
AFRIKAANSE SPELLING. 

HOOFSTUK !. . . 

AFRIKAANSE SPELLINQ·. 

Dit is absoluut noodsaaklik in 'n· boek · soos 
hierdie, w:at spesiaal vir . skoolgebruik be9oeL is, 
<lat die' een en antler gese word omtrent onp 
spelling'. 

.Daar ons. ons nog .in .die do'rgangsperiode De
v~pd, sal ·dit nie .onvaripas wee·s om 'a.an te toon 
waar Aftikaanse· spelling van die N ederlan'dse 
verskil nie. 

AFRIKAAN(SE 1 LETTERTEKENS. 

·In Afrikaans het -ons die ·volgende KLINKERS : 
·a, e, e, e, i, ·'i, o, 8, u u, eu, ie, oe. Dit lyk 'n 
·bietjie snaaks dat ons die laaste drie klinkers 
rioem, daar hulle deur twee klinker-rettertekens 
geskryf word; maar as ons noukeurig oplet, saj 
dit duidelik wees dat die twee letters maar een 
~lank bevat. 

Voorbeelde: dag, vet, se,. de, pik, wie (meerv. 
van wig), pot; sore, put, ruens, neus, diep, boek. 

Opm. (i).-Die kappie(e)-klinkers is alma! lank 
en staan altyd aan die ·end van 'n lettergreep; 
of as hulle in 'n geslote letfergreep (een wat op 
'n medeklinker eindig) kom, dan is dit alleen in 
sulke gevalle waar, as. die v,:oord :verbuig word, 
hul dan .aan ·die end--vaii 'n o.pe lettergreep ·\een 
wat op 'n klinker eindig) sal kom, b.v. ee (e-e) 
Perel (Pe-rel); sker' (ske;;.re) ;· (l7Ier---(15le-ren'ile); 
maar perd; kombers; · sonder die kappie, ·hoewd 
di'e e die e-klank het, orrrdat die e in di"e gevalie 
nooit aan die end v1in 'n ope lettergreep kan· kom 
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nie. Dit is onnodig om die kappie en die deel
teken tangs mekaar in dieselfde woord te gebruik, 
b.v. s8e i.p.v. s8e; ee _i.p.v. Je. 

Opm. (ii).-Apart van die bo-aangegewe ldin
kers kan ae oak nog as sodanig beskou word; 
want in sommige gevalle waar die g tussen die 
a en die e weggeval het, het die ae 'n suiwer 
a-klank geword, wat nog !anger is ns die aa. Die 
fonetiese skrif van swaar en swaer is sva · r en 
sva : r respektieflik. (Die twee titteltjies na die 
a van swaer dui aan dat die a !anger is as die. a 
met net een titteltjie daaragter.) Soms -\vord die 
ae nie net as een klinker uitgespreek nie1 maar 
die neiging is ten gunste van die een-klinkei-uit
spraak. (Sien Aanhangsel I.) 

Opm. (iii).-Waar die g van die Nederlandse 
woord weggeval het tussen 'n beklemde klinker 
of twee-klank en 'n swak-beklemde e wat gevolg 
word deur twee medeklinkers in dieselfde letter
greep in die onverboe vorm van die woord, kry 
ons 'n verder sametrekking :-age word aa: 
ege word ee; oge word oo: euge word eu, 
b.v. afdraand,. geleentheid, ree11t (reen), gereeld, 
moondheid, ondeund, e.a. Maar voeis ('L!Oel), 
leuens (leuen). 

TwEEKLANKE :-ai, aai, eeu, ei, y, oei, ooi (8i), 
oi, ou, ui, au. 

Voorbeelde: baie, maai, leeu, l\!Iei, hy, groei, 
nooi (n8i), toiings, goud, lui, Augustus. 

Opm. (i).-Vreemde woorde word so ver moont
lik verafrikaans, en dus word au nou ou, b.v. 
auteur i'.o.v. auteur,· auto i.p.v. auto. Maar eie
name behou die au, b.v. Augustus, Aust-ralie. 
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(Dit geld _oak vir antler- Afrikaanse woorde met 
'n a.u, b.v. pou, blou, nou.) 

Opm. (ii).-Die vreemde a.i.-k)ank word nou c 
.geskryf, b.v. a.f faire word a.ff ere; so oqk milit~re 
en populere i.p.v. milita.ire en populaire. · 

. Opm. (iii).-y f(n ei.-Die Ndl. ij war~ nou y 
(sander <lie titteltjies) geskrywe. Daar is geen 
vaste reels yir die ge_bruik van hierdie twee'klanke 
nie. Alleen die volgende kan ons aandui :-, 

Y word altyd gebruik : -

(aL in agtervoegsels van woorde as brouery, 
bakkery, gelopery; 

(b) in die uitgang -ryk, b.v. bosry~, talry~; 

(c) in die woord gelyk en samestellinge daar
van, b.v. ongelyk, tegelyk, vergelyk, ens.; 

(d) in w.w. wat die y-klank het en wat die Jang 
e het in hulle sterk verl. deelw., b.v. skryf (ge
skrewe), kry (gekree), stry (gestrede). 

EI word gebruik in die agtervoegsels -heid en 
-teit, b.v. waarheid, trotsheid, uniwersiteil, stom
miteit. 

Ons handhaaf die Nederlandse gebruik van die 
twee tweeklanke, behalwe waar die y-klank nie vol 
is nie, soos in woorde soos belangrik, dergelik, 
ens. 

Le~ op die on_derskeid tuss~n die volg~nde woord
pare,· wat p-resies dieselfde uitspraak het, maar 
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waar 'Il' verskil in spelling · "n verskil in b'etekenis 
uitbrinti :- r. . , 

Bei,..-Vrug (moerbei): 
By.-Insek (perdeby) Df, 

V oorsetsel. · · · 
Berei.-Klaarmaak. 
Bery.--Op iets ry. 
Bleik.--Dowwer kle)lr kry. 
Blyk.;--i.· Teken. 

ii. Duidelik woi·d. 
Eis.-Vorde'r. 
Ys.-Hardf! water. 
Feit.-Daadsaak. ~Eng. 

fact). 
Fyt.-Seerplek in vinger. 
J,ei.-i. Neem, bestuur, reel. 
' li. Waarop kinders 

skryf. 
Ly .;--Verd uur. 
Mei.-Maand. 
My.-Pers. voornw. 
Peil:-i. Diepte meet. 

ii. "Bonder perk of 
peil." 

Pyl.-i. Skietgoed (pyl en 
boog): 

ii. Reguit gaan na 'n 
plek. 

Rei.-Koor. 

Ry.-i. In 'n ·rv ~taan. 
ii .. Perdry'. . 

Reier .-'n Soort voel. 
Ry~r.-Iemand \vat ry: 
Re1k.-In woorde soos be-

.reik. 
;Ryk.-Bemiddeld, welaf;. 
· gebied. 
Reis.-Van plek na plek 

gaan .. 
Rys.-i. 'n Soort voedsel. 

ii. Op,g;aan. · , 
Steil.-Swaat opdraand. 
Styl.-Skryf .... of bo'Utrim'-t. 
V eiL-Op . vimdiesie ' vcr· 

koop. 
Vyl.-'n Stuk ger!!edskap. 
Vlei.-V allei. Heuning 'OID 

mond smeer. 
Vly.-Voeg of skik. 
Wei.-i. We·iveld vir skape. 

ii. In: uitwei oor iets. 
\Vy.-lnseen:' 'n Gebou, 

.ook' tyd, b'estoo. · 
:Wyer.-Verg.. 't1·ap van· 

wyd. 
Weier._:_Nie toestaan nie. 

Drn MEDEKLINKERS, of Hewer medekliri-ke.r-
klanke, is: b, (c), d, f, g, h, j, k, I, m, n, p, r, 
s, ·t, v,, w, (z)', tj, dj, sf, gh' en hg. 

Yoorbeelde vah.1aa?te yyf.: _(tj)_'tjek,., __ (pj) 1.z.o.fid.-; 
fie., (sj) sjef, (gh) ghoen, (rig) fang. ' > .... ; 

.Op_ru1 ,(.i),7.:Die ,#.,. e.n _dj J1'(t, foo~(i~~ pre~ies, ~die· 
s~l(d_y ·k~aak,- .e.t~: ~µ~ Q~:k·J:tt~rt~k~.,, Dfo glJ,. is, 
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die Engelse g· (in "go"); die Afrikaanse g is 'n 
spirant. Dikwels as 'n g na 'n r of l in Afrikaans 
kom, gevolg deur 'n· swak-0ek!ernde e, het <lit die 
gh-uitspraak, maar word tog' g geskryf, b.v. 
burger, berge, erger, wilgerboom, gevolge. 

Opm. (ii).-In Afillrnans het ons vandag geen 
w aan die end y51_n 'n wqord,, en 09~ elders, 
waar <lit nie gehoor wol"d ni'e, b.v.' leeu, vrou, 
~rs; .maar. huwelik, e:wig . ... 

.. Die uw wotd uu,. b.v. gehuiid .(verboe rratuu·rlik 
gehu-de), opnuut: 

• Dpm .. (iii).:--In die woord Zoeloe woi:d die $.,. 

!dank wel duidelik gehoor i daarom kan. di~ met 
'n z gesk.ryf word. Ook word 'die z en c nog 
\langerref ·"in·· eiename, - b:v~· Pietermaritzburg, 
Zticharla, Gdetzee.,: · · 
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HOOFSTUK II. 

KLAN KE. 

Kort en Lank-oak Uitspraak. 

Klinkers stel kort, lang of halflang klanke vonr. 
Tweeklanke druk klanke van verskillende leng

tes uit. Let op die onderskeid in l~ngte tusscn 
die tweeklanke van die volgende woorde : goud, 
Uon; .rio?t, bi.Jr; feit, Mei: 'voering, opvoering. In 
die meeste gewille is tweeklanke lank of halflank. 

Die kap:piekli'nkers is ool< almal en altyd lank, 
b.v. ruens, wte, sore, wereld. (Sien Kappfo:. 
klinkers, op bis. 27 .) 

Die antler klinkers--a, e, i, o, u-·kan wees:
A kart, 
B swak- of half sterk-beklemd, 
C lank. 

A.-Kort klanke staan alleen in beklemtoonde, 
geslote lettergrepe en word deur 'n enkel klinker 
voorgestel, soos mat, stem, rit, lot, put. 

B.-Swak-beklemtoonde klanke kom in swak
beklemtoonde lettergrepe voor, is altvd kort en 
word deur 'n enkel klink~r in 'n ope of 'n geslote 
lettergreep voorgestel. Kapok, geloop, rivier, 
publiek, maklik, maklike. 
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Opm. (i).-Die swak klinkers kom meestal in. 
ope lettergrepe voor, maar hulle is· maklik te 
emderskei van die lang klinkers deur hulle dowwe 
klank. Die uitspraak gee ook dadelik· te kenne of 
'n klinker lank, kort of swak is-want die lang en 
kort klanke dra 'altyd die hoofklem weg. Verge
lyk gesel (lank) en gesel (swak). 

Die swak-beklemde i kom meestal voor in die 
uitgange -(Z)ik, -is, -ig en -ing, b.v. waarlik, 
vonnis, stadig, doring. 

Die swak-beklemde e kom die rneeste voor, en 
wel in die volgende gevalle :-

(a) In swak-beklemde lettergrepe. (soos bowe
gemeld), b.v. generaal,. geskiedenis, kokkewiet, 
bobbejaan. 

(b) In die voorvoegsels be-, ge-, ver-, b.v. begin, 
geleer, veral. 

(c) In alle agtervoegsels, b.v. beginsel, hoen
ders, beitel. 

(d) Op die end van 'n woord, h.v. liefde, lewe, 
se, ore. 

(e) Voor -lik :-
(i) as dit deur b, d, of ~e· voorafgegaan is, 

b.v. huwelik, skadelik, hebhelik; 

(ii) as dit deur ft, gt, ht, pt, st voorafgegaan 
is, b.v. skriftelik, egtPlik, bedektelik, 
amptelik, feestelik. 

Die meervouds-e is cius a1tyd swak, asook g~
woonlik die klinkers in agtervoegsels : geskiede
nis, herder, ens. Hierdie gevalle is egter alrhal 
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gevalle waa;r die __ klinker in 'n swak-beklemde 
lettergreep s:ta(:lh. Die i ,is die enigste uitson
deriHg, want daar kom wel 'n lang i voor in swak/ 
beklemde lettergrepe. 

[S.ien Cj Opm. (i).] 

C.-Lang 'klanke kom beide in geslote en in
ope lettergrepe voor en word as volg voorgestel :-

(a) _In g~slote lettergrepe deur dubbel kli-nkers, 
soos maan, steen, ·loot, uur .. 

(b) In ope lettergrepe deur enkel klinkers, soos 
vader, ste-ne, so-me-r, bu-re. (U itsonderinge, sien 
Opm. iii, bls. 15.) 

, Opm. (i).-Die klinker i word nooit verdubbel 
nie. Waar <lit lank is, het <lit dieselfde !dank as 
ie ~n word dus voorgestel deur ·i of ie, soos sipr..es, 
ambisieus, wie·l, notiesie, tietel, tragies. 

In beklemde lettergrepe en op die end van 'n 
woord, al het laasgenoemde clan nie die hoofklem 
nie, word die lang i deur ie voorg.estel, soos 
s,e,diesie; bietjie, simpatiek, vandiesie. 

Hieronder val natuuriik al die verkleinwoorde, 
b.v. hoedjie, bossie. 

·in swak en halfsterh lettergrepe word die lang 
i deur i voorgestel, soos indiwidu, likwidasie, 
muni;sipalit~it, situasie, tradision-eel (tradiesie). 

Die Zang i in 'n swak- of halfsterk:-beklemde 
lettergreep kry ons meestal aan "die end van 'n 
ope lettergreep, wat gevolg word deur een wat met 
'rt kl.i~.ker b,eg~rt,, b.v. bi-o-skoop, di·iiet, di-a-deem, 
l~~-dt-e1'., ll'fh: oi-st•eus. 
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Hierdie reels geld natuurlik net vir die lang l 
_waar dit ·die uitspraak van ie bet. Die kort i in 
geslote lettergtepe, asook die swak i, lewer geen 
moeilikheid op nie. Vergelyk :-

rit (kart) riet (lank) 
blik (kort) republiek (lank) 
rivier (kort err swak) sipres (lank en swak) 

Die swak-bekl~de i word. ook ma~lik ge~ep: 
<~an sy dowwe klank, soos stadige, makltke. (Sien 
Algemene Spelreels, blss. 17 en 18.) 

Die kort i (pit), die swak i (sipres) .en die siiJak<'. 
e (pitte) bet almal feitlik presies dieselfde klank-;J 
eq word .dus ook in fonetiese skrif met dieself pe 
letterteken geskrywe·, b.v. gewillige = (x;:i.v~l;)x;:i) •... 

. ' 
Opm. (ii).-'n Kort klinker kom nooit in 'n ·ope·. 

lettergreep voor nie, behalwe in 'n paar verklein
woorde, SOOS potjie, latjie. (Sien Opm .. iiib.) 

Opm. (iii).-As uitsondering op Zang klanke (b) 
di en die volgende : -

(a) Die lang e op die end van 'n woord word· 
deur ee voorgestel om dit van die swak-bekleinae· 
<! ·{e onderskei',· SOOS gee,, see, senuw·ee,. skaduwee, 
twee. l 

Alle samestellinge en afleidinge van sulke 
woorde behou die dubbel e as die twede deel lialf
sterk geaksentueer word; maar een e val weg as 
die twede dee! swak geaksentueer word, b.v: see'-· 
siekte, twede. 

(b) W.<?orde·"'.~t ?P -d e.n -t of 'n klink.~r ~itg?.~ry: 
en dus hulle verklemw:oorde vorm met·-7ie. of -t1ie1• 
veroorsaa.k · dat in die verdeling van lettergr'epe 
daar (i) 'n kort klinker, en (ii) 'n dubbd. kHnker.

1 
aan die end van 'n ope lettergreep kom'. Die' uit:_ 
spraak van sulkc woorde trek die d en t met die 
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jie saam en Jaat dus 'n koit, bek·lemtoonde en 'n 
dubbel klinker ope, soos po-tjie (potjie), .poo-t1ie 
(poobjie) 1 see-:tjie. Daar die klinkers in sulke ver
kleinwoorde elk 'n lang ldank, feitlik die klank 
van 'n tweeklank aanneem, word hierdie spelling 
per se geregverdig. , Die klinkers in sulke ver
kleinwoorde word as volg uitgespreek :-

a word ai, b.v. katjie. word as' kai-tjie uitgespreek. 
aa word aai, b.v. paadjie word as paai-djie uitgespreek. 
e word e, b.v. gebe1ljie word as gebe-djie uitgespreek. 
i word i, b.v. ritjie word as ri-tjie uitgespreek. · 
o word oi, b.v. lotjie word as loi-tfie uitgespreek. 
oo word ooi, b. v .. lootjie word as loo,1-tjie uitgespreek. 
oe word oei, b.v. hoedefie word as hoci-dfie uitgespreek. 

~Die bo-aangegewe woorde is die verkleinwoorde 
re'spektfo~ik' van kat, pad, gebed, rit, lot, loot en 
hoed.) 

Dis onwenslik om in hierdie gevalle die woorde 
volgens uitspraak te spel, anders word die· ver
band i:ussen die oorspronklike woorde en die ver
kleinwoorde verloor, b.v. lwitjie sou moeilik as die 
verkleinwoord van kat erken word, en net so met 
die antler woorde. · 

N.B.-Die jongste uitgawe van die ,,\Voorde
Jys" wil egter dat, in die verdeling van woorde 
in lettergrepe, tussen die tj en dj afgekap sal word 
(pot-=jie). Dit doen geweld ·aan een van die be
langrikste reels rn verband met die verdeling van 
woorde in lettergrepc, nl. verdeel volgens uit
spraak. Dit is mos oak onmoontlik om 'n enkel 
r'nedeklinker in twee te verdeel. So 'n verdeling 
is derbalw.e 'n dooie iets. 'n Taal is geen dooie 
ding nle. Ons kan ons dus ·daarmee 'nie vereen
selwig nie en laat dit aan die oordeel van elke 
gnderwyser(es) oor. 
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HOOPSTUK III. 

ALGEMENE SP.ELI?EeL.S. 

A.-KUNKERS. 

(rl Skryf 'n woord naasteby soos I;y uitgespreek 
word en gebruik geen onnodige letters nit;. 

(2) Skryf nooit 'n dubbel a, e, i, o, 1.i in 'n ope 
lettergreep .nie, behalwe :-

(a) 'n Dubbel e (ee) op die end van 'n woord, 
b.v. vee, dominee. 

Die Iang e aan die end van pie woord word 
dubb~l ge-1kryf; maar wanneer sulke woorde ver
buig word, volg hulle die bo-aangegewe reel, mits 
die verbuigif)gsvorm 'n· ~wak-beklemde klinl}er 
bevat, b .V. see WQrd. see j twee, twede j maar in 
samestellinge. eh v~rklejnwoordjies .wat halfstE'.rk 
geaksentueer word, word die twee e,s behou, b.v. 
teepot, .. tTeetjies .. 

(b) Dubbel klinkers· in verkleinwoorde, soos 
pootjie, ens. (Sien Lert:tergrepe, Opm. 
(i), bis. 35.) 

(3) Die klinkers ie, oe, eu en alle tweeklanke 
kan in geslote sowel as ope lettergrepe gebruik 
word, b.v. boek, boe-ke; leeus, leeu; ens. 

(4) ·i en ie.~Skryf ie :-. 
(a) Op die end van 'n woord, b.v. Unie, 

· kanaTie, Julie. 
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(b) In sterk- en halfsterk-beklemde letter
grepe, b.v. posiesie, opienie, famielie, 
mielies, kiewiet., 

(c) Ii; die uitgang -ies(e), b.v. Indiese, Rus
siese. 

(d) In die uitgang -iek, b.v. simpatiek, iden
tiek, republiek. 

Skryf. i, .. h9ewel .dit fo uitgespr.eek .word, in alle 
~wak-15e~leqi?e let}e,rgrepe;._ b.v, fa~ri_ka.nt (v~r~e-
1yk falinek), tnnnillus, ·Afrikaans, idioom, stfner. 
(Sien. Lettergrepe, Opm. ii.) 

Gebruik i vir alle kori en
7 
s;,a·k i~klanke, b.v~' 

sifr. dik., 

(5) 'n Kort beklemde klinker kom nooit aan die 
end ,van 'n ope lettergreep nie, behalwe ill" sekerc 
verkleinwoorde (sien vorige hoofstuk, C, Opm. 
i.ii b.), en word .altyd enkel in 'n geslote letter
greep geskrywe. Daarom moet ons in die ver
hl!iging van woorde dikwels 'n medeklinke~ ver
dpbbel om.die kort klanke te behou, b.v. knikker; 
pot.word· in <lie meervoud pot-te. 

(6) Dikwels kry ons in Afrikaanse woorde met 
'11" d, voorafgegaan deur 'n Jang klinker of twee
klank• en gevolg deur 'n swak-beklemde klinker, 
'n eienaardige verskynsel as die woorde verbuig 
word.:. die d v.erander in i of .val weg, b.v. gQea, 
goeie; dood, aooie j koud, koue; bad, baaie; 
gebod; "getio_oie. 

N .B.-In die laasgenoemctir tw.~e \\>'.Oorde Y\r
ander die kort klinkervan' die enkefvotid in n 
laiig\'k!igitei· irl:o:die;rnreernoud~dus. hou die reel 
tog steek, 
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B .-1\lEDEKLINKERS. 

(r) 'n Medeklinker word verdubbel wanneer dit 
op 'n kort beklemde klinker volg: mak, mak~er 
,(vergely,k met maak, maker); stof, stowwe; lG;t, 
latte. 

· (2r vVanneer die voorafgaande klinker daaren
teen wel kort is, maar nie die hoofaksent dra nie, 
dan word . die medeklinker ·nie ".erdubbel nie', 
m.a.'Y. geen verdubbeling na alle swak-beklemde 
klinkers nie, b.v. ,heerlik, heerliker; middel, mid-
dele; vinnig, vinniger. · · 

Die uitsondering op hierdie reel is die swak
beklemde -is, waarvan <;lie medeklinker wel in die 
meervoud verdubbel wpr<;, b.v. sehretari,s, ~ekr.e
tarisse; notaris, notarisse., ""(Sien fyleerv., his. 4L) 

(3) 'n Medeklinker ""°rd nooit ~p die end 'van 
'n woord, dubbel.geskrywe nie, b.v •. stof, wil, stad. 

MEDEKLINKERS.-UITSPRAAK EN GEBRUIK. 

Die B.-Die b op die encj: ~•An 'n woord w.ord 
p ·uitgespi:_ee~ en word alleen 9P. die end van 'n. 
woord behoil waar .in die meervoud die b-klank 
gehoor. word,:·~;v. :,.ib, ri-bbe;,;skub, skubbe. 

Die D.-Dle· d op die end 'van 'n woord word 
as t uitgespreek; Dit word egter alleen op die 
end behou '.waar die d in. die meervoud gehoor 
word, b.v. lz,and, hande; strand, stranP,e (vergelyk 
rant, rante, vroeer rand). uitsondering: hout, 
meerv. houde of houte . 

.. Soms. val dit'.·d, in dje meerv. weg,---of dit ver~ 
·aijd~f Jn -·~n ~~, ·. b'.y .. ~aa, papie: gebod; _gebooie ;:· 

'tyd,· tye, ·"(Sien § 6, ··bts~ 18:) 



Let op die verskil tussen die volgende 
van woord bet dieselfde uitspraak.) 
Bond·. Verbond (verbond sluit). 
Bont. Veelkleurig (rooibont). 
Baud. Liggaamsdeel. 
Bout. lets om in te skroewe. 
Eed. Plegtige bevestiging. 
Eet. Om kos te neem. 
End (ent). Einde. 
Ent. W.w. (borne of mense ent). 
Gemoed. Karakter. (Sy gemoed skiet ham 
Gemoet. Een tegemoet loop. [vol.) 
Geskied. Gebeur. · 
Geskiet. Verl. deelw. van skiet 
Graad. l\faat of hoogte. (B.A.-gr.) 
Graat. Vis- of heumnggraat. 
Hard. Teenoorgestelde van sag. 
Hart. . Liggaamsdeel. 
Kruid. Gewas of plant. 
Kruit. Skietgoed. 
Lende. Onderdeel van die rug. 
Lente. Jaargety. 
I~inde. 'n Soort boom. 
Linte. l\Ieerv. van lint. 
Lid. Van 'n vereni~ing. 
Lit. Gewri~. 
Load. ~aten~al (loodp;y:J?). .. 
Loot. I. V a.n n boom. u. Loot31es trek. 
Luid. Hard (met luide ~tern). 
J,nit. Mnsiekinstrument. 
Moed. · Dapperheid. 
Moet. Hulpw.w. van verpligting. 
Mied. Hoon graan op land. 
Miet. Insek in meel. 

woordpare. (Net die t en die d aan die end 

Dwang of gebrek. 
i. Musieknoot. ii. Aantekening. 
Geld.' 

~ ·~·Boo\,brng. 

Nood. 
Noot. 
Pond. 
Pont. 
Raad. 
Raat. 
Rand. 
Hant. 
Rede. 
Rete. 
Roed(e). 
Roet. 
Skud .• 
Skut ... 
Swaarde .. 
Swaarte. 
Swe<!d. 
Sweet. 
Tand. 
Tant. 
Veld. 
Velt. 
Versmaad. 
Versma.at. 
Yoed. 
Voet. 
Wand. 
Want. 
Wed. 
Wet. 
Wyd. 
Wyt. 

Bestuursliggaam of advies. 
Middel. 
Kant. 
Koppie of heuwel. 
Oor~aak of toespraak. 
Splete. 
'n Staf. 
S'wartsel. 
·w.w. (heen en. weer beweeg). 
Kraal vir rondlooµ-beeste, skerm, 
Wapens. r wildskut~ 
Gewig (swaartek~ag). -
Man van Sweditn. 
Vog uit liggaam wanneer warm. 
Deel van gebit. 
Tant Maria. 
Ope land buite dorp. 
Materiaal. 
Verag. 
Voetmaat in poosie. 
Kos gee. 
Li ggaamsdeel.. 
Muur. 
Omdat (voegwoord). 
Weddenslrnp aangaan. 
Voorsluif vn.n' Staat. 
Teenoorgestelde van '/lOu. 
Reskuldig (vPT11'1Jt). 

t;) 

0 
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Die F en v.-Die f en v het presies dieselfdc: 
ldank, nl. die /-klank. · Geen vaste reel· vir die 
gebruik va'n hierdie medeklinkers kan neergele 
word om aan te toon wanneer die f of wanneer 
die v gebruik word nie. Ons kan maar net se 
dat 'n f geskrywe word; waar dieselfde woord in 
Nederlands 'n f het, :~n so ook met.die v. Ook 
word die v nooit aan• die end van 'n woord ge
skryf nie; die f wel, b.v. vader, vrees, fluit, fout, 
duif, lof. Vgl. fee, vee; fier, vier. 

Die f gaan in verbuiging in ww of w odr°' Na 
'n sterk, kart klank verander dit in ww, b'.~~ stof, 
stowwe. ' /, 

. ' • :.t Na 'n Zang klank of 'q q,nder medeklinker ver-
ander dit in w, b.v. stoof, stowe; golf, golwe. 
(Vir uitsonderinge sien Meervoude.) 

Die G.-Die ~ het twee verskillende uitsprake, 
nl. (i) spirant, (ii) sag, soos die Engelse gin "go." 

(i) Spirant. Die gewone uitspraak van die g 
is die spirant of die skerp klank, b .v . . geel, nag, 
stadige. 

Na 'n Jang beklemtoonde !dank val hierdie 
skerp g weg in verbuigingsvorme, b.v. oog, oe, 
tuig, tuie; hoog, hoiir; laag, lae. 

In die verboe vorme van: byvoeglike naam
woorde op -ig word die spirant g behoti, omdat 
dit voorafgegaan is deur 'n swak;-beklemtoonde 
klinker, b.v. vlytig, vlytige; ywerig, ywerige. 

(ii) Sag. Die sagte g kry ans nag net in 'n 
paar woorde waar die g tussen 'n r (soms ook l) 
en 'n swak-beklemde' e kom, b.v. burger, ·berge, 
er~er, borge, wilgerb0om, gevolge. 
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Die· sagte g-klank aan die be~~"in van woorde, 
meestal uit die· inboorling-tale ontleen, wor<l nou 
gh geskryf (uitspraak g as in Engels "go"), b.v, 
ghoen, ghaap, ghwarrie, ghweister (slaan), b.v. 
,,Oppas, hy sal jou ghweister."'" Die~ kla'nk kry 
ons ook nog in woorde soos anghorra, mangh.o, 
dongha, ens. 

Opm. (i).-In Natal en in dele van Transvaal 
word die g byna algem~en sag uitg~spree~ in die 
verboe vorme van woorde op g voorafgegaan .deur 
'n lang klank; so word gese hoger, lager, eige., 
oge-vir hoer, laer, ens. 

Opm. (ii).-In die verbinding ng vorm, die g 
natuurlik saam met die n Mn medeklinker ('n 
i1eusklank) -en kan dus nie onder bowegenoemde 
reels val nie, b.v. lang, sing, ens. 

Vreemde lFoorde. 

_ Vreemde woorde· lewer in hulle spelling heelwat 
!lloeilikheid op. Ten opsigte van ·vreemde-woorde 
moet dus vanself 'n sekere mate van vryhei-d' toe
gelaat w9rd. Wat vir die een nog vreemd is1 .kan 
vir die and~r reeds Afrikaans klii:k, en omge
keerd. Waar <laar egter enige twyfel bestaan oor 
die graad van verafrikaansing van 'n woord, be
hq_ort die voorkeur aan die Afrikaanse spelling 
gegee te word. 

Dje neiging om :wporde halJ ·te '(erafr.ilqi.ans--is 
af te keur. Waar daar woorde uit ander tale moet 
ofltJe·en word om 'n gebrek ·in Afrikaans aarf' te 
vu! ·en aldus die taal te· vo1tooi, ~s ·«:Ht wenslik 
sulke woorde so gou moontlik volgen's Afrikaanse 
spelling in die.taal itr te·burger ... 
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In Januarie 1920 bet die ·,,Suid-Afrikaanse Aka-· 
demie vir Taal,· Lettere en Kuns" die beginsel 
aangeneem dat alle vreemde woorde so ver moont
lik op 'n eg Afrikaanse manier gespel moet word.• 
Om dit te kan doen moet die volgende ~erande
ringe gevolg word:-

Vreemde ae word Afr. e-pedagogies. 
e ,, )J ee-dominee, komitee. 
ph ·,, ,, f-alfabet, fiesies. 

(sagte) c ,., ,, s--s.entr9_al, ~eremgnie. 
c· ' ,, ,, k-konsert, ·kafee. 1 

, 

ch ,, ,, g, k; s, sj, of tj--gaos, kro-' 
nies, Sinees, sjokolade, 
tjek. 

th ,, ,, t-tema, atleet. 
gn ,, ,, nj-kompan.iie, konjak. 
qu ,, ,, kw-kwartaal. 
x ,, ,, ks-eksamen. 
z ,, ,, s-soologie. 
ai ,, " e-affere, militere. 
au ,, ,, ou-outeur, ouditeur-
eau ,, ,, o-buro, tabla. 

* v ,, ,, w-enwelop, ewolusie. 
(sagte) g ,, ,, s-losies, bagasie. 
(sagte) t ,, ,, s-resitasie, stasie. 

rh ,, ,, r-ritme, retories. 
sh ,, ,, s-sieling. 

Vreemde y word of ie (if i. In lettergrepe Wat 
die hoofklem het, is dit ie, maar i in die swak
geaksentueerde lettergrepe, b.v. fiesies, fiesika, 
fisiologie, sipres, liriek. 

* Die v verander in 'n w in lettergrepe wat nie 
die hoofklem het nie, as dit tussen m, l, n, of r 
en 'n vokaal, of tussen twee vokale staan. Na 
antler medeklinkers of aan die begin van die woord 
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of in lettergrepe wat wel d.ie.hoof.klem het, al staan 
<;lit tuss~n tyvee vqkale of vtussen m,,, l, n, ,of r en 
'n :yokfl,ql,,-wqrd <lit ni_e .verand~r nie, b.v. enwe
·iQp, q.kjiw,iteit,. ·ewo~usie, _indiwidu, parwenu, pro
''fX'i·n_siaal.. <Maar Jnovin,sie, lwnvensie, advokaat, 
konvooi, veranda, ens. 

,,Dis dieselfde reel wat ans aantref by die ver
andering van' cg Afrikaanse· woorde soos - lewe, 
strewif, · kalwets, maar gra'Vin, slaviri. Die uitson
deringe op 11.ierdie_reel is 'net "n pnar N ederlandse 
en Engelse woorde, soos e'llangelie, r,ewolwer." 
(Die Hu'isgenoot, ·Nov. £920.) 



SKRYFTEKENS. 

HOOFSTUK IV. 

S K\R Y FTEXE NS. 

Behalwe die gewone Ieestekens word in Afri-
kaans die volgende skryftekens gebruik : -

(a) Die afkappingsteken, of apostroof ('). 
(b) Die aeelteken, geskrewe ("' ). 

(c) Die kappie, geskrewe (" ). 
(d) Die koppelteken, geskrewe (-). 

AFKAPPINGSTEKEN. 

A.-Die afkappingsteken word gebruik :-
(i) Met die onbepaalde lidwoord 'n in die woord 

so'n (vir sulk een) en die uitdrukkinge soos aan 
't ploee, aan 't lese. 

(ii) In die meervoude van woorde op a en o 
w:;it die hoofklem op die laa'ste lettergreep het, 
b.v. buro's, hoera's. 

(iii) In die meerv. van die letters van die alfa
bet, b.v. d's, m's. Daar is twee l's in pitte. 

(iv) In die meerv. van eiename wat op 'n klinker 
eindig, b.v. Naude's, Anna's. 

DEELTEKEN. 

B.-Die deelteken word gebruik om die begiri 
van 'n ·nuwe Jettergreep aan te toon·. Dit word 
gebruik meest::i.1 bo die klinkers e en i. 
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A.-Bo die e moet die deelteken gebruik 
word:-

(I) W anneer adur~ Wegfating- van medeklinkers 
die e in verbuiging naas 'n o of 'n ander e kom. 
Hier is die deelteken nodig om die tweeletter
grepigheid aan te dui, i~ onderskeiding van die 
klinkers oe en ee, b.v. voel (vogel)-sonder die 
deelteken sou dit :voel wees-, hoe, Teen, ·seen, 
bTee, koeel. 

Let op die onderskeid tussen die volgende :-

Asie.-Verkleinwo<>fd van. 
aas. 

AsiEi.-'n Vasteland. 
Geer.--Iemand wat gee. 
Geeer.-Verl. deelw. van'eer. 
Hoe.-Bywoord. (Roe gaan 

dit?) . 
Hoe.-Byv. nw. (Hoge.) 
Koel.-Teenoorgestelde van 

warm. 
Koeel.-W aarmee geskiet 

word. (Kogel.) 
Leer.-(a) Onderrig ontvang 

of gee. 
(b) Gel.ooide diervel. 
(c) Geloof. ('n Valse 

leer.) 
(d) Klimwerktuig. 

Leer.-(a) Krygsmag. 
(b) Verg. Trap van 

leeg. 
Moer.-Afsaksel of skroef

m11er. 
Moeer.-Verg. Trap van 

moeg. 
Persie.-Verkleinwoord van 

pers. 

Persie.-Land in Asie. ; 
See.-Gr,oot uitgestrek,theid 

soutwater. 
See.-(a) Meervoud van ,1.ee. 

(b) Oorwinning. (Zc
gen.) 

Tee.-Om tc drink. 
'Iee.-(a) Meervoud van tee. 

(b) Ndl. tegen in 
sanwstellinge. 

(c) Sat. (Ek is tee 
van lekkers.) 

Veer.-Bedekmiddel van 
voels. 

Veer.-Iemand wat vee. 
Voel.-Gewaar word, tas. 
Voel.-Dier met vere be-

dek. 
Wee.-Ramp of .onheil: 
Wee.-(a) Meervoud van 

wee. 
(b) Meervo-ud ·van 

weg. 
(c) Weeg. (Sonder 

te wik of wee.) 

· Opm. (i).-Irt die ve'rbuiging-e van wborde op 
g kom die deelteken die meeste voor, b.v. 'hoiiT; 
filoloe, 001'loii, van hoog, filoloog, oorlQg.· 
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Opm. (ii) . .:....:.Waar die g wegval tussen 'n a en 
'n e, kry ons geen deelteken nie, omdat -die nuwe 
!dank dikwels 'n klinker is wat soos 'n lang a 
uii:gespreek word, en omdat daar nie kans is vir 
verwarring soos in die geval met oe, oe; ee en 
eii nie, b.v. hagel, hael; brandmager, brandmaer. 
(Sien Aanhangsel r.) 

Opm. (iii).-Waar die g weggeval het tussen 
twee e's, kry dit soms die deelteken en soms nie. 
Die deelteken word gebruik waar ons in die uit
spraak ·van die Afrikaanse woord nog duidelik 
twe.e lettergrepe hoor, b.v. reiin, -reel. Maar waar 
ons nie twee lettergrepe duidelik in die spreektaal 
hoor nie, val die deelteken weg, b.v. (tegen), teen; 
(wegens), weens. (Sien Opm. iii, bis. 8.) 

(2) Wanneer in samestellinge of in verbuiginge 
daar 'n opeenhoping van e's in die middel kom, 
b.v. drieiinig, meee-~t, geiint, gee'rger_. 

(3) In die verbuigingsvorme van woorde ·op 
-ieel en -ieer, b.v. finansiiile, kommersiiile,, priiile; 
maar finansieel, kommersieel, prieel, (Verg. die 
uitspraak van prieel en spieiil.) 

(4) Wanneer in vreemde woorde 'n e op 'n o 
of i volg ep dit in sulke gevalle 'n nuwe letter
greep aanvang, b .v. poiities, Arabie, In die, 
liigiene, SeTwie, GabTiel, piiiteit. 

(5), Die deelteken kan gerus ook gebruik word 
.op die e van die eind:.Jettergrepe eus en eel as die 
·Jettergrepe op 'n Zang maar swak 'i volg, b.v. 
ambisiiius, 'kommetsiiiel. Hoe moet die vreemde
ling anders- weet <lat dit nie am-bi-sie-us· en kom
mer~si1!-el is nie, maar wel amhisi-eus en kom
·mers1'-eel'? 
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B.-Die deelteken word verder bo die i ge
bruik :-

(1) In die verlede deelwoorde van werkwoorde 
wat met i begin, b.v. geUlustreer, ge"informeer, 
ens. 

(2) In vreemde woorde wanneer die i op 'n o 
volg en 'n nuwe· lettergreep aanvang, b.v. -
]ingo"isties, sto~sisme. 

Opm. (i).-Dit kan as 'n algemene reel neer
gele word dat die deelteken gebruik word bo 'n 
e of i wanneer hierdie twee klinkers nuwe letter
grepe aanvang en <leur hulle posiesie iu gevaar 
staan met een of ander klinker of tweeklank ver
war te· word. In enkele gevallc kom die deelteken 
bo die a en o voor-alleen in vreemde woorde-, 
b.v. Kanaan, Aaron, soologie. 

' DIE KAPPIEKLINKERS. 

Die kappieklinkers .vorm 'n groep op hulself. 
Die kappieklinkers het ontsta~m deur of 'n same
trekking of 'n weglating van letters, gewoonlik 
medeklinkers, wat veroorsaak dat klinkers op 'n 
ongewone manier in verbinding kom. Een of 
ander teken is dus nodig om aan te toon dat die 
klinkers op hierdie manier tesame gebring is en 
nie tot een !dank samegesmelt het nie, maar tog 
hulle eie klanke en lettergrepe verteenwoordig, 
b.v. brue van brugge. Deur die weglating van 
medeklinkers, ook, · kom klinkers wat voorheen 
in geslote lettergrepe was, nou in ope lettergrepe. 
Die kappie (A) word dus bo so'n kl inker gebruik 
om aan te toon dat die klinker nog sy eie klank 
behou, b.v. sore van zorgen. Die uitspraak van 
die. kappieklihker bly dieselfde as voorheen, be
halwe dat die klank nou effens verleng is. Die 
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!dank van alle kappieklinkers is dus die klank 
van -die beklemtoonde kdrt klinkers 'n bietjie 
!anger en. breer uitgespreek, b.v. mBre, ·bere, 
ruens kom van morgen, Clergen en 7-uggens. Die 
medeklinkers, nl. die g's, val in al drie hierdie 
woorde weg, en die klinkers o, e, u kom nou in 
ope lettergrepe voor. . Word die knppie nie ge
bruik nie, sou hulle nie te onderskei wees van die 
gewone lang klinkers nie. Die kappieteken word 
dus gebruik om te kenne te gee <lat hierdie klin
kers, hoewel hulle nou in ope lettergrepe staan, 
en ook vanself lank geword het, tog meer of min 
hulle oorspronklike ldanke behou. Die kappie 
word oo_k dan alleen gebruik wanneer sulke 
klinkers in ope lettergr-epe staan. Die kappie
klinkers, met hulle eienaardige ldank, is ook ·alma! 
lank. (Deur kappieklinkers word natuurlik be
doel net die klinkers wat die kappie werklik het.) 

Die kappie-e (e) kom die mees~e in Afrikaans 
voor en het deur sametrekking en verbastering 
uit verskillende bronne ontstaan. Dit het feitlik 
dieselfde klank as die vreemde ai soos dit in" mili
taire, parlementaire voorgekom het. Hierdie 
ldank kom in beide ope en geslote lettergrepe voor. 

Die e-klank ontstaan deur :-

(r) Sametrekking van die Hollandse kort e; die 
Holl. bergen, leggen, hebben, zeggen word in 
Afrikaans bere, le, he, se. 

(2) Verbastering van die Hollandse lang e; die 
Holl. wereld ·en., vleermu.is word in_ Afrikaans 
wereld en vlermuis (uitgespreek vlermuis). 

{ ' 
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(3) Verbastering van die Hollandse aa gevolg 
deur 'n 1'; die Holl. •waa1'd, paars, paard; schaar 
word in Afrikaarys ui!gespreek whd,. pers, perd, 
sker. Dog ploegskaar. 

Vil"' elementere onder~ys, veral in -verband met 
klanke en uitspraak, sou dit wenslik wees eers alle 
e's- met hierdie uitspraa:k, selfs in geslote letter
grepe, met die kappie t_e skrywe totdat die leer
linge, veral as <lit kleintjies is,· die onders,keid 
tussen. die kort, kappie- _en Jang klanke goed baas
gera~k het. 

Die kappie word gebruik bo die Jang ope e, i, 
6 en u. Alleen in ope lettergrepe word die kap
pie- gesk;rywe !'.lm die kappie-klank van die gewone 
lang klinkers t~ onderskei, b.v. kerel, mfire, wte, 
lnue. In geslote lettergi::epe word die kappie nie 
gebruik nie, tensy dit moontlik is !fat die klinker 
in die yerboe woord aan die end van 'n lettergreep 

Jrnn stnan, b.v. sker, <;he-re, maar flerrie, en vler
muis. So ook perd, kers, kom.bers, ens., hoewel 
die e's in hierdi~ gevalle ook die Jang klank van 
die kappieklinker het. 

Let ·op die gebruik van die kappie in die vol
geride wo9rde :-

1. Bere.-(Meerv. van beer) Daar is twee ·bere 
in die dieretui.n. 

Bere."'-(Wegsit) Hy bere die 'b'oek in die kas 
· ~ (Ndl. bergen). ·, 

2. Gele.-(Verboe vorm van geet) Bring my die 
gele ·£ssebHef. 

'Gelf,-(V~~f. peelw.. van UfDt~ hen .het 'n 
· eier gele-. 
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Gelee.,-(Geskik of passend) More ·sal ·dit .v.ir 
Il/Y; ongeleii )~ee~: .. 

3. Kers.-Die, ker.s g~ei ~ig tin die don.ker· :(Nol. 
kaars). 

" ' ""' -- I" 

Kers.-(So011t.:vrug} Die voe! sing in die kers
boom. 

4. Leer.:-(a) Hy leer .. ,sy lesse mooi. 

(b) Hy ·klim in die boom met 'n leer 
(N di. ·ladder) .. 

(c) My skoene is van leer (:Nd!. leder). 

(d) H ulltr verkondig 'n valse leer. 
Leer.-Die leer' vqn die vyand is nag ver 

(Ndl. Leger): , 

Leer .-(Maatvorm) Oom het nag 20 Leers wyn 
(N.dl. leggc_r). 

Daardie l:ennetjie is 'n ~oeie leer 
(Ndl. legger). 

5. M6rc.-M6reoggend gaan ek kerk-toe (Ndl. 
.. morgen). 

More.-('n Soort volk) Die· More is danker 
van;, kleur .. 

6. · Pers.-(1) _Die ,,Nasionale Pers; Bepk." 

(2) Hulle· pers (pars) die sop uit die 
., druiwe (Ndl. pe4'sen) . 

. (3) _l;>i_e. Mede en ... di.e .P_e~s.e~ 
Pers::--(Kleur): Sy' het ·'m pers rok aa:n {Nd,t, 

paars). 
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·7. Se.-(Besittirig) Dit is pa se pyp (Ntll. zijn). 

Se.-Jy mag dit ni'e se nie (Ndl. zeggen). 

8. Seer.-My tand is bafe seer. 

Seer .-(Iemand wat se) Wat 'n waarsPer voor
spel, kom nie altyd so uit nie (Ndl. 
zegger). 

9. Skeer.- Hy skeer horn met 'n skeermes. 
Sker.-Ma sny die sis met 'n sker (Ndl. 

schaar). Maar ploegskaar. 

10. Soe.-(Tussenwerpsel) Soe, maar dis warm! 

Soe.-(Vroulik van bere) Twee van pa se soe 
het kleintjres. 

I 1. Vers.-Dis die mooiste versie van die gedig
gie. 

Vers.-My koei het 'n verskalf (Ndl. vaars). 

12. Werd.-(Verl. tyd van word) Hy werd deur 
die baas geslaan. 

Werd.-(vVaarde) Die perd is 20 pond werd 
(Ndl. waard). 

13. Wie.-(Vragende voornw.) Wie loop daar? 

Wle.-(Meerv. van wig) Die houtkapper :c;Iaan 
wie in die hout. 

N .B.-Nos: 3, 6, l r en 12 het gewoonlik nie 
die kappie nie, ·maar dit sou tog- wenslik wees om 
hulre so te skrywe; om 'hulle :van die antler vorme 
gemakliker te kan onderskei. 
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DIE KOPPEL TEKEN. 

D._:_Die koppelteken word in die volgende ge
valle gebruik. :-

\(r) In samestellinge wanneer die twee woorde 
nog nie heeltemal een begrip uitmaak nie, m.a.w., 
in nuwe samestellinge, b.v. Hertzog-fonds; Unie.
Regering. 

(2) Wanneer deur samestelling 'n opeenhoping 
van klinlrnrs in die middel va:n die verbinding 
kom, wat die oog hinder, b.v. see-eend, wa-as 
(vgl. 'maas). 

(3) In sinne of sinsdele wat deur veelvuldige 
gebruik tot 'n eenheid gegroei het, h.v. hruidjie
rGer-my-nie, wag-'n-bietjie, so-heen-en-weertjies. 

(4) In redupli~erende formasies, b.v. gou-gou, 
kort-kort, fluit-f luit. 

(S) By samegestelde tietels, b.v. k.ommandant
generaal, assistent-sekretaris. 

(6) By samestellinge van selfstandige werk
woorde, b.v. draf-stap, trippel-gang,. 

(7) In samegestelde telwoorde, b.v. drie-en
veertig, vyf-en-twintig (maar nie met miljoen nie). 

Die koppelteken word later weer behandel in 
,,Samegeste!de vVoorde.'' 

B 
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HOOFSTUK V. 

LETTERGREPE. 

'n · Lettergreep is 'n gedeelte van 'n woord. 
Daar is twee soorte lettergrepe-ope en geslote. 
'n Ope lettergreep eindig op 'n klinker, terwyl 
~n, gesloie lettergreep op 'n medeldinker eindig. 
Q'm woorde in lettergrepe te verdeel, moet die 
volgende reels gevolg word : -

(a) As daar een medeklinker tussen twee klinkers 
kom, kap af voor die medeklinker, b.v. ko-ning, 
va-der, e-sel, ta-ren-ta-le. 

(b) As- daar twee medeklinkers in 'n woord is, 
val die verdeling in die midclel daarvan, b.v. 
win-de, stow-we, let-sel, reg-tig;. 

(c) By duidelike samestellinge word die afleiding 
gevolg. Verdeel sulke woorde eers in hul same
gestelde dele en volg dan bowegenoemde reels 
in die verder verdeling van elke part, b.v. daar-om, 
self-be-wus-syn, stre-wers-ver-e-ni-ging. 

(d) Voorvoegsels vorm aparte lettergrepe, b.v. 
ver-an-de-ring, be-gin, ge-kwel, her-in,.ne-ring, 
darts-vy-and. 

(e) Agtervoegsels wat met 'n medeklinker begin, 
vorm aparte lettergrepe ; maar :is die agtervoegsel 
wat met 'n klinker begin, agteraan 'n woord wat 
op 'n medcklinker eindig, kom, word die medc
'klinker 'n deel van die agtervoegsel-lettergreep, 
b.v. saag-sel, buig-baar, min-der-heid; maar die
naar, e-van-ge-lies, mag-t.ig. 
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Halfsterk-beklemde agter\oegsels, soos -aard, 
-aardig, agtig is uitsonderinge op hierdie reel, 
b.v. wreed-aard, geel-agtig. 

(f) Kap af tussen 'n tweeklan.k en 'n klinker, 
b.v. ei-e, dooi-e, koei-e. 

(g) Die deelteken ( ··) toon .altyd die begin en 
die kappie ('') die end van 'n nuwe lettergreep 
aan. Verdeel dus voor die deeltekeri, b.v. tre-e, 
l'-ii, S er-wi-e, drie-e-nig. 

(h) ng, sj, tj en dj word nooit verdeel nie, 
b.v. tong-e, wang-e, ma-sjien, broer-tfie . . (Sien 
C, iii b, bis. 15.) 

(i) Verdeel volgens uitspraak, b.v. A-fri-~a, 
pa-tri-ot. 

Lettergrepe is beklemd of -s•wak-behlemd namate 
daar nadruk in die uitspraak op hulle gele woi:d. 
In beklemde lettergrepe is die klinkers lank en 
kort, maar in swak-beklemtoonde lettergrepe het 
die klinkers nie die hoofaksent nie. 

Opm. (i).-Die verkleinwoord-agten'.oegsels -pie, 
-kie en -tjie vorm altyd aparte lettergrepe, b .v. 
a-sem-pie, soom-pie, ket-tin-kie, stoel-tjie, seun·
tjie, son-ne-t_jie. Die agtervoegsels -jie en -ie trek 
'n vorige medeklinker saam, b.v. win-djie, ho1t-tjie 
(wind + jie, hout + jie), nes-sie, se-pie, o-gip. 

Die uitspraak maak dit onmoontlik om hie.rdie 
woorde anders te verdeel. Die ie lewer geen 
moeilikheid op nie, maar jie veroorsaak 'n uitson
dering op die spelreels. Die uitspraak trek duide
lik die Jen t met die jie saam-dus in woorde SOOS 

potjie, pootjie word die reel in verband met Jang 
en kort klanke in ope lettergrepe nie gehandhaaf 
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nie, want die verdeling hier is po-tji.e, poo-tjie. 
Die klank, egter, van die klinkers in hierdie soort 
verkleinwoorde is verskillend van die gewone kort 
en lang klanke. Feitlik is die kort o (in potjie) 
hier oi, en die Jang oo (pootjie) is ooi. Alleen 
woorde op d en t, meestal eenlettergrepige woorde, 
volg in hulle verkleinwoorde hierdie reel. (Sien 
Klanke C, Opm. iii b, bls. 15.) 

HOOFLETTERS. 

Die hoofletter word in Afrikaans as volg ge
bruik :-

(1) Die eerste woord in 'n sin word met 'n hoof
letter ·geskrywe, b.v. Gister was hy hier; W aar 
gaan jy . heen? As die sin egter met die onbe
paalde lidwoord 'n begin, dan neem die eerste_ 
woord na die 'n die hoofletter, b.v. 'n Mens soit 
se hy ken die plek. 

Die eerste woord van 'n sin wat na 'n dubbel
ptint of ttissen aanhalingstekens kom, d.i., as, dit 
die direkte woorde van 'n spreker .voorstel, b.v. 
Hy roep uit : ,, vVaar is my hoed?" 

(2) Alle eiename word met hoofletters gcskrywe. 
Hieronder val:- · 

(a) Name van persone, •volke, plekke en lande, 
b.b. Jan Vermaak, Bloemfontein, Parys, Natal, 
Europa, Asie, Afrikaner, Engelse, ens. 

Alle samestellinge en afleidinge, sowel as adjek
tiewe van sulke eiename, word ook met die hoof
letter geskrywe, b.v . . 4frikaanse volk, Natal:;e 
vrugte, Europese nasies, H aarlemmerolie. 
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(b) Name van godsdienste, partye, operibare 
liggame, instellinge, geboue~ ens., b.v. Presbi
teriaans, Kato·liek, Nasionale Party, Unionis, 
Volksraad, Unie-Geboue, Senaat, Parlemcntshuis, 
ens. 

(c) Name v2.n die Godheid en samestellinge daar
van, b.v. God, Kristus (of Christus), Heiland. 

Opm. (i).-Alle byvoeglike naamw. en voor
naamw. gebruik in betrekking tot God kry hoof
letters, b.v. Almagtige, Genadige, Hy, Sy, ens. 

Opm. (ii).-Die woorde goddelik, godsalig, 
kristen, k1·istelik is deur gebruik so algemeen ge
word dat hulle nie meer met hoofletters geskrywe 
word nie. 

(d) Name van boeke, tydskrifte en lwerante, 
b.v. ,, Te/eurgeste·l," ,,Die Huisgenoot,'' ,,Di'! 
Afrikaner,'' ,,Die Volksblad;" Bybel. 

(e) Woorde as tietels gebruik, b.v. Weledele 
Heer, Kommandant Potgieter, Koning George, 
President Krug er. • 

Opm. (i).-Wanneer sulke woorde in hulle alge
mene sin gebruik _word, dan word daar natuurlik 
geen hoofletter gebruik nie, b.v. ,,Daar was geen 
komma.ndant aan die hoof van die laer nie ;" 
,,Om koning of president te wees is geen maklike 
taak nie." 

(b) Name van maande en dae, asook feesdae, 
en alle afleidings daarvan, b.v. April, November, 
Sondag, Dinsdag, Dingaansdag, Uniedag, Mei
maand. 

(3) Byvoeglike n~amwoorde wat as selfstandige 
naamwoorde gebruik word om 'n besonder per
soon of persone :::an te dui, b.v. ,,Die Bose het 
jou <lit ingefluister." Begrippe wat·verpersoonlik 
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word, of enige woord waar 'n skrywer nadruk op 
wil le, kan met hoofletters geskrywe word, b.v. 
die P.oesie, die Romantiek, ens. 

REDEDELE. 

Rededele is die soorte waarin die woorde van 
'n taal na hulle betekenis of <liens in 'n sin ver
deel word. 

Verkorting. 
r. Die Selfstandige Naamwoord 
2. Die .Lidwovrd 
3. Die Byvoeglike Naamwoord 
4. Die Telwoord ........... . 
5. Die Voornaamwoord ..... . 
6. Die W erkuJoord . . . . . . . .. 
7. Die Bywoord . . . . . . . . . . .. 
8. Die Voorsetsel .............. . 
9. Die Voegwoord .............. . 

Io. Die Tussenwerpsel . . . . . . . .. 

Selfs. Nw. 

Byv. Nw. 
Telw. 
Voorn.w. 
W.w. 
Byw. 
Voors. 
Voegw. 

Tus.werps. 

Opm.-'-Ander afkortings wat gehruik word, is : 

.Enkel. 
M~erv. 
Selfs. Nw. 
Bes., pers. 

bet. v.n.w. 
Teenw. 
Verl. 
J)eelw. 
Inf. 
D.w.s. 
I.p.v. 
M.a.w. 
NI. 
Vgl. 
B.v.· 
O:i. 

en 

:··· 

Enkelvoud 
Meervoud 
Selfstandige Naamwoord 
Besitlike, persoonlike en 

betreklike voomaamwoorde 
Teenwoordig· 
Verlede 
Deelwoord 
Infinhief 
Dit wil se 
In plaas van 
Met ander woorde 
Na::imlik 
Vergelyk 
By voorbeeld 
Onses insiens 
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HOOFSTUK VI. 

DIE SELFSTANDIGE NAAMWOORD. 

MEER VO UDE. 

'n Selfstandige naamw. is die naam van 'n 
mens, dier of ding. Dit is selfstandig omdat <lit 
alleen kan staan, 'soos vrou, perd, ta/el. 

'n Selfstandige naamw. het 'n enkelvo,ud en 'n 
meervoud. Die enke/<voud staan vir ecn ding, soos 
perd, terwyl die meervoud twee of meer dinge 
beduie, soos vroue, perde. · 

Spesiale name van mense of dinge word eie 
selfstandige naamwoorde genoem, en hulle het 
gewoonlik geen meervoude nie, soos Pietermaritz
burg, Durban, Jan Venter (tensy daar werklik twee 
of meer dinge bestaan met dieselfde naam). 

Oar die algemeen kan ~n mens praat van die 
Jans, die Jakobs, die Venters, ens. Sulke name 
neem altyd -s in hul meervoud, behalwe wanneer 
die naam alreeds op 'n -s eindig; dan neem dit 
-e, soos die Swartse; die Kose. Ons praat- 0ok 
van Jan hu.lle, Piet hulle. Maar daar is 'n onder
skeid tussen die Jans en Jan. hulle. Die eerste 
beteken <lat al' die persone bedoel die naam van 
Jan he,t, terwyl die twede beteken Jan en die ander, 
wat nie noodsaaklik ook die naam van Jan dra 
nie. Dieselfde met pa's en ma's en pa hulle en 
ma hif.lle, b.v. Die..pJa's van sulke kinders moet 
7.rersigt,ig wees., waar .pa's ,, vaders" beteken, 
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terwyl die sin Pa hulle is dorp-toe beteken ,,Pa 
en die ander (vriende of broers, ens.) is dorp-
toe." · 

'n Mens vorm die meervoud van die enkelvoud 
deur 'n letter of letter~ agtera;rn die enkelvoud te 
voeg. Die meervoudsuitgange is -e, -s, -'s, -ers 
of -ere, -ens en -te. 

Reel J.-MEERvouoE oP -E. 

Alie woorde van een lettergreep, en ook woorde 
van meer as een lettergreep wat die aksent op die 
laaste lettergreep het, vorm hulle meervoude deur 
-e agter aan die enkelv.oud te voeg, soos :-

voet 
koei 
pot 
poot 
st of 
man el 
krokodil 

voete 
koeie 
potte· 
pate 
stowwe 
manelle 
krokodille 

Die spelreels hier is:-
(1) As 'n woord 'n dubbel klinker voor 'n end

ip.edeklinker het, val die een .klinker weg in die 
meervoud, omdat twee gelyke klinkers nie .aan 
die end van 'n ope lettergreep mag kom nie, b .. v .. 
boom.,. bo-me; s~een, ste-ne. 

(2) As die woord op 'n en:kel medeklinker eindig, 
voorafgegaan deur 'n enkel kart geaksentueerde 
kl~nker, word die end-medeklinker verdubbel, b.v. 
pot, pot-te; to·l, fol-le; gesel, gesel-le,; P.en, pen-ne. 

(Hier moet die lettergreep geslote bly om die 
kart klank van die klinker te behou, derhalwe 
word die end-medeklinker verdubbel.) 
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Opm. (i).-Die meervoud van woorde soos 
monnik en leewrik wat nie die hoofklem op die 
laaste deel het nie, neem maar een k in die meer
voud: monnike, leeurilw. Woorde op 'n swak ·-s 
is uitsonderings op die reel ; in sulke woorde word 
die -s verdubbel, b.v. notarisse, sekretarisse, von
nisse. 

(3) Eenlettergrepige woorde wat op -ee eindig, 
neem net 'n deelteken bo die twede e, b.v. see, 
see; wee, 'U:ee; slee, slee; tree, tree; slaapstee, 
slaaps'tee. (Dit is om te verhoed oat 'n dubbel 
e aan die end van die ope lettergreep sal kom. 
(Sien Spelreer' I.) 

(4) w oorde van een lettergreep wat op -ie 
ein.dig, asook vree!I1de woorde op 'n sterk of half
sterk -ie, vorm hul meervoud ·deur nog 'n .e by te 
voeg, maar met 'n deelteken {'-') daarop, b.v. knie, 
lwiee; drie, driee; dinasl-ie, dinastiee; elegie, ele
giee"; monargie, monargiee; simfonie, simfoniee. 
Maar studie, studies; nie, nies; die, dies. 

(5) Woorde wat op '""f eindig, verander die f 
in die meervoud tot w of WW. As die f na 'n 
Jang klank. of tweeklank of na die medeklinkers 
l en r kpm, vetander <lit in .w (Spelreel 1 moet 
ook nog gevolg word), b.v. stoof, slo-we; druif, 
drui-we; golf, gol-we; gerf, ger-we. 

L.W.-Na 'nm verander die f nie, b.v. nimfe, 
limfe, triomfe. Ook serafs en girafs. 

As egter die f op 'n kort klinker volg, moet die 
w verduhbel word (Spelreel 2) b.v. stof, stowwe; 
mo/, mowwe .. 

(6) Wborde wat 'n Zang klank het, gevolg deur 
'n g, en hulle meervoude met -e vorm, verloor 
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die g in die meervoud, soos dag, dae; oog, oii; 
vyg, v<ye,· slag,. slae; oorlog, oorloi/; vlieg, vliee. 

Let ook op die meervoude van die volgende 
woorde :-

eg egge of ee ' 
brug brugge, brue of bruens 
rug rugge, rugte of ri'.'1ens 
steg stegge of stee 
trog trogge of troe 
sag so~ge of soe 

Die dae van die week het ook twee meervouds
vorrrte, b.v. Saterdag, Saterdae en Saterdags; 
Vrydag, Vrydae en Vrydags. 

Die vorine op -dae is selfs .. n.w.; maar die 
vorme op -dags bywoorde. Die woorde kan ni~ 
in die enkelvoud as bywoorde gebruik word nie, 
b.v. Daar is vvf Saterdae in die maand; .Sater
dags gaan ons · nie skoal-toe .nie. 

In Natal en Noordelike Transvaal .spreek die 
rrtense die g wel deeglik uit, derhalwe kan die g 
in sulke gevalle nog behou word. 
L.W,.~Die speJreels hou goed ook vir woordc; 

van meer as' een lettergreep, b.v. lialfaam, half
ame; telegram, telegramme; filosoof, fifosowe; 
bedrag, b.edrae. 

U1TsoNoERINGE op REeL r. 
Die volgend~ woorde neem hul meervoude op 

-s, hoewel 'n mens volgens bo-aangegewe reels 
'n -e sou verwag het :-
(a) man mans (manne). saal 

I eeu I eeus n eef 
seun 
oom 
toom 
rib 

seuns 
ooms 
tooms 
ribbes (ribbe) 

bro er 
maat 
pa, ma 
sir 

saals' (sale) 
neefs' 
oroers 
maats (maters) 
pa's, ma's 
sirs 
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(b) 'Eenlettergrepige woorde op -Im en -nn neem 
-s, daar hulle uitspraak feitlik tweelettergrepig is, 
soos skeims, arms, swerms, skerms, uniforms. 
~Vgl. ·uniforme as byv. nw.) · 

U itsondering term, terme. 
(c) Vir verder uitsonderinge sien Reels IV, V, 

VI, en die onreelmatige meervoude . 
.(Die meeste woorde van twee of meer letter

grepe vorm ook hulle meervoude op -e ; en 
daar -e die gewone meervoudsvorm is, sal ons 
hieronder pet die ander .reels gee. Alie 
w9orde wat nie onder die volgende reels val 
nie, neem dus -e in die meervoud.) 

" 
Reel H.-MEERvouDE OP -s. •' 

(a) W oorde van twee of me er lettergrepe wat 
op -el, -em, -en of -er eindig, neem almal -s iri 
die meervoud. 

Voorbeelde op -el: -

winkel 
reel 
baksel 
voel 

winkels 
reels 
baksels 
voe ls 

l)itsonderinge op hierdie reel is woorde wat die 
aksent op die -el het; b.v .. mddel, modelle .. manel, 
mane/le. Ook engele, middele, krist.ene. 

-em:- besem besems asem asems 
-en:- kuiken kuikens reen reens 
-er:- leer leers lei er leiers 

Oak emir emirs 

Woorde SOOS ree·l, voel, reen, ens., wat same
trekkinge is van regel, vogel, regen, ens., Yal 
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onder hierdie reel, omdat hulle tweelettergrepig 
is en nie eenlettergrepig nie. Die deelteken bo 
die laaste e is juis daar om dit aan te toon. 

(b) Woorde van meer as een lettergreep wat 
eindig op -ier, -aal, .-aar, -eur en -aard, neem -s 
in die meervoud as hulle PERSONE aandui ; anders 
neem hulle -e. 

Voorbeelde op. -ier :-winkelieJs, jmyeliers, 
.koesiers (persone). 

Uitsondering: Arabier, Arabiere. 
Maar kwartier, kwartiere; rivier, riviere. 
-aal :-generaal, generaals; admiraal, admiraals 

(persone). 
Maar k.wartaal, kwartale; liniaal, liniale. 
-aar :-moordenaars, leuenaars; intekenaar bet 

~twee meervoµde : intekenaars of intekenare. Maar 
altaar, a.Uare. 

Uitsondering: bar bare, basaars, ghitaars. 
-eur :-kondukteurs, kolporteurs. 
-aard :-luiaards; dronkaards, gierigaards. 
Maar standaardiJ. 

Uitsondering: Spanjaa.rd, Spaniaarde. 

L.W.-Name van persone op -or neem -e in die 
meerv., b:v. orq,tore, kuratore, ekaminatore, pro

.fessore of professors. Maar motors, alligators. 

( c) \Voorde van meer as een lettergreep wat op 
-a, -e, -ae, -ee en -ie uitgaan, neem -s in die meer
.voud. Maar vreemde woorde op -ee van Grieks 
afkomstig neem die deelteken bo die twede e in 
die meervouci, b.v. spondee, trogee, trofee; ook 
mosk.ee. Vreemde woorde op -ee van Latyn of 

'Frans afkomstig neem -s in die meervoud, b.v. 
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komitees, dinees, dom.inees,1 kafees, ·diktees. (Uit
sondering allee.) 

Uitsondering : As die aksent egter op die a 
val, neem hulle 's (apostroof-s), soos' hoera, 
hoera's. 

Voorbeelde op -a :-paddas, goggas, massas, 
kwaggas, dalias. 

Voorbeelde op -e :-perskes, siektes. 
N .B.-Onder hierdie reel val alle adjektiewe 

wat as sclfstandige naamwoorde gebruik word, 
soos armes, hardes, _1ykes. 

Voorbeelde op -ae :-bydraes, bylaes. 
Voorbeelde 'op -ee :-skaduwees, weduwees, 

senuwees, komitees. 

Voorbeelde op -ie :-stasies, nasies, boskasies. 

N .B.-Onder hierdie reel val al die verk-lein
woorde, wat dus altyd -s in die meervoud neem, 
b.v. boompies, goedjies, tolletjies. 

( d) W oorde van net t~vee lettergrepe wat op 
-ing eindig, neem alma! -s in die meervoud. 

I 

Voorbeelde op -ing :-kussings, poedings, 
dorings, karrings; maar sering, seringe .· Ook 
piesang, piesangs; blatjang, blatjangs j oerang
oetang, oerang-oetangs. 

Maar die abstrakte selfs. n.w. op -ing van werk
woorde gevorm, bet twee meervoude, b.v. wan
deling, wandelings of wandelinge: vergadering, 
ver gaderings of ver gaderinge. 

W oorde op -ling neem in die reel -e in die 
meervoud; maar ouderlings en sendelings word 
dikwels gehoor, b.v. /eerlinge, tweelinge. 
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'Eenlettergrepige woorde op -ng .neem -e ih die 
meervoud, b.v. ding, dinge. (Uitsondering 
ghoi~gs.) 

(e) Vreemde w.oorde op -um neem -s in die 
meerv., b.v. museums, albums, linoleums, kwo
rums. 

(f) Name van persone in die leer neem gewoon
lik -s, maar soms het hul oak 'n meervoud op -e, 
b.v. kolonels, kapteins, luitenants, majoors of 
majore, o ffisiers of offisiere. 

Reel Jll.-MEERVOUDE OP -'s (apostroof-s). 

(a) W oorde wat op -a eindig en die aksent 
op die a het, b.v. hoerd, hoerd's; pa, pa's;, 
karbd's; gord's. 

(b) Vreemde woorde wat op 'n -o, -u of -i 
eindig, neem 'n -'s in die meerv., b.v. merieno's, 
jinJ!o's, domino's, buro's, kado's, paraplu's, 

• balju's, indiwidu's of indiwidue, impi's, alilii's. 

(c) Die meervoude van die letters, b.v .. d's, 
k.'s: ,,Daar is twee k's in takke." (Uitsondering 
s-e.) 

(d) Eiename wat op klinkers eindig, neem oak 
die n?ostroof-s in die meerv., b.v. 111Iarie's, 
Naudc's. 
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HOOfSTUK VII. 

MEERVOUDE (Ve·rno·lg). 

Reel IV . ..,-MEERvounE QP -ERS EN -ERE. 

Daar is 'n klompie woorde wat sander enige 
vaste reel hulie meervoude op -ers en -ere vorm. 
Dis 'n meervoudsvorm wat v.an Oudnederlands 
afkomstig is, en nou het ans 'n paar van ans eie 
woorde op die manier 'n meervoud gegee. 

(a) op -ers. 

kind kinders kalf kalwers 
goed gvedere of goeters lam lammers. 
!dip klippers of klippe maat maats of maters 

(Maters = vriende; mate = hoeveelhede.) 

(b) op -ere '(meestal 
lied . liedere 

woorde op -d). 
gemoed gemoedere. 
!deed klere (kledere) gelid geledere 

volk volkere of volke 

Reel V.-MEERvounE ol' -ENs. 

Hier kan oak geen vaste reel gegee word nie. 
Die woorde met hierdie "meervoudsuitgang is 
woorde wat Of nag 'n -s gelas het aan die Hol
landse meervoud op -en, Of in hulle Hollandse 
vorme in die enkelvoud oorspronklik op -en 
geeindig het (met 'n meervoud op -s) en nou in 
Afrikaans verkort is alleenlik in die enkelvoud. 
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Voorbeelde :-
bad badde, batte, baaie of baddens 
bed l)edde, beddens 
genoeg 
gevoel 
hoed 
jong 
lewe 
mied(t) 
nooi(oi) 
vark 
vrou 
wa 
wese 
rug 

genoeens 
gevoelens 
hoede, hoedens 
jongens 
lewens 
miede, miete, miedens 
nooiens, noiens 
varke, varkens 
vroue, vrouens 
(Ndl. wagen) waens 
wesens 
rugge, rugte, ruens 

Reel VJ.-MEERvounE oP -TE. 

Woorde wat op -s, -f, -g en -P eindig en wat 
afkomstig is van Hollandse woorde met 'n -t of 
-cht aan die end, m.a.w. Afrikaanse wocrde wat 
die N ederlandse -t aan die end verwerp het en 
nou op -s, -f, -g of -P eindig, vorm hulle meer
voud op -te. 

Voorbeelde :-

nes (nest), neste 

get;s (geest), geeste 
bees (beest), becste 
gas (gast), gaste 
oes (oogst), oeste 
kamas (kamast), 

kamaste 
drif (drift), .drifte, 

.driwwe 

manuskrip (manuschript), 
manuskripte 

skrif (schrift), skrifte 
geslag (geslacht), ·geslagte 
nag (nacht), nagte 
krag (kracht), kragte 
amp (ambt), ampte 

resep (resept), resepte 
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Ook 
edik (edikt), edikte 
maag (maagd), 

maagde 
hoof (hoofd), hoofcfe 

ab (abt), abte 
deug (deugd), deugde 

smarag (smaragd), 
sin a rag de 

Uitsondering: hout, houde of houte. 

N.B.-Die woord hemp het vir sv meervoud 
hemde; en die woorde burg, graf, ja~ en les het 
burgte, grafte, jaste of jasse, en leste of lesse, 
hoewel hulle in Hollands geen t aan die end van 
die enkelvoud het nie. (N:B.-Jaste en ·leste word 
nie aanbeveel nie.) 

Reel VII.-Woorde wat op -man eindig, vorm 
hulle meervoude op -manne, -mense of -mans. 

Voorbeelde :-
werkman werkmense koopman koopmans 
staatsman staatsmanne Boesman Boesmans 
ambagsman, ambagsmanne, ambagsmense 

Maar 

Engelsman 
Skot(sman) 

Engelse 
Skotte 

seeman 

Fransman 
buurman 

seeliede 

Franse 
bu re 

Dikwels hoor ons ook Skotsmanne, Fra11smanne 
en buurmanne. 

Reel VIII.~ONREfaMATIGE MEERvounE. 

(a) Woorde wat -e neem, maar nie die spelreel 
volg om in die meervoud na 'n 'kort 9eklemde 
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!dank die medeklinker te verdubbel nie. Die kort 
kl;;tnk van die enkelvoud word. in die meervoucl 
verleng. 
dag, dae (dage) dal, dale 
~pel, spele voetbalspel, voetbalspele (of 
gat, gate -spelle) 
vat, vate glas, glase 
slag, slae (slnge) bedrag, bedrae (bedrage) 
gebed, gebede bevel, bevele 
weg, wee (wege) gebrek, gebreke 
hof, howe God, gode 
hertog, hertoe (hertoge) ~~rdrag, verdrae (vetdrage) 
skot (skoot), skote oorlog, oorloe (oorloge) -

staf, stawe (stawwe) 

Die vorm tussen hakies () word nie aanbeveel 
nie. 

(b) Party woorcle wat op 'n -d uitgaan en ook 
die kprt klinker in 'n lange verander (Reel VIII), 
verander ook nog die -d in 'n -i en verdubbel die 
klinker om die lang klank te kry, b.v. 

pad 
bad 

paaie 
baaie 

blad blaaie 
gebod gebooie 

Maar tyd word tye; en kruid, k'rii.ie. 

Party mense gebtuik voorskooie en poilooie as 
meerv .• van vovrskoot en potlood. Daar is ook 
'n neiging in sommige dele van ons land om 
meerkaaie as meerv. van meerkat, en gaaie as 
meerv. van gat te gebruik, b.v. Die meerkaaie 
hardloop na hul gaaie. Dit is egter ·ten sterkste 
af te keur. Die taaleienaardigheid kry ons dik
wels ii1 Afrikaans in die ·verbuiging van' woorde 
op -d na 'n Jang klinker, b.v. goed, goeie; dood, 
dooie. Vgl. ook: Nd!. raadsel -eh braden, Afr. 
raais'e( en· braai. 
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(c) \Voorde wat hul klinker verancier in, die 

meervoud :-

lid 
smid 
stad 

(d) 

as 

bad 

bal 

bas 

blad of 
blaar 

burg 

gas 

,goed 

kus 

las 

letter 

maag 

maat 

lede skip skepe 
smede (smids, smitte) gelid geledere 
stede (Kafferstatte) 

Let op die onderskeid tussen :-

asse (verbrande hout) 
aste, asse (van 'n wa) 
baddens, badde (was-

skottels) 
baaie (warm bronne) 
maar s-tortbaaie 
balle (ronde ,voor-

"'.'.erpe) 
bals (danspartye) 
basse (musiekterm)' 
baste (van borne) 
blare i. (van borne) 

ii. (seerplek) -
blaaie (van boeke of 

diere) 
maar forksvyblaaie 
burge (vark) · 
burgte (kastele) 
gasse (lugte) ~ 
gaste (b~soekers) 
goedere, (eiendom) 
goe ters ( dinge) 
lrnsse (Roene) 
kuste (seekuste) 
lasse ( voee) 
laste (mqeilikhede) 
lettere (letferkunde) 
letters (a, b, "c, ens.) 
mae (buike) 
maagde (dames) 
mate (hoeveelhede) 
maats, Iµaters 

(vrie'nde) 

man manne, mans 
(mansmenr>e) 

mans (eggenote) 
middel middele (rate)" 

middels (liggaams
deel) 

ra.ad rade _(bestuurslig
game) 

raadgewings (ad-
vies) 

rug rugg;e, rugte, rue 
(hggaamsdeel) 

ruggens, ruens 
(bergrande) 

. saal .s._ale (groot vertrek
, 'ke,) 
saals (om·op te ry) 

skof skofte (werk- of 
trektye) 

skowwe (van bees
te) 

skot Skotte (mense van 
Skotland) 

skate (geweerskote) 
staf stawe (stols.ke) 

stawwe of staffs 
(personeel) 

stuk stuks vee 
stukke (delc) 

vorm vorme (fatsoene) 
vorms·· (modelle, of

iets.om in te vul) 
wig wigte (kinders) 

v:-ie. (keilc) 
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(e) Daar is 'n aantal verkleinwoorde wat dub
bele meervoude het :-· 

'lammetjie 
kin_djie 
kalfie 
klippie 
goedjie 

lammetjies 
kindjies 
kalfies 
klippies 
goedjies 

lammertjies 
kindertjies 
kalwertjies 
klippertjies 
goetertjies 

(f) W oorde met geleende meervoude wat ons van 
Hollands af kry :-

aanbod 
bedrog 
do el 
genot 
leer 
raad 
see (sege) 
twyfel 

aanbiedinge 
bedriegerye 
doeleinde(-eindes) 
genietinge 
leerstellinge 
raadgewinge(-wings 
seeprale 
twyfelinge 

(g) Woorde soos krietihus, rnusikus, polietik1ts, 
ens., het ook 'n Latynse meervouc!, b.v. krieiisie, 
musisie, po lietisie. 

Rgit( IX.-Wootde wat op -heid eindig, vorm 
hulk meervoud deur -heid in -hede te verander, 
b.v. waarheid, waarhede; trotsheid, t.rotshede. 

Reel X .-Samegestelde woorde neem die meer
voudsvorm van die laaste dee! aan, b.v. kamer
deure, naafbande. 
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Die volgende woorde word net in die meervoud 
gebruik :-

harsings doodsbeendere 
sedes ~ maanhare (van 
klere 'n perd) 
medisyne' · hoofbrekings 
ruitens hartkloppings 
aanstellings ware (goedere) 
komplimente skoppens 
resies pampoentjies 
notule (afkom- .groete 
stig van nota) voorouers 

'kwaaivriende winterhande 

lewensmiddele 
rente 
masels 
inkomste 
semels 
koste> 
klawers 
kaiings 
trekkings 
voorvaders 
sin kings 

lekkers 
pokkies 
onkoste 
hurke 
hartens 
fraiings 
toiings 
stuipe 
wintervoete 
lopers 
ingewande 

Opm. (ii).-Woorde wat gewig, maat, hpeveel
heid en waarde uitdruk, word gewoonlik in die 
enkelv. gebruik~ soos Dit i~ vier pond werd: Hy 
is ses voet lank: Drie pond koffie; Vyf dosyn 
eiers; ';'les jaard lank; Twee paar kvuse. 

N .B.-Hy het baie goue ponde. Die meer-
voud hier refereer na die ponde self en nie na die 
waarde' van een of ander ding nie. 

Opm. (iii).-Name van materiale (stofname) het 
rrewoonlik geen meerv. nie, soos goud, silwer, 
koper, yster (die materiaal). 'n Los stukkie yster 
het die meervoud ysters. 

Opm. (iv).-Sekere woorde kan, volgens hulle 
abstrakte betekenis, geen meerv. he nie, soos 
liefde, blydskap, dors, hoogmoed, koors. 

Opm. (v).-Party woorde, hoewel enkelv. in 
vorm, het gewoonlik 'n meervoudige betekenis
hulle stel gewoonlik 'n versameling voor, soos 
sand, konfyt, murg. 
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HOOFSTUK VIII. 

VERKLEINWOORDE. 

O.qi die verklein:woord te vorm gebrfrik 'n mens 
agtervoegsels, wat jy agter aan die enkelvoud va11 
'n selfstandige naamwoord las. Die verklein
woord-agtervoegsels is -ie, -pie, -jie, -t.fie, -hie en 
-etjie. 

Reel I.- -ie: Woorde wat op -s, -k, -p, -gen -f 
eindig, vorm hulle verkleinwoorde met -ie. [Die
selfde spe~reels word bier gevolg as in die meer
voudsvorming van woorde-sien bis. 40, (I} en 
(2) .J 

Voorbee.zde :-

op -s klos klossie tros trossie 
roos rosie mu is muisie 

op -k kerk kerkie boek boekie 
stok stokkie rook rokie 

op -P lctmp lam pie lap lappie 
skip skippie aap a pie 

op -g dag daggie uog ogie 
ploeg ploegie berg bergie 

op -f drif driffie stoof stofie 
du if duifie gerf gerfie 

Re.el II.- -pie: (a) Woorde wat op 'n -m uit
gaan, neem -Pie as die -m op 'n lang klank of 'n 

.ander medeklinker volg. 

Voorbee·lde :-
Na 'n Jang !dank: boom, boompie; riem, riempie. 
Na 'n medeklinker: ann, annpie; skelm, shelmpie. 
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(b) Woorde wat op 'n swak-beklemtoonde -em 
eindig, neem ook -pie, b.v. asem, asempie; wasem, 
wasempie. 

Reel III.-Woorde wat op -d qf -t eindig, neem 
-jie, soos wind, windjie; rand, randji£J; hout 
hout_jie ,· kaart, kaartjie; god, go d_iie. 

Reel IV.- -tjie: (a) \Voorde wat op -l, -n, -r 
uitgaan waar hierdi.e medeklinkers op 'n lang 
klank volg, neem -tjic, soos stoel, stoeltjie; broer, 
bro-ertji?; boor, boortjie; seun, seuntjie. 

(b) Woorde op 'n swak-beklemtoonde -el, -er en 
-en neem ook -tjie, soos lepeltfie, dekseltjie, em
mertjie, lakentjie. 

(c) Woorde wat op 'n klinker uitgaan, neem 
ook -tjie. 

Voorbeelde : vrou, vroutjie; tau, toutjie; koei, 
koeitjie; .Jaai, laaitjie; sofa, sofatjie; knie, knietjie; 
hoogte, hoogtetiie.-(N .B. pa, paatjie; ma, maa
tjie .) 

Reel V .-W oorde van twee of meer Jettergrepe 
op -ng vorm hul verkleinw. deur die g in 'n k te 
verander en dan -ie aan te voeg, b.v. koning, 
koninkie; rotting, rottinkie; oorwinning, oorwin
ninkie; verandering, veranderinkie. 

Eenlettergrepige woorde op -ng het die agter
voegsel -etjie, b.v. dingetjie; slangetjie, 

Reel V .- -etfie : (a) Woorde wat op -l, -m, -n 
en -r uitgaan, as hierdie letters op 'n kort-beklem
toonde klinker volg, vorm hulle verkleinwoorde 
met .. etjie. Die medeklinker word natuurlik ver
dubbel na die kort klank. 
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Voorbee·lde :-

-l :-tol, tolletjie; wal, walletjie; kol, kolletjie. 
-m :-born, bommetjie; lem, lemmetjie. 

N.B.-Verg,elyk hierdie reel met Reel Ila. 

-n :-son, sonnetjie; ken, kennetjie; koningin, 
koninginnetjie. 

-t :-kar, karretjie; tor, torretjie. 

Reel VII .-Onreiilmatige verldeinwoorde. (Ver.:. 
gel~k Meervoude, Reel VIII.) 

gat gaatjie glas glasie. 
vat vaatjie skot (skoot) skootjie 
pad paadjie le we lewentjie 
bi ad blaadjie (van 'n blad blaartjie (van 'n 

boek) boom) 
bad baadjie nooi noointjie 
wa waentjie rib ribbetjie 
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HOOFSTUK IX. 

GESLAG. 

Die selfstandige n.w. is die naam van 'n per
.soon, dier of ding. Staan ,_die selfstandige n .w. 
vir een of antler lewendige wese, ·clan moet dit 
noodsaaklikerwyse een of antler geslag aandui, 
want onder mense en .diere is daar twee geslagte 
-die manlike en vroulike geslag. Die selfs. n.w. 
neem dus die geslag aan van die ding wat dit 
voorstel. Vrou of meisie is dus vroulike geslag, 
en man, se.un manlike geslag. Dooie dinge het 
g'een geslag nie-soos taf el, bed, klip. Ons se 
hulle is onsydig, want hulle behoor nie aan een 
of antler geslag nie. 

Ons onderskei of dui geslagte aan deur : -

(1) Die gebruik van aparte woord~. 

Mense. 
Manlik Vroulik 

vader moeder 
broer (boetie) suster (sussie) 
man 
swaer 
neef 

vrou 
skoonsuster 
nig(gie) 

jong (Kafl'er) meid 
he er dame 
strooijonker 
baas 
monnik 

(priester) 
ab 
towenaar 

strooimeisie 
nooi 
non 

abdis 
he ks 

Manlik Vroulik 

pa (oupa) ma (ouma) 
buurman bu·urvrou 
seun dogter 
oom tante 
jongetjie rnelSle 
(knaap) 

meneer Inf,Vrou 
bruidegom bruid 
wewenaar weduwee 
oujoukman oujong_nooi 
kok kombuismeid 

out a 
klonkie 

aia 
klirnmeid 
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Laasgenoemde woorde i.s die verkortinge wat 
in die Boland voorkom van klein jongetjie 
(klonkie) en klein meid (hlimmeid). 

reun 
hings 
bul 
bulkalf 

teef 
merrie 
koei 

Diere. 

vers '(kalf) 

ram 
-beer 
haan 
bokram 

ooi 
sog 
hen 
boko0'i 

In verband met die.meeste ander diere nie hierbo 
genoem nie, word die geslag onderskei deur die 
gebruik van die woorde mannetjie en wyfie, soos 
mannetjie-eend, -tier, -hat, -duif, -wolf; leeuwyfie, 
wyfie-eend en tierwyfie. 

(2) Deur die gebruik van die agtervoegsels :.~·ter, 
-es, -in, -e en -iese, 

Voorbeelde pp -ster : skryw.er, skryfster; spreek
ster; bakster; waarsegster; werkster. (Hierdie 
uitgang word maar min gebruik en kom gewoonlik 
voor waar die manlike gevorm word van die stam 
van 'n werkwoord,) 

-es :-sondaar, sondares; digter, digteres; on~ 
derwyser, onderwyseres; prins, prinses; bedelaar, 
bedelares; sanger, sangeres-kom ook maar~ 
behalwe in genoemde gevalle, selde voor in 
Afrikaans. 

-in :-vriend, vriendin; god, godin; koning, 
koningin; keiser, keiserin; hertog, hertogin; Jood, 
Jodin; vor~, vorstin; kristen, kristin; heiden, 
heidin; held, heldin; wolf, wolvin. 

-e :-eggenoot, eggenote; president, presidente; 
erfgenaam, erfgename; orrelis, orreliste; pianis, 
pianiste. 
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-iese : Vreemde woorde op -or en -eur, soos 
akteiir, ahtriese; direkteur, direktriese; ehsamina
tor, eksaminatriese; eksekuteur, eksekutriese. 

N .B.~Die vroulike van seluetaris is sekreta
resse, en van gaewetneiir, gaewernante. 

Woorde wat vir beide manlike en vroulike ge
slag gebruik kan word, noem ons gemeenslagtig, 
soos:-

hoender 
kalf 
skaap 
vulletjie 
vreemdeling 
leer ling 
di ens bode 

perd 
lam 
bok 
weeskind 
getu'ie 
lidmaat 
hond 

vark 
kuiken 
bees 
tweeting 
gade 
huisgenoot 
esel 

'n Mens onderskei ook die geslag deur gebruik 
van die persoonlike en besitlike voornaamwoord : 
hy, sy (dit vir onsydige dinge), ham, haar; sy, 
haar; syJte, hare. 

Voarbeelde :-
(1) Waar is Jan? Ek het hom in die tuin ge

sien ; hy is besig' om appels te eet. (Manlik) 
(2) Gee dit vir sussie : sy bet dit baic nodig; 

ma het <lit vir- haar gegee. 
(3) Wie se hoed is die? Dit is ma (pa) s'n, 

of, Dit is ma hare. 
(4) Dit is sy pyp. 
(5) Dit is haar naaldewerk. 
N .B.-In die 2de persoon en ook in die meer

voud kan geslag nie aangedui wotd deur middel 
van voornaamwoorde nie, b.v. Jy moet werk; ans 
het geloop; hulle sit stil. (Manlik en vroulik) 
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HOOFSTUK X. 

NAAMVALLE. 

In Afrikaans het ans, soos in Nederlands, vier 
naamvalle, nl. nominatief, akkusatief, possessief 
en datief. 

N ominatief, of 1 ste N aamval. 

Nominatief is: (a) onderwerp van die sin, b.v. 
,,Jan slaan die kat." 

(b) Die woord in bystelling met die onderwerp, 
b .v. ,,Jan, my brcer, slaan die kat." 

(c) Die toegesproke persoon, b.v. ,,Jan, moenie 
die kat slaan nie." 

(d) Die selfstandige n.w. na die. kousatiewe 
w.w., soos wees, word, lyk, b.v. ,,Jan is my 
·broer." 

Akkusatief, of 4de Naamv~l. 

Akkusatief is : (a) die direkte voorwerp van die 
sin, b.v. ,,Jan slaan die kat." 

(b) Die woord in bystelling met die direkte 
\'OOrwerp, b.v. ,,Jan slaan die kat, Mies." 

(c) Na voo.rsetsels, soos u.it, met, van, na, in, 
ens., b.v. ,,Jan slaan die kat met 'n stok." 
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Die Possessief, of 2de Naamval. 

Die possessief dui 'n besitting aan. I.n Hol
lands word die possessief uitgedruk deur 'n s 
agter die self st. n. w. te voeg, soos vaders pyp ; 
maar in Afrikaans gebruik ons :-

( 1) Die besitlike voornaamw. se, haar en hulle; 
ook syne en hare. 

(2) Die woordjie van. 

(1) Die gebruik van die besitlike voornaamw. 
is verreweg die gebruiklikste in Afrikaans en word 
na die selfst. n.w. wat die besitter voorstel, ge
besig, -soos ,,die man se hoed;,, ,,die vrou se 
hoed," of ,,die vrou haar hoed." In die meer
voud gebruik 'n mens ook se of h?,i.l(le). ,,Die 
mans se hoede," of ,,die mans hul hoede ;" ,,die 
vrouens se hoede," of ,, die vrouens hul hoede .' · 
Ook word gese: ,,Die hoed is ma hare," ,,Die 
hoed is pa syne (of s'n).'' 

Die volgende sinne: ,,Gee (aan) my Jan se 
hoed," en ,, Die vrou se keel. is seer," word dan 
ontleed (uiteengesit) as volg :-

Gee \Verkwoord 
my I ndirekte voorwerp 
Jan se Possessief bcpalende ,,hoed" 
hoed Direkte voorwerp 
Die Lidwoord 
vrou se Possessief bepalende ,,keel" 
keel Onderwerp 
is seer W erkwoord 

(2) Besit kan oak uitgedruk word deur van, b.v" 
,,die man se hoed" is dieselfde as ,,die hoed van 
die man.'' Hierdie konstruksie is egter minder 
gebruiklik, omdat dit ·omslagtig is. 
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In Afrikaans het ons heelwat woorde en uit
drukkinge waarin ons nog die naamval-verbuiging 
van Hollands aantref. Dit is te wyte aan die 
invloed· van die Bybel en die taal van die predi
kante. Ons voorvaders het in baie noue aanra
king gekom inet albei. B.v. saans, smorens, 
snags, ternouernood, kind des doods, ter elfder 
ure, sweet des aanskyns, byderhand, mettertyd, 
kwelling des geestes, brood der snwrte, ter dood 
veroordeel, ter hatte neem, desg'elyks, niks nuuts 
nie, iets wonderliks, iets verrassends, wat moois. 

Die laaste vier voorbeelde is gevalle van die 
verde lingsgenetief-s. 

Datief, of 3de Naamval. 

Datief is: (a) Die belanghebbende of indirekte 
'l!oorwerp, b.v. ,,Gee my daardie boek," of ,,Gee 
vir (of aan) my daardie boek." 

(b) Die woord .in bystelli1Yg met die belangheb
bende of indirekte voorwerp, b.v. ,,Gee my, Jan 
se broer, 'n boek." 

In die sin soos ,,Gee my die boek" is my die 
indirekte voorwerp, omdat die handeling van die 
w .w. gee nie direk op my kcim nie, maar· wel op 
boek. Hoewel St'rik gesproke 'n woord akkusa
tief is na 'n voorsetsel, tog in hierdie' geval, en 
na W.W. SOOS gee, skenk, Se, ontneem, on.troof, 
ontsteel is die woora waarop die direkte ha,nde
ling nie afkom hie, in die datief-al het dit 'n 
voorsetsel. 

(c) Die oorsaaklike voorwerp is ook die indirekte 
voorwerp, b.v. ,,Hy iC1g vir my," :1 Hy sorg vir 
sy moeder .'·' 




