lpft:rf J,
r:oofvogel
I ro: ffo: y:ll], daggeld [duxxelt].
(iii) Voor 'n klinker of tweeklank Of l. m, n, r, j en w kan
'n eksplosief of frikatief stemhebbend word versover sodanige
konsonant histories stemhebbend is ( in die gewone spelling
anders deur die stemhebbende teken voorgestel word), bv.
heb [hrpj teenoor heb ik [hc:~-ekj, lees (le:s] teenoor
lees ik [le: z-ek], maar daarteenoor bly die p en f in kap ik
jkap ek]
en straf ik [straf ek].
Die j van die verkleiningsuitgang -je maak die voorafgaande konsonant egter nie stemhebbend nie: duifje [do.'yfj:l],
badje [bm:;)]; kyk nr. 16.
Die woordjie is en woordjies soos als, of, doch, toch, ens.,
wat dikwels swakbeklem voorkom, kan egter ook die slotfrikatief stemhebbend laat word voor 'n klinker of tweeklank, Of
l, m, n. r:, j (nie van die verkleiningsuitgang nie) en w: 't is of
I tez-:lf I. als icmand [ olz-imant], doch wanneer l u:>y-vune: r].

(iv) Wanneer t voorafgcgaan word deqr een of meer medeklinkers, val hy gewoonlik weg voor 'n volgende medeklinker en
daarna word die gewone assimilasiereels van krag, asof daar
geen t gestaan het nie :
vrucht [vriixt ]·, maar Pr:uchtvaar
[vriiyba: rl,
Kerst [k~;:rst] maar Kerstdag [kerzdax], post
[p:lst] maar postzcgel [p:::>sse: y:ll].
Kyk vir beperkinge op hierdie subtiele oorgang Leerboek,
bl. 232.
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Vir die assimilasie in NPdcrlands, wat, soos bo gesi> .•mhtieler is as in Afrikaans, word die Ieser verwys na Dijkstra,
Holliindisch. §§ 53~69, Roorda,De Klanlclecr. §§ 159-174 "n
veral Leerboek, bl. 222-238.
Ten slotte is die volgende van groat belang:

I. Assimilasie vind in Afrikaans en Nederlands netsogoed
plaas in 'n fonetiese woordgroep (Kyk Afr. Fon., § 943) as in
'n aparte woord. Die eerste heet ,uitwcndige assimilasie".
II. Uit die aard van die saak korn assimilasic rn<>er voor
by die gewone woord, en in die ongedwonge taal, as by die
kultuurwoord, of in die mcer verhewe taal.
Ill. Die omvang en grnad van assimilasie kan ook by beskaafsprekendes verskil van streek tot streek.
15. In die ongedwonge taal gaan dat sander hoofklem (en
dis meestal die geval) dikwels oor tot lat. oak by die samegestelde voegwoord soos hoedat. uoordat. ens. Kyk Afr. Fon.,
§§ 437-438.
16. By die :\lederlandse verkleinwoord word dj. tj as [c I
uitgespreek, netsoos in Afrikaans:
hoedje [ hur,1 ]. kat1e
(kac;;~].

Die [ c] klink egter sagter in :\lederlands as in Afrikaans.
Wanneer die grondwoord op s uitgaan, vloei s en j gewoonlik saam tot [JJ ; haasje [ha: f.1], huisje fhccy j;>].
17. Die Nederlandse t' en ::: gee ons baie moeite. Die Afrikaner is erg geneig om hierdie twee frikatiewe van begin tot
end stemhebbend uit te spreek, wat vir die Hollandse oor baie
steurend is; dan kan ons bulle eerder uitsprt>ek as f en s. Die
Ndl. v en z begin stemloos, maar word onmiddellik daarop
stemhebbend. In 'n getroue 1 ) transkripsie stel ons ndl. (v, z!
respektieflik voor as ['v, 'zj, waar [£, sl geen val klanke is
nie en daarom bo die lyn geplaas word. I Julie vorm onderskeidelik die aanloop 2 ) van die vol klanke rv, z]. Die maklikste manier om hulle te leer uitspreek, is om respcktidlik met
f en s te begin, maar dadelik daarop stem te laat hoor, deur byvoorbeeld oar te gaan tot f? 1. Kyk Afr. Fon, §§ 570-576.
1) Kyk A[r. Fon .. § 162.
2
) Kyk ald .. § 3-t3.
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Dan moet nie vergeet word nie dat ndl. v en z stemloos
word na 'n stemlose medeklinker, kyk nr. 14, b, ii. Waar in die
gcwone spelling v en z staan, moet bulle dus in massas gevalle
as fen s uitgespreek word, bv. ver [vcr], maar het verste punt
[ hct-fnstri piint]. zot [z.:>t], maar het zotste geval
[hP-t-s.:>tstci ygval]. Om hier respektieflik [v, z] uit te spreek,
klink vir die Hollandse oor uiters steurend, temeer wanneer dit
die oordrewe ( volledigstemhebbende) Afrikaanse produk is.
Kyk Afr. Fon. § 571.
18. ::--:IdL vier. vijf, zes, zeven begin met 'n stemhebbende
frikatief:[vi: r, vc:if, zr:s, zc:vd],maar veertig, t•ijftig. zestig,
zeventig gewoonlik met ·n stemlose : l fe: rt;'lx, feift;Jx, sest;,x,
,;,1 : v.;mtcix]. V g l. ook zesen:::cstig [ zez-en-sest;}x J, zevenenzeventig f ze: VciD-En-se: V;)lltax].

Kyk Roorda, Klankleer, § 187 en Leerboek, bl. 228.
19. Let op die Ndl. tweeklanke ei, ij [r:i] en ou, au [:m]:
die eerste gedeelte is meer oop as in Afrikaans; vergelyk bv.
respektieflik afr. lei, ly (l.lij en nou [nou] met ndl. leiden,
lijden fleid.l] en oud, nauw [Jut. n:m].

20. Die Ndl. klinker in 'n woord soos dun klink anders as
in Afrikaans: in' Afrikaans is dit 'n halfoop klinker, in Nederlands daarentee 'n taamlik geslote klinker. Daarom word aparte
tekens gebruik: afr. dun [ do.:n j. ndl. dun [ diin ]. Kyk Leerboek.
bl. 139 In Afr. Fon., bl. 67 is ndl. u minder korrek geplaas.
21. Die i van 'n woord soos wit klink bale anders in Nederlands as in Afrikaans: by ons is dit 'n halfoop tussenklinker l nt], in t'-Jederlands is dit 'n halfgeslote, ongespanne
voorklinker l vet]. Die Nederlandse klinker herinner baie aan die
i in eng. bit I bit] en hd. bitte [ bJtJ], wat 'n [ e l-agtige [i]
genoem kan word. Afrikaners is bale geneig om hierdie verskil nie te vat nie.
22. Voor 'n nasaal klink die [::>] in Nederlands dof en
daarom word dit deur 'n ander teken voorgestel, nl. deur [o] :
dom [dom]. bont [bont]. Ook in 't aantal gevalle waar geen
nasaal volg nie, kom hicrdie (o] voor, bv. bok, op, pop [bOk,
op, pop l, maar ten opsigte van watter woorde dit is, heers by
Hollanders nogal verskil.
A.T. 14
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23. Die n van die uitgang ~en, of ook die n van die slot
van 'n woord op [ -;m] , word gewoonlik nie uitgespreek nie :
dagen [da:y;;)],komen[ko:m;;)],zeven [ze:v;}]. Voor 'n vol~
gende klinker of h kan die n egter bly: we komen ook
l V;;) ko: m;;)(n) o: k], ze willen haar spreken [z;;) vel;;)(n) ha: r
spre: k;;)].

24. Die stemhebbende frikatief [ y] kom in Afrikaans
nie voor nie: yoed is [xut] in Afrikaans, maar [yut] in Nederlands. Natuurlik word ndl. [y] stemloos na 'n stemlose mede~
klinker, sodat baie g's in die Nederlandse spelling as [x]
uitgespreek word: 't is goed [ t es-xut]. uitgaan [oeytxa : n].
Kyk nr. 14, b ii.
25. Die Nederlandse r word deur baie gebry, maar heelwat sterker as by Afrikaners wat bry.
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IX.

l.

DIE SPRAAKMAKENDE GEMEENTE.

Wat vir baie opgeslote le in die uitdrukking ,.Spraakma·
kende Gemeente".

Wanneer iemand uit die ontwikkelde publiek van oordeel
is dat 'n gebruik in verband met die landstaal aan die volk
opgedring word, steun hy graag sy verset met die argument
dat dit teen die Spraakmakende Gemcente gaan. Daarmee
word bedoe] dat dit nie pas by die bou van die taal nie en oak
wei geen ingang sal vind nie. Daar le egter nag twee ander
gedagtes in die opmerking opgeslote. Eerstens sit daaragter
die veronderstelling, minder of meer bewus, dat taal iets is wat
op sigself bestaan, soos 'n plant in die natuur, en dat dit dus
sy natuurlike gang gaan en nie in hierdie o£ daardie rigtin\:1
gedwing kan word nie. Verder sit in die opmerking die gedagte dat dit die taalmense is-diegene wat studie maak van taalwat van tyd tot tyd geneig is om die taal van koers te bring
deur iets te wil invoer wat daar nie by pas nie. Hierteen moet
die Spraakmakende Gemeente gemecnte word bier gcbruik
in die Hollandse betekenis van .. publiek, volk"- dan opkom en
van hulle sou dit per slot van saak afhang of 'n gebruik lewensvatbaarheid besit, dus vir· goed in die taal opgeneem word. In
die sin sou hulle die ,makers'' van 'n taal wees.
Hierdie opvatting sluit oak enigsins aan by die omskrywing
wat van ,spraakmakende gemeente" gegee word in die Nederlandsch W oordenboek. dee! IV (onder die jaar 1889), bl. 1396.
waar ons lees: ,.In onzen tijd spreekwoordelijk geworden, om
te kennen te geven, dat het volk in de taal de hoogste wetgever
is, tegen wiens gezag de taalkenner zich niet willekeurig mag
verzetten". Ons het die uitdrukking natuurlik van die Hollander en dis oud in sy taal: die vroegste voorbeeld wat daarvan
opgeteken is in die Nederlandsch W oordenboek vind ons by
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die sewentiende-eeuse skrywer Hoeft.*
Hy was 'n vurige
yweraar vir die rcgte van Nederlands as kultuurmedium, in
teestelling met die geleerde taal van destyds, Latyn. Langs die
weg het hy baie woorde geskep en dit sou goed te begryp
wees ashy die vader is van hicrdie uitdrukking.

2.

Is dit korrek dat 'n taal eenvoudig sy gang gaan?

Is dit ewenwel korrek dat 'n taal gewoonweg sy gang
gaan en nie van koers te bring is nie? Om te beginne, sou
kan geantwoord word dat as dit so is, daar geen besorgdheid
hoef te bestaan van die kant van die volk, die bouers van die
taal. oor wat sommigc van buite wil invoer nie; gemeen word
immers dat dit tog nie dee! van die taal sal word nie. 'n Taal
is egter volstrek nie 'n organisme wat op sigself bestaan nie.
So lank as 'n taal !ewe, is hy nie te dink los van die volk, die
sprckers nie. Daarom word taal 'n sosiale vcrskynsel genoem.
voortgekom uit en hom aanpassende by die behoeftes van die
samclewing. Die beeld van 'n taal te wil vergelyk met ·n
plant in die natuur, wat op sigself bestaan en los van die mens.
is vals. 'n Taal bestaan aileen in die mond van die volk wat
hom praat.
So lank as wat 'n taal !ewe, mag hy dus nie gedink word
as iets wat op sigself bcstaan nic, soos 'n plant in die natuur;
sy bestaan hang af van die volk wat hom as uitingsmiddd
gebruik. En so lank as wat 'n taal ]ewe, verander hy. Nuwl:
woorde word opgeneem in die taal en bcstaande raak in onbrUlk
en verdwyn; die betekenis van woorde word uitgebrei of in
sekere sin gewysig; klanke ondergaan langsamerhr.md verandering, en ook sinswendinge en buigingsvorme kan gewysig
word, hoewel die laaste baie stadig plaasvind. AI hierdie veranderinge het nie vanself plaasgevind nie, soos 'n organisme
wat op sigself bestaan en groei en verander, maar is die gevolg
van die geestesaktiwiteit van die sprekers van die taal.

*Bedoel word die voorspel tot sy Warenar ( 1617). waar ons lees m

vss.

65~66:

Dit spel sal Pottery heeten zoo ghy
makende gemccnt.

't

meucht veelen, Spral'ck-
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3.

Kan gebruike opsetlik in 'n taal ingevoer en bestendig
word?

Die veranderinge wat 'n taal ondergaan, vind gewoonlik
so geleidelik plaas dat die sprekers van die betrokke taal hulle
oor die algemeen daar glad nie van hewus is nie. Dis egter
heeltemal onjuis om te rneen dat 'n taal altoos stil ontwikkel.
sogenaamd langs eie lyne: dat hy nooit opsetlik in 'n bepaalde
rigting kan gestuur word nie. Dat die laaste ook gebeur, is
maklik deur voorbeelde aan te toon. Die vertalers van ons
Afrikaanse Bybel het heelwat doelbewus in ons taal ingevoer
wat daar vandag 'n dee! van uitmaak. V roeer het ons van
die Opperwese rcgpaardig gebruik, van die mens regcerdig;
nou gebruik ons in altwce gevallc net die laaste. Ons het
gepraat van Rode Sec, terwyl dit nou Rooi See is. Dieselfdl.!
geld van Dooi See, wat eers Dode See was. Psalmsing was
vroeer 'n skeidbare werkwoord, maar nou kan dit heel
goed ook onskeidbaar aangewend word : die psalmis het ge-~
psalmsing. Die relatief wat vervang ons deur uir wic as dit
op persone slaan en die voorwerp aanduie, om misverstand te
voorkom: dis die dissipd uir wic Jesus liefgehad het. Dis
waar, in die spreektaal hoor ons gewoonlik ,.dis die dissipel
wa.t Jesus liefgehad hct," a! is ,.dissipel" die objek, maar dan
hlyk die betekenis uit die klem en die intonasie. Op papier
egter gebruik ons in hierdie geval Pir wie. om te laat uitkom
wat onderwerp en wat voorwerp is. Die voltooide deelwoord
van openba.ar kan in die heskaafde spreektaal sander gc- bly.
rriaar op papier sal ons dit Hewers met ge- gebruik om dit te
onderskeie van die byvoeglike naamwoord openbaar; omdat
daar gevalle 1s waar dit ancien. nic so duidelik is met watter
woordsoort 'n mens te doen het nie. bv.: dis nie openbaar
wat hy gaan doen nie. Dit kan hier sowcl werkwoord as
byvoeglike naarnwoord wees.
Dit ailE's het die Bybelvertalers ingevoer en daar's meer.
Oit sou interessant wees om na te gaan wat ons ten opsigte
van nuwighede aan ons letterkundiges te danke het. maar
daarvoor is dit hier nie die geleenthE'id nie. Ons ken almal
Langen hoven se skepping Dietsc Sap ( iemand met 'n oordrewc
gevoel vir die Hollandse kultuur). Hierdie invoeringe van
die Bybclvertalers hots nie met die Afrikaanse taaleie niE', moet
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dus nie beskou word as opgedring nie. Laat ons net 'n paar
nader bekyk. Onder invloed van die Hollandse Bybel bet
ons regvaardig en Rode See gebruik in verband met die Skrif.
maar anders net regverdig en rooi, en tereg bet die Byhelvertalers gevoel dat die eerste nie in ons Afrikaanse Bybel bestendig moes word nie. Vir met die direkte voorwerp was volstrek
nie onbekend in Afrikaans nie en dis 'n voordeel om, ter wille
van die duidelikheid. wat as objek altans op papier te vervang
deur vir wie wanneer dit op persone slaan. Selfs die onskeidhare gepsalmsing kan geregverdiH word, as synde 'n woord
wat nie juis tot die gewone taal behoort nie en dus in hierdie
vorm gebruik kan word sander nood.wendig te hinder. Hulle
is egter almal bewus van buite ingevoer, al vorm bulle nou 'n
deel van ons taal.
4.

Gebruike wat hots met die wese van ons taal en daarom
vermy moet word.

Ons kan verder gaan. Dis heeltemal onJUIS om te dink
dat die gesag van die Spraakmakende Gemeente so groat is dat
geen gebruik in 'n taal ingevoer kan word wat wei deeglik
bots met sy wese nie, waarvan dus werklik kan gese word dat
dit aan sodanige taal opgedring is, omdat dit in stryd is met
die reels wat die goeie waarnemer uit die taal self kan aflei.
Soiets is ten sterkste af te keur en moet dus bestry word, maar
dat dit tog bPel goed moontlik is, kan eweneens maklik met
voorbeelde bewys word uit ons eie taal. Ons laat 'n aantal
volg.
Dit bet d1e laaste tyd 'n verbreide gewoonte geword om
op papier hulle uitsluitend te gebruik as persoonlike en hul net
as hesitlike voornaamwoord, bv.: hulle weet dat hul belange
goed versorg word; hulle kan nie begryp waarom hul teestanders so verhitterd is nie. Tog is die gebruik in flagrante stryd
met die lewende taal, want daar boor ons in beide gevalle net
hulle. En dit kan volstrek nie gese word dat die duidelikheid
gebaat word deur hierdie kunsmatige skeiding nie, want van
misverstand kan daar nie die minste sprake wees nie. As dit
so was, sou ons ook moet onderskeie tussen die persoonlike
en die besitlike voornaamwoord by my, jou en ons, bv. : hy
het my my houding baie kwalik geneem; het hy jou jou geld

-------------------,
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al terugbetaal? wanneer ons ons teestanders beantwoord, mag
die goeie smaak nie verontagsaam word nie. Natuurlik is daar
nie die minste beswaar om hulle met hul a£ te wissel in 'n sin
waarin die woord herhaaldelik voorkom nie, al gebeur dit ook
nie in die spreektaal nie, maar dan nie so dat die eerste net
as persoonlike voornaamwoord, die tweede uitsluitend as besitlike voornaamwoord aangewend word nie. V ergelyk voorbeelde soos die volgende: .,En hulle het die verbond aangegaan om die Here, die God van hulle vaders. te soek met hul
hele hart en met hul hele siel" (II Kronieke 15, vs. 12}; toe
hulle by die huis kom, was hul verbaas om te sien dat hulle
klere en selfs van hul meubels gesteel was.
.
In Die Afrikaanse Kinderensiklopedie, * deel I, bl. 36,
maak Dr. Scholtz -let wei, 'n taalkenner !-beswaar teen bierdie verkragting van die lewende taal in die volgende woorde:
,Sommige mense wil byvoorbeeld he dat ons in Afrikaans 'n
verskil moet maak tussen hul en hulle, terwyl ons in werklikheid die twee vorms van die woord deurmekaar gebruik as ons
natuurlik praat en skrywe." Presies: as ons ,natuurlik praat
en skrywe". Dis eigenaardig dat dit vir heelwat mense so
moeilik is en to~ b<?hoort ons dit as eerste vereiste te beskou:
ons hoogste taal-wetboek is die lewende beskaafde taal. Ten
spyte van sy so tydige en noodsaaklike waarskuwing het die
uitgewers egter in sy hele artikel-en versover ek gesien het
in die hele boekdeel-dwarsdeur die kunsmatige en volkome
onnodige en hinderlike skeiding gehandhaaf.
In verband met 'n persoon regeer bedank 'n direkte voorwerp: jy moet die meneer bedank, maar wanneer dit 'n beroep
geld, vereis ons taal die voorsetsel vir: Ds. A. het vir die
beroep na Bloemfontein bedank ( vgl. bl. 48). Tog ontmoet
ons voortdurend in kerkblad en koerant 'n beroep bedank, in
navolging van Eng. to decline a call. By ontwikkeldes word
ontmoet die anglisisme so vee! so; so vee[ as ( bv. so vee! as
tien); tot so'n mate. En die vreemde besit nie 'n siertjie meer
krag of kleur as die inheemse nie. Eweneens aan Engelse
invloed is toe te skrywe die verkeerde weglating van dat in 'n
sin soos die volgende: hy het 'n toestel gebou waarvan gemeen
word dit ( i.p.v. dat dit) dJe produksiekoste baie sal verminder.
* NasiQnalc Pers, 1943.
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Omskep is in ons taal 'n skeidbare werkwoord: die gebot:
is omgeskep: die omstandighede het die man in 'n ander pcrsoon
omgeskep. maar ons vind die laaste tyd op papier links en regs
'n voltooide deelwoord sander -ge-, bv.: hy het die saak omskep. Wanneer die begrip ,.om" gevoel word in die werkwoord, letterlik of figuurlik, val die hoofklem op om- en is die
werkwoord skeidbaar, bv. (lett.) 6mblaai, 6mgooi, 6mklink,
omroer, 6muou; (fig.) 6mbring, 6mgee, 6mhaal, 6mkoop, 6mpraat, 6mruil, ens.; voltooide deelwoord dus 6mgeblaai. ens. Is
die begrip ,om" daarentee heeltemal verflou, dan val die hoofklem op die werkwoord en is dit onskeidbaar, dus sander gein die voltooide deelwoord, bv. omhels, omhril, omskrywe, ens.
het omhels, ens. By omskep het ons tog duidelik die eerste
geval. moet die voltooide deelwoord dus wees omgeskep.
In ons taal praat ons van ,.iemand raakry". maar die laaste
t yd word hierdie werkwoord in sekere koerante stelselmatig
vervang deur die neerlandisme aanry: 'n voetganger is gister
aangery op die pad tussen Pretoria en Johanneshurg. Die
gewone Ieser sal moeite he om dit te verstaan. Nederlands is
vir ons 'n bran van ontskatbare waarde om uit te put wanneer
ons behoefte het aan 'n bepaalde woord of uitdrukking en ons
taal in daardie behoefte nie kan voorsien nie. Langs die weg
verryk ons ons taal. Maar hier is die geval totaa] anders.
Aanry beteken in Afrikaans ,.vervoer", raakry beteken ,met
iemand of iets hots." So gebruik elke Afrikaner dit wat natuurlik praat. Om nou raakry te vervang deur aanry net
omdat dit die Hollander se gebruik is, dit is volstrek nie 'n
verryking van ons taal nie, maar inteendeel 'n flagrante verkragting daarvan. Bowendien word op die manier die Afrikaner afkerig gemaak van Nederlands. En hehalwe ,anglisismes"-ons gevaarlike vyand op taalgebied -hestaan daar
oak so iets soos 'n ,neerlandisme", d.w.s. 'n taalgebruik uit
Nederlands oorgeneem wat hots met die wese van 'n ander
taal. in hierdie geval ons eie.
Totdat Afrikaans op skoal onderwys is, was die uitspraak
van ]anuarie en Februarie in ons taal Jan-ne-wa-rie (jnnJnl: ri).
Fe-ber-warie ( fe: b;}rva: ri), maar by die jongeres v.;ord op haie
uitgebreide skaal gehoor Jan-nu-a-rie ( jnnyu: ri), Fe-bru-a-ric
( fe: hrya: ri). Die laaste is 'n uitspraak volgens die spelling,
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'n .. lettcruitspraak" soos d1t genoem word (kyk bl. 32). Letteruitspraak is natuurli~ nie onder alle omstandighede verkeerd
nie. maar wanneer d1t beteken 'n afwyking van wat algemeen
onder d1c volk gangbaar is, is dit wei deeglik ten sterkste af
te kcur. fn daardie geval is dit net so verkeerd as 'n foutiewe
uitsprauk, want dis niks anders nie ( vgl. die Uitspraakwoordeboek !'an Afrikaans," §§ 2 en 3 van die ,.Inleiding"). Die
Hollander--ons spelle die woorde net soos hy-spreek ook w
[ v 1 uit m die derde lettergreep.
Om die d uit te spreek in woorde soos ander. hierdie en
daardie, soos dikwels te hoor is, is 'n bewuste en hinderlike
.1fwyking van d1e algemene taalgebruik, waar die konsonant
hicr gelykgt>maak word aan die voorafgaande medeklinker: dit
behoort uitgespreek te word anner on~r ]. hierie [ fiiri],
daric ; du: ri]. Van die telwoord nege is die algemene Afrikaanse uitspraak neghe [ nc :g;} 1, waar g dus diesel£ de klankwaarde het as in berge ( mv. van berg). maar daarnaas is v·eral
onder jongcrcs baie te hoor [ne :x;)], met g gelyk aan diesel£ de
letter in goed. En Iaat ons vera! nie vergeet die uiters hinderlike gewoonte van sekere persone om n uit te spreek waar hy
nie gehoor mag word nie, bv. in woorde soos mens, dans en
kans. Hier word die voorafgaande klinker genasaleer ( sowel
die neus- as die mondkanaal is oop) en verleng, maar die n
mag nie uitgesprcek word nie, dus [mE: s, du: s, ku: s].
~asalering is een van die kenmerkendste eienskappe van
Afrikaans (vgl. hfst. V, §2 en Afr. Fon., §§ 324-332) en dis
'n flagrante verkragting van die wese van ons taal om hom te
verontagsaam.
Die vorm Nu- in benaminge soos Nu-Engels, Nu- Nederlands, Nu-Guinea of -Guinee, Nu-Seeland, ens. is 'n bewuste
invoering in stryd met ons taal. Die Afrikaanse vorm is
Nieu- en dit is volstrek nie 'n anglisisme nie, soos sommige
dink. Die Hollander het tog ook hier Nieuw-. Dis in stryd
met ons beskaafde taal om te meen dat w na 'n medeklinker
aan die begin van 'n woord of lettergreep nie bilabiaal (met
die Iippe teenoor mekaar) mag uitgespreek word nie, maar net
lahiodentaal (met die botande op die onderlip; vgl. die Uit-

r
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1915).

Deur T. H. le Roux en P. de Villil'rs Pienanr (Van Schaik, PrPtorm,
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spraakwoor:deboek, §28), m.a.w. dat bv. twee net mag uitge~
spreek word ( tve: ), nie oak [ tue: l nie. Tog is dit 'n voorskrif
wat op skoal deur baie onderwysers gegee word -veral deur
die juffrou van die aanvangsklasse en waarvan die verontagsaming by kunswedstryde ongelukkig dikwels as 'n groat fout
beskou word.
Die laaste paar jaar het dit 'n taamlik verbreide gewoonte
geword om op papier d, t te skrywe op die end na f. g. s:
bedr:oefd, begaafd. bepr:oefd. berugt. besadigd, besor:gd, geneigd, geslaagd. bedeesd, ontJer.poosd, ens .. soos in Nederlands,
hoewel dit in direkte stryd is met die bou van die Afrikaanse
woord, soos aangetoon op bl. I 00-101. " Dis waar, die
.. W oordelys" het hiertoe meegehelp, maar gelukkig is van
daardie fout teruggekom deur die Taalkommissie van die Akademie in sy besluit van Julie 1944. VgL die ,.Voorberig".
In die spreektaal word as refleksief uit!=iluitend gebruik
die persoonlike voornaamwoord. nie allet>n by die eerste en
tweede persoon nie, maar ook by die derde, sowel van dooi
dinge as van lewende wesens: ek ucr:beel my: jy ontstel jou;
hy vergis hom: as die moontlikheid hom aanbicd en daar's
hoegenaamd geen rede om dit op papier anders te doen nie
(vgl. bl. 41). Tog is daar mense wat meen dat as hulle
skrywe, hulle sig moet gebruik by die derde persoon: as die
geleentheid sig voor:doen.
5.

Die invoerders van die gewraakte nuwighede. Die taaleie
moet gerespekteer word.

Daar's meer voorbeelde te noem, maar dis vir ons doe!
nie nodig nie.
Ons wou net aantoon dat gehruike in 'n taal kan ingevoer
word wat hots met sy wese. Dit sien ons baie duidelik in die
geval van ons eie taal. Dit het by ons 'n groat gevaar geword.
Die oueres wend die nuwighede bewus aan, maar die jongeres
grotendecls of heeltemal onbewus. En wie was die invoerders
van die gewraakte nuwighcde? Dit 1s vandag nie meer uit

* Let wel, ons praat nie van die d op die end na I en r nie, wat die een
wel in sy uitspraak besit, die ander nie, bv. bcdwt>lm(d), beskimmel(d)
besmcer(d), ens. Dit is heeltemal iets anders en word nie deur die bou
van ons taal verbied nie.
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te maak nie, maar sekcr is dat hulle nie afkomstig is van die
Spraakmakende Gemeente nie. Nee, dis die werk van die
enkeling. Versover dit uitsprake betref, is dit die persoou
wat hom dikwels in die openbaar van die mondelinge woord
bedien, tot wie as voorganger opgesien word en wat dus geredelik nagevolg word: die spreker, die uitsaaier en vera! die
onderwyser. Waar dit bloot die geskrewe woord geld, sal
die verantwoordelike persoon van koerant en tydskrif, ook
van die uitgewersfirma. baie skuld daaraan he. Die ware
kenner van ons taal was dit in ieder gcval nie. want sy kcnms
van die taaleie sou hom weerhou het van te wil invoer van
buite wat in strvd is met die wese van die taal.

Ons sien dus duidelik uit die voorgaande dat die gesag
van die Spraakmakende Gemeente lank nie !:O groot is dat dit
onder aile omstandighede vree-mde elemente kan weer wat met
die taaleie bots nie. Ook is sy invloed meer beperk tot die
woordeskat, die ontstaan van nuwe woorde en uitdrukkinge.
en die wysiging van betekenissc. Daarom pas 'n later omskrywing van .. Spraakmakende Gemeente" wat die Nederlandsch
W oordenboek gee. nl. in dee! XIV (onde-r die jaar 1936), bl.
2994, beter by die feite. Ons lees daar: ,.De tegenwoordige
bedoeling ( verwys word na die plek vroeer deur ons genoem)
kan echter beter omschreven worden als die, de volkstaal aan
te wijzen als de bron van nieuwe woorden en uitdrukkingen en
eigenaardige toepassingen van andere." Die Spraakmakende
Gemeente is die gemeenskap van sprekers wat skep en wysig,
maar dis geen onsigbare mag wat ten aile tye kan weer wat
met die taale-ie bots nie. Die taaleie is die besondere uitspraak,
vorm, woordgebruik, woordbetekenis, uitdrukking of konstruksie wat aan 'n bepaalde taal eie is in teestelling met 'n ander,
dus kenmerkend van daardie taal is, die wese daarvan uitmaak.
Vandag bestaan daar 'n groot gevaar dat botsende elemente
in ons taal ingevoer word. In die begin is dit bewus, maar
gaandeweg word dit tweedc natuur. Op alma! van ons wat sy
taal liefhet, rus die dure verantwoordelikheid om sy wese te
respekteer en toe- te- sien dat geen gebruik nagevolg word wat
daarmee bots nie.
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