
LIDWOORDE. 

HOOFSTUK XI. 

LIDWOORDE. 

In Afrikaans het ons maar drie lidwoorde, nl. 
die, een ('n) en geen (g'n). 

Die is die bepaalde lidwoord. 
Een ('n) is die onbepaalde lidwoord. 
Geen (g'n) is die ontkenning van een. 
B.v. Hier is die boek; Hier is 'n (een) boek; 

Het jy 'n boek?; Nee, ek het g'n boek nie. 
In Afrikaans behoort die bepaalde lidwoord dik

wels voor te kom waar <lit geheelenal nie in 
Engels gebruik word nie. Dit lyk egter of die 
Afrikaner nou ook die lidwoord begin wegiaat in 
sulke gevalle, heel waarskynlik onder invloed van 
Engels; en <lit is, onses insiens, af te keur. 

Die lidwoord behoort gebruik te word voor name 
van:~ 

(a) Strate, b.v. Hy woon in die Kerkstraat. 
1 (b) Siektes, b.v. Hy is dood aan die tering. 

(c) Jaargetye, b.v. In die somer is <lit, baie 
warm. 

(d) Maaltye, b.v. Na die ontbyt het ons gaan 
wand el. 

(e) Voor 'n selfs. n.w. wat in s.y alge-m.ene sin 
gebruik word, b.v. Die ervaring leer ons .... 

In bogenoemde gevalle behoo'.t hy g~bruik te 
word. 

N.B.-Gelukkig het ons in Afrikaans niks van 
het .. woorde nie, iets wat die Afrikaner altyd hoof
brekings gekos het, eenvoudig omdaL hy nie die
self de suiwer taalgevoel vir die Nederlandse taal, 
kon kry as hy vir sy eie taal 'het nie. 
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HOOFSTUK XII. 

BYVOEGLIKE NAAAfWOORDE. 

Die byvoeglike naarn~ooord (of adjektief) word 
altyd in verband met een of ander self st. naamw. 
gebruik, en <lit dui aan die eienskap of hoedanig
·heid van die ding wat die self st. naamw. voorstel
m .a.w ., <lit bepaal die selfst. naamw. In die 
sinne: ,,Ek het 'n s·wart kat," en ,,Dis ·'n goeie 
man daardie'' is swart en goeie byvoeglike naam
woorde, omdat hulle ans die hoedanigheid of aard 
van die kat en man aandui. 

Byvoeglike naamwoorde word op twee maniere 
gebruik: (a) attributief en (b) predikatief. 

Wanneer die byvoeg. naamw. vlak voor die 
self st. naamw. staan, dan is <lit attributief; maar 
wanneer dit geskei is van die self st. naamw. wat 
dit bepaal, deur die wer.kwoord is of enige deel 
van is of word, lyk en uitsien, dan word <lit pre
dikatief gebruik. 

Voorbeelde :-

Attributief: Hy het 'n mooi suster, maar 'n 
le like broer. 

Predikatief: Hierdie man is mooi. Hy word 
groat. Jy lyk mos siek, of, Jy sien daar siek uit 
vandag. 

N'.B.-In hierdie gevalle is die adjektief geskei 
van sy self st. naamw. In die predikatie•we ge
bruik, dus, ·word die oors·pronklike of onverboe 
vorm van die adjektief gebruik; en dit behou dan 
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ook altyd sy skerp end-letters, soos ,,Di'e kind is 
koud," ,,Sy is oud," ,,Hy is jonk." Maar die 
byvoeg. naamw. word attrib·utief gebruik in : die 
ou vrou; die jong man. 

SooRTE VAN BYVOEGLIKE NAAMWOORDE. 

r .-Byvoeg. naamw. van hoedarzigheid, nl. 'n 
adjektief wat die soort of aard van 'n ding te kenne 
gee, soos goed, sleg, mooi, ens. 

2.-Stoflike, byvoeg. naamw., nl. byvoeg. n.w. 
wat die materiaal o( stof van die selfstandige n .w. 
aandui, soos silwer, yster, kopcr, papier.. (Sien 
Aanhangsel II.) 

3.-Aanwyse?ide byvoeg. naamw. Hierdie 
byv. naamw. wys aan of to on een of ander self st. 
naamw. (Sien Aanwysende Voornaamw.) Hulle 
is eintlik voornaamwoorde gebruik as byvoeg. 
naamw., soos hierdie (daardir:) man, derge.Zike, 
diesel/de, sodarzige, so'n en sulke. Hierdie 
woorde kan alleen as byvoeg. naamw. beskou 
word as, hulle vlak voor 'n self st. rniamw. staan. 
Word hulle al!een gebruik, dan is hulle voornaam
woorde. So'n (of soon) is die enkelvoud van 
su/ke, soos ,,So'n man is goed"; nrnar ,,Sulke 
mannt! is go1~d.'' 

4.- Ver·lede deelwoorde gebruik as byvoeg. 
naamw. Onder hierdie klas kom :-

(a) Die gewone reelmatige verlede deelwoorde. 
Wanneer hierdie deelwoord as byvoeg. naamw. 
gebruik word, kry hulle 'n -d aan die end as 
hulle op -l, -m, -n en -r eindig; teleurgeste·l word 
teleurgesteld ~s dit 'n byvoeg. naamw. is, ens. 
(Sien vVerkwoord-Verlede Deelwoord.) 
c 
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(b) Die ou $te1'l{ 'Vl:Jrle4e deelwoorde, ·wat :nou 
byna uitsluitlik as byvoeg. naamw. gebruik worp 
-'n hele lys van hulle is aangegee onder die 
wcrkwoordr:-. b.v. geboe hoof, duur-gekogte vry
heid, 'n uitgesogte appel. 

5.-Teenw. deelwoorde gebruik as adjektiewe, 
s.oo;; singeride voels, . ens. 
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HOOFSTUI'f. XIII. 

BYVOEGLIKE NAAMWOORDE (vervolg). 

TRAPPE VAN VERGELYKING. 

Daar byvoeg. naamw. hoedanigheid aantoon, 
kan hulle ook verskillende trappe (of grade) van 
hoedanigheid uitdruk,- want 'n mens kan <linge 
met mekaar vergelyk en te kenne gee of die een 
di-ng meer of minder van die sekere hoedanigheid 
besit as die ander-en dis die adjektief wat die 
onderskeid moet uitdruk, b.v. ,,Hierdie kat is 
groat" druk die hoedanigheid van die kat uit; 
,,Daardie kat is grater" gee te kenne <lat die twede 
kat die hoedanigheid van grootte in ..'n grater· 
maat besit; ,,Daardie kat ('n derde) is die groot
ste" wys dat die derde kat die hoedanigheid in 
die hoogste maat besit. Ons het hier dri.e yonrn 
van die byvoeg. naamw., wat ons die trappe ,van 
vergelyking noem. Die eerste, die gewo'ne vorn: 
van die adjektief, is die stellende trap; die twedt 
is die vergrotende trap, en die derde <lie oortref. 
f ende trap. 'n Mens vorm die twede trap deui 
-er, en die oortreffende deur -ste agter aan qi{ 
stellende trap te voeg, soos :-

Stell en de V ergrotende 0 ortr e ff end<J 
Trap. Trap. Trap., 

swart swarter swartste 
dwaas dwaser dwaasste 
grof growwer grofste 
skeet skewer .skeefste 
groot groter grootste-
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los . losser losste 
hoog hoer (hoger) hoogste 
laag laer (lager) laagste 
breed breer breedste 

N .B.-Die volgende. reels moet hier ook gevolg 
word:-

(a)' -I na 'n kort beklemde !dank veran<ler in 
WW, en na 'n Jang kJank Of tweekJank in 'W in die 
vergrotende trap, soos growwer en dmuer. 

(b) -g na 'n lang ldank val in die vergrotende 
trap heeltemal weg, soos hoer en laer . . Maar 'vlug
ger. Die .deelteken word alleen gebruik wanneer 
in sulke gev::iJ!e 'n oe of ee bv mekaar kom . 

. (c) -d na 'n lang klank val weg in die vergro
tende trap, soos breed, breiir; wyd, wycr. (Uits. 
wreder en gereder.) 

(d) Byvoeg. naamw. wat op -r eindig, neem -der 
in die vergrotende trap, soos .rnur, suurder; 
swaar, swaarder. 

(e) Byvoeg. naamw. van een lettergreep op 'n 
medeklinker eindigende, voorafgegaan deur 'n 
hprt geahsentueerde klinker, verdubbel die end
medeklinker in die vergrotende trap. Byvoeg. 
naamw. van meer ~s een lettergreep het die aksent 
ni.e op die laaste lettergreep nie, en dus kan daar 
dan geen verdubbeling van die medeklinker wees 
nie, b.v. 

dun dunner los losser 
Maar 

aandoenlik aandoenliker vyandelik vyandeliker 
(f) Byv. n.w. wat op -g eindig waar die -g vir 

die Hollandse -cht staan, neem -ter in die vergro
tende trap, soos :-

lig (licht) 
sag 

ligter 
sagter 

ligste 
, sagste: 
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(g) Ilyv. n.w. wat op -k, -f of -s eindig, maar 
',;·.:uuvan die llollandse vorm op -t of -d eindig, 
neem -ter of -der in die vergrotende trap, b.v. 

geskik (geschikt) 
woes (woesl) 
vas (1!ast) 
wuf (wuft) 
onbeskof (onbeschoft) 
beleef ( be.[eef d) ' 
beskaaf (beschaafd) 
verlief (verliefd) 

geskikter 
woester 
vaster 
wufter 
onbeskofter 
beleefder 
beskaafder 
verliefder 

geskikste 
woesste 
vasste 
wufste 
onbeskofste 
beleefste 
beskaafste 
verliefste 

(h) Byv. n.w. wat vroeer op -uw geeindig het, 
maar wat nou die w verloor het, het twee u's in 
die oortreffende trnp en twee vorme in die ver-
grotende trap. · 

sku (schuw) skuer of skuwer 
slu (sluw) sluer of sluwer 

skuuste 
sluuste 

Voorbeelde van die trappe van vergel y king van 
enige byvoeglike naamw" waarin die spel- en antler 
reels gevolg word:-

SteZ.Zende Vergrotende Oortreffende 
kaal kaler kaalste 
wvs wyser wvsste 
dlk dikker dikste 
vriendalik vriendeliker vriendelikste 
do of dqwer doofste. 
dof dowwer dofste 
duur duurder duurste 
fog logger logste 
dig (Nd!. die ht) di gt er digste 
ju is juister juisste 
droog droer droogste 
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Stellende 
moeg
traag 
wyd 
gereed 
ru 

Stellende 

goed 
baie (veel) 
vroeg 
laat 
nuut 
bietjie (min) 
kwaad of 

kwaai 
na(by)_ 
sleg, siek 

TRAPPE VA-;:.; VERG£J..Y1'1NG". 

Vergrotende 
moeer 
traer 
wyer 
gereder 
ruer (ruwer) 

Oortreff end~ 
moegste 
traagste 
wydste 
gereedste 
ruuste 

ONREeLMATIGE VoRME. 

Vergrotende 

bet er 
me er 
eerder (vroeer) 
later 
nuwer 
minder 
kwater of 

kwaai~r 
nader(by) 
erger (slegter, 

sieker) 

Oortreffende 
bes(te) 
meeste 
eerste (vroegste) 
laa(t)ste 
nuutste 
minste 
kwaadste of 

kwaai~te 
naaste(by) 
ergste (slegste, 

siekste) 

Byv. n.w. wat op -e eifl'dig, vorm hut trappe 
van vergelyking met behulp van meer en mees, 
b.v. 
verlee 
tevrede 
ope 
gelee 
verskrokke 
verdeeld 

meer Veriee 
meer tevrede 
meer ope ( oper) 
meer gelee 
meer verskrokke 
meer verdeeld 

mees verlee 
mees tevrede 
mees ope (oopste) 
mees gelee 
mees vt'rskrokke 
mees verdeeld 

Hierdie reel sluit natuurlik in .a!le Sterk verl. 
deelw. en samestellinge daarvan wanneer hulle as 
byv. n.w. gebruik word . .Ander verl. deeiw. as 
byv. n.w. gebruik volg dieselfde reel, b.v. ver-
deeld. · · 
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Meer word verder gebruik in die verg. trap 
wanneer twee hoedanighede van dieselfde voor
werp met mekaar vergelyk word, b.v. 

My skoene is meer duur dan (as) sterk; 
maar: My skoene is duu,rde'r dan (as) syne, 

Die volgende voorvoegsels as byv. n .w. gebruik 
• I ' 

het geen verg. trap nie :-

onder 
binne 
voor 
bo 
'buite 

onderste 
binneste 
voorste 
boonste 
buitenste 

Vergelykinge kan natuurlik ook gemaak word 
sonder om ju is· altyd al drie die tnippe te gebruik. 
Die stellende trap word in ve~gelykinge gebruik 
.met die wobrdjies ewe ... as; so ... as: net so 
... as (soos), b.v. Hy is so goed as sy; Jan is 
net so goed as (soos) Piet. 

In hierdie vergelykinge is die graad van hoe
danigheid in elke geval gel~yk of dieselfde. 

Die vergrotende trap word gebruik as twee 
dinge of persone vergelyk word, maar dan moet 
die woordjies dan of as gebruik word. As dan 
of as weggelaat word, moet die oortreffende trap 
gebruik word, b.v. ,,Jan is slimmer as (of dan'1 
Piet;" ,,Van Jan en Piet is Jan die ~limste." 

Die oortreffende trap word ook heel dikwels in 
'n absolute sin gebruik. Da.ar is dan geen ver
gelyking nie. Dit druk maar net 'n baie hoe 
graad uit. Dit kan geskied op drieerlei wyse :--

(a) In samestel!inge, b .v. eersgenoemde, /aas. 
genqemde, onderstebo. 
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(b) In op + hPsitlike voornaamw. + 6ortref
fende trap : op sy ergste; op hul ha:rdste; op ons 
gelukkigste. 

(c) Met woorde soos aller, uiters, uiterste; ten, 
ten hoogste, hoogstens, hoogs; minstens, ten 
minste, ens. 

Voorbee!de: Hy doen sy uiterste bes; alles 
Len beste .: Dit is die allerpragtigste blom; Ek is 
hoogs tevrede. 1 

N .B.--In samestellinge kan. die vergrotende 
trap oak in 'n absol:ute sin gebruik word, b .v. 
opperwese, minderjarig. 

Daar is enige byvoeg. naamw. wat geen verge
lyking toelaat nie, en dus geen trappe van verge
lyking kan he nie. Hierdie byvoeg. naamw. is:--

(a) Stoflike byvoeglike naamw., soos silwer, 
koper, papier, ens. 

(b) Byvoeg. naamw. wat alreeds 'n volmaakte 
begrip uitdruk, soos vol, leeg, volmaak, perfek, 
huidige, daaglikse, ·dood, ens. Die Afrikaner is 
egter baie lief vir oortreffende vorme, en van hier
die woorde maak hy uitdrukkinge soos horing
vol, morsdood, dolleeg. 

Die woorde vol en leeg word ook dikwels wel 
vergelyk, b.v. ,,My glas is voller as joue." 

(c) Byvoeg. naamw. wat afkomstig is van self
standige eie-name, soos Afrilwanse, Transvaalse, 
Engelse, ens. 
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HOOFSTUK XIV. 

BYVOEGLIKE NAAMWOORDE (vervolg). 

VERBUIGING VAN BYVOEGLIKE N AAMWOORDE. 

Die byvoeg. naamw. bly nie altyd dieselfde van 
vorm nie. In sekere gevalle neem <lit 'n e aan 
die end. W anneer 'n mens die e aanlas, 'l.'erbuig 
jy die byvoeg. naamw. Die moeilikste punt in 
verband met die Afrikaanse grammatika is die 
verbuiging van die adjektief. 

Die byvoeg. naamw. bly onveranderd, d.w.s dit 
word nie in die volgende gevalle verbuig nie :-

r.-As dit predikatief gebruik word. In hier
die geval word altyd die oorspronklike vorm van 
die byvoeg. naamw. gebruik, soos ,,Hy is oud;" 
verder koud; wyd. 

L.W.-Lank en jonk, hoewel nie die oor
spronklike byvoeg. naamw. nie, ~ord tog predi
katief gebruik. Lang en jong, die oorspronklike 
vorme, word attributief gebruik, b.v. ,,Die man 
is jonk ;" ,,Die jong kerels." 

2.-Stoflike byvoeg. naamw. word nooit v.er
buig nie, soos 'n sil•werketting, 'n syrok, 'n wol
hemp, 'n go·ue ketting. 

Uitsondering: 'n lakense broek. (Sien Aan
hangsel I I.) 
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L.W .-Goue is feitlik geen uitsondering nie, 
want dit is die adjektief wat van Nederlands 
gouden afkomstig is. Die d en n het weggeval. 
Vergelyk Ndl. deuren, Afr. deure; Ndl. breder, 
Air. breer. 

L.W.-,,Stofname word met die volgende selfst. 
naamw. nou altyd aaneengeskrywe: blikbord, 
grasdak, .. ·. syrok, ysterpaal. (Egte stoflike 
byvoeg. naamw. op -e bly natuurlik nog apart : 
goue ketting; stene harte; wasse tafels; 'n 'ysere 
wil.)" [Spellinghervorming, prof. J. J. Smith.J 
(Sien Aa.nhangsel IL) 

3.-Die vergrotende trap van die byvoeg. 
naamw. word nie verbuig nie, ook antler byvoeg. 
naamw. op .. er, soos laer skoal, hoifr opvoeding, 
'n donker huis. 

4.-Bywoorde gebruik as byvoeg. naamw. word 
nie verbuig nie, soos 'n af been, 'n toe deur. 

L. vV .-In ,, 'n ope venster" is ope onverboe. 

5.-Byvoeg. naamw. op -el, -rm, -er word. nie 
verbuig nie, b.v. warm dag, bitter koffie. 

Uitsonderinge: ieder, seke-r en dubbel, wat of 
verboe of onverboe gebruik kan \~ord, b.v. iedere 
keer, sekere mense, dubbele dnor, seker genees
middel (seker sonder -e beteken onfeilbaar), dub
b e llo op:-haelgeweer .. 

6.-Eenlettergrepige woorde op 'n ~linker ein
digende en op medeklinkers antler dan d, f, g, en 
soms r, b.v. rooi doek, dik stok. 

- 7 .-Eenlettergrepige woorde op -ng- word nie 
verbuig nie .• b.v. 'n lang boek. 
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Dit is all~n in die attributiewe gebruik van die 
adjektief, dus, <lat die verbuiging voodrnm. 
Hieronder volg die reels van die verbuiging van 
die byvoeg. naamw. in ~\frikaans. , 

r.-Eenlettergrepige byvoeg. naamw. op -d, -g, 
en -f word altyd verbuig. 

Voorbeelde, op -d :· 'n harde werk, 'n vreem.de 
mens, 'n wye (van wyd) sloot, 'n tzladde gesig. 

N .B.-d na 'n Jang !dank, SOOS in wyd, goed, 
oud, ens., val weg of verander in 'n i in die ver
buiging. Die woord oud word onverboe gebruik 
en verloor ook nog die d: 'n ou man, 'n ou jong, 
ens. Die verboe vorm van dood en goed is dooie 
en goeie. 

Op, -g: Alleen wanneer die g op 'n klinker 
volg, word die woord verboe : 'n sa!!.te bed, 'n 
ligte taak, 'n hoe (hoge) boom, 'n d~oe (droge) 
stuk hout, ens. 

N.B.--By\·oeg. naamw. op -g wat oorspronklik 
in Hollands op -cht geeindig het, neem -te in hulk 
verbuiging, soos sag (zacht), sagte; Zig (lie ht), 
.zigte; eg (echt), egte; g na 'n Jang klinker val, 
nes in die formasie van die vergrotende trap, weg 
in die verbuiging, soos droe (droge), lae (/age). 

Op -f: 'n gawe (gaaf) vent, 'n liewe (lief) mens, 
'n lawwe (la/) storie, 'n dowe (dew/) man, 'n 
growwe (grof) stem. Maar ·'n muf kamer, 'n suf 
kerel. 

2 .-Eenlettergrepige byv.oeg. naamw. op -r 
word ook soms verbuig, maar gewoonlik net, as 
hul in 'n oordragtelike hetekenis gebruik 'A"ot:d, 
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b. v. seer keel, gaar kos, duur kl ere, baar skepsel, 
teer hande. Maar dure ondervinding, sware 
Iyding, 'n tere kwessie, ware gebc:-urtenis; en ook 
'n nare kerel, 'n nare siekte, dorre aarde, pure 
man. -r;-_..,....... 

3.-Eenlettergrepige byvoeg. naamw. op -s wat 
voorafgegaan is deur t, k, of p, of wat oorspronk
lik in Hollands -st of -z- gehad het, word verbuig, 
soos juis (juist), juiste; woes (woesl), woeste; 
boos, base (boze) ;. trots, trotse; hups, hupse. 

4.-Byvoeg. naamw. wat afgelei is van seHst. 
naamw. deur -se aan die selfst. naamw. te las, 
word altyd verbuig, b.v. 'n Roomse priester, 
wereldse dinge, Griekse letters, Dmtse gewere. 

5.-Die woorde heel, elk, d~vaas, 'Vals, fluk_s, 
snaaks, nuut, <Ille, ganse, ru, slu word dikwels 
verbuig, soos diy hele dag, elhe mens, 'n dwase 
vent, '1.•alse vriende, 'n flukse bediende; 'n snaakse 
storie, 'n nuwe hoed, alle dinge, die ganse dag, 
'n ruwe skepsel, slinkse streke, sluwe planne. 
Uitdrukkinge soos heeldag, heelparty, in elk geval 
is nou geykte terme en· bly dus onveranderd. 

N.R.--Heel word verbuig as dit die betekenis 
van ,,ganse" het, maar nie met die betekenis van 
,,nie stukkend nie," b.v. oor die hele (ganse) 
wereld; hy het 'n he~l broek aan. 

6.--Twee-, of meer, Jettergrepige woorde op die 
agtervoegsels -lik, -loos, -baar, -saam, -abel, -ig 
word verbuig, b.v. lelilie ker<:>l, moeder·lose kin
ders, 'Vrngbare aarde, 1nisrabele skepsel, 'Vinnige 
per de. 
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7.-Die verl. deelw. wai as byvoeg. naamw. 
~'.·cbruik word; b.v. duur-gekogte vr_vheid. 

Die gewone of reelrnatige deelwoorde neern 'n 
-de of -te in die verbuiging; eindig die woord 
alreeds op -d, dan kry <lit net 'n -e, soos te·leur
gesfeld-'n teleurgestelde man. Eindig die woord 
op een van die skerp letters, nl. p, t, k, f, s en g 
(waar die g afkornstig is van die Hollandse cht), 
neem dit -te, soos opgeshepte, uifgeputte en ver
ligte (verlichte). 

N .B.-p, t, k neern altyd -te, rn<:iar f, s en g 
neem -de ook. Volg f en s op 'n lang !dank, of 
word hulle in Afrikaans gebruik waar die Hol
lands 'n v of z het, qan neem hulle altyd -de, 
soos beproef de (beprdeven), verloofde (verloven), 
begrensde (begrenzen), beglansde (befflanzen). 

g neern altyd -de, behalwe wanneer dit staan 
vir di~ Hollandse cht, soos ingelegde, verdroogde·, 
toegesegde, ens. 

Verder neem alle verlede deelw. op kl inkers en· 
op die medeklinkers nie hierho aangegee nie -de, 
soos verfraaide, besaaide, gepleegde. 

N .B.-Die gewone verbuigingsuitgang van die 
verlede deelw. is dus -de, behalwe wanneer die 
woord op -p, -t, -k eindig, wanneer .dit altyd -t~ 
neern. Eindig dit op -f of -s., as hierdie twee 
letters op 'n kort ldank volg, dnn neern dit ook 
-te, p.v. gebarste, gesifte. Ein<lig dit op -!(, as 
-g vir die Hollandse -cht staan, neem dit ook -te, 
b.v. verligte. 1 
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8.-Die oortreffende trap van die byvoeg. 
naamw., b.v. die sterkste jongetjie. (Sommige 
mense ·wil beweer dat die oortreffende trap wat 
alreeds op 'n -e eindig, nie verbuig word nie, 
eenvoudig omdat dit afreeds op 'n -e eindig.) 

9.-Sodra daar besonder nadruk op die byvoeg. 
naamw. gele word, of as dit figuurlik gebruik 
word, word dit altyd verbuig, b.v. 'n swart kat, 
maar jou swarte tater·! ; 'n arm man, maar so 'n 
arme sukkelaar ! ; bitter koffi.e, maar bittern onder
vinding (trane); 'n skerp mes, maar 'n skerpe 
verstand; 'n vol beker, maar volle vertroue ;, 'n 
groat emmer, maar grate begeerte; 'n sterk man, 
inaar :,terke ·drank. 

10.--Dyvoeg. naamw. van ·hoedanigheid word 
verbuig as hulle selfstandig gehruik word, b.v. 
die harde en die sagte (k·ussing) is rnynr. 

Daar is byvoeg. naamw. wat net predikatief 
gebruik kan word en dus nooit verbuig kan word. 
nie, soos berispelik, boornskraap, deelagtig, doen-. 
lik, gedagtig, geheg, geneig, gesind, gevat, kinds, 
haaks, kapot, kwyt, verkieslik, wenslik, bestand, 
l:e1rrees, bysiende, ens. B.v. Dit is doe.nlik; Hy 
is kinds. 

Enige. byvoeg. naamw., weer~ kan net attribu
.tief gehruik word, soos :-

1.-'-Stoflike byvoeg. naamw., wat nooit verbuig 
word nie. 

2.-Die volgende: etlike, ganse,, geTUime, 
boonste, binneste, onderste, ~.100,,.ste, h·uidigste, 
beedigde, Atlantiese, e.a. 
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TELWOORDE. 

l .-Telwoorde1 kan 'n hoeveelheicl aangee, dan 
is hulle hooftelwoorde; maar as hulle die volg
orde gee, dan is hulle rangtelwoorde. 

Elk van bogenoemde klasse kan weer onderling 
verdeel word . in (a) bepaalde, ~o) onbepaalde, 
dus:-

Hooftelwootde: bepaalde hooftelwootde 
onbepaalde hooftelwoorde 

Rangtelwoorde : bepaalde rangtelwoorde 
nnbepaalde rangtelwoorde 

BefJaalde 2.-Bepaalde 

een eerste 
2 twee twede 
3 drie derde 
4 vier vierde 
5 vyf vyf de 
6 ses sesde 
7 sewe sewende 
8 ag (maar agste 

agtuur) 
9 .nege (nee) negende (neende) 

IO tie A ti en de 
JI elf elf de 
12 twaalf twaalfde 
TJ. dertien dertiende 
r4 vf'erden vePrtiende 
15 'Vyftien vyftie1tde 
16 sestien sestieri.de 
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17 sewentien sewentiende 
18 agtien agtiende 
19 negentien negentiende (neen-

(neentien) ti en de) 
20 twintig twintigste 
21 een-en-twin- een-en-twintigste 

1.ig 
29 neen-en- neen-en-twintigste 

twintig 
30 dertig dertigste 
40 veertig veertigste 
50 vyftig vyftigste / 
60 sestig sestigste 
70 sewentig sewentigste 
So tagtig tagtigste 
88 ag-2n-tagtig ag-en-tagtigste 
C)O neentig neentigste 

100 honderd honderdste 
6or seshonderd- ses hon derd-en-eerste 

en-een 
l,ooo duisend duisendste 

i,000,000 miljoen miljoenste 

3.-Albei (of beide), ha:lwe. geen is ook nog 
bepaalde hooftelwoorde. 

Opm. (i).-(a) Het jy vyf boeke? Nee, ek het 
geen boek meer nie. In geen maande nie. 

(b) Dit is geen berg nie, dis maar 'n koppie. 
In (a) is geen 'n telwoord, omdat <lit daar die 

ontkenning van 'n telwoord is, maar in (b) is geen 
'n lidwoord, omdat dit 'n ontkenning is van 'n 
lidwoord. 

Opm. (ii).-Half word altvd verhuig; daarom is 
dit halwe. Die selfst. naamw. van haif is helfte. 

Opm. (iii).-(a) Albei die seuns is siek. (b) Die 
beide seuns is siek. 
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Let op die posiesie yan die 1 id·woord in die twee 
sinne. Beide staan vlak voor die. self st. naamw ., 
maar albei word gevolg deur 'n lidwoord. · · . ~ 

4.-0nbepaalde hooftelwoorde : baieJ veel, som
mige, al, 'n st·uk of wat. 

5.-0nbepaalde rangtelwoorde: hoeveelste, so
veelste, laaste. 

6.-Hier volg nou 'n· paar terme wat in die 
rekenkunde gebruik word :-

Optel :-2 + 2 = 4. Twee en (plus) twee is 
vier. 

Aftrek :-4 - 2 = 2. 

Deel :-4 7 2 = 2. 

twee. 

Vier min twee is twee. 
Vier gedeel deur twee i's 

-
f ermenigvuldig :-2 x 2 = 4. 

is vier. 
Tweemaal twee 

Gewone breuke :-
!, een half; !, een derde; i, een kwart, %, drie 

agstes; 2f,, twee en een sesde ; 2! + It = 4~, 
twee en drie kwart plus een en sewe agstes is 'vier• 
en vyf agstes; k duim = een aks. 

Desimale of tiendelige breuhe :-1 · 7; 2 • 4. 
. . 

Repeterende breuke :-I · 7: 2 • 142857. 

43, die derde mag van vier is vier-en-sestig. 

,,/ 64 = 8, die wortel van vier-en-sestig is ag. 

Daar is verskillende maniere waarop die Engels 
, ,,about 4 a pules" kan vertaal word : ( 1) omtr«:>nt 

(ongeveer) vier appels; (2) 'ri appel of vier: (3) 
'n st1t1k of vier appels. 



Dl.E V00NA.AMWOORD. 

HOOFSTUK. X.Vl.. 

DIE VOORNAAl\HVOORD. 

'n Voornaamwdord is· 'ti woord wat gebruik 
word in die plek van 'n selfstandige naamwoord
dit wi-1 se, in 'die plek van die name van persone 
en dinge, b.v. ons praat van die man, die vrou, 
die tafel. As ons in verder gesprek nog meer
maal van die man, vrou of tafel moet melding 
maak, dan, om herhaling te vermy, gebruik ons 
die woordjies hy, sy, dit in die ~lek van man, 
v'Tou eh tafel, soos Die man het ek gister gesien; 
hy het baie verander. Se aan daardie vrou dal; 
sy hier rnoet kom. Die tafel is groot, maar dil 
is lelik. 

Daar is ses verskillende soorte van voornaam· 
woorde, nl. 

I. persoonlike voornaamwoorde 
2. besitlike voornaamwoor<le 
3. aan;wysen<le voornaamwoorde 
4. vraende voornaamwoorde 
5. betreklike voornaamwoorde 
6. o·nbepaalde voornaamwoorde 

PERSOONLlKE VooRNAA1'1wooRDE. 

Die persoonlike voornaamnioorde word gebruik 
om e~n o'f ander persoon; dier of ding voor te 
stel, soos ek; jy, hy, dit, ens. Daar' is clrie per• 
sone: die eerste, twede en derde persoon. Die 
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eerste persooh stel die spreker self v.oor, soos ek. 
Die twede persoon stel die persoon of persone 
voor wat aangesprcek word, soos jy, u, julle, en&,. 
Die dercle persoon stel die persoon of pe_rsone voor 
van wie gepraat w<>rd, soos hy, sy, dit, hulle, ens. 

Persoonlike voornaamwoorde van die Istc en 
2de persoon is gemeenslagtig. Hulle kan van en 
deur beide manne en vroue gebruik word, soos 
Ek is 'n man, of Ek is 'n 'l1rou; Jy is 'n goeie 
man, of Jy is 'n goeie vrou. In die 3de persoon 
egter word daar 'n onderskeid gemaak. Hy word 
gebruik vir manlike persone of diere; sy vir vrou
like persone of diere; en dit vir onsyclige dinge, 
soos Hy (die man) was kier; Sy (die vrou) was 
kier; Ek ket kom ('n perd, b.v .) gesien; of Eh 
het haar ('n koei) netnou gesien. In verhand met 
diere gebruik die Afrikaner ook net so dikwels 
dit. ln bogenoemde sin kan dit net so goed ge
bruik word, soos Ek het dit (die perd) gesien
net so met die ander gemeenslagtige woorde, soos 
kat, koender, bees, ens. \Vaar egter die spesinle 
vroulike naam genoem word, soos lwei, merrie•, 
ens., gebruik 'n mens altyd die v.roulike sy. 

VERBUIGING VAN PERSOONLIKE VoORNAAl\fWOORn. 

Enkelvoud. 1 ste N aamval. 4de N aamval. 

1ste pers. ek my 
2de pers. jy of u jou of u 
3de pers. hy, sy, <lit horn, haar, dit 

Meervoud. rste Naamval. 4de NaamvaL 
rste pers. ons ons 
:ade pers. julle of u julle of u 
3de per9. hulle hµlle 
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Onderwerp: Ek (jy, hy, hulle) loop. 
Direkte voorwerp: Hy slaan· my (horn, haar 

dit). 

lndirekte voorwerp : Hulle gee (aan) my (horn, 
julle) 'n boek. 

Opm. (i).-Jy word gebruik teenoor jou min
deres of gelykes, soos bediendes, k.inders of m
tieme vriende, wat jy as jou gelykes beskou. [: 
word gebruik teenoor vreemde'linge of mense aan 
wie jy respek wil toon, soos predikante, ens. 
Onder kinders is die gebruik van u onbekend, 
tog sal 'n kind nooit vir sy ouers jy en jou se nie. 
Om respek te toon, herhaal hy die selfst. naamw. 
of naam, soos Pa, waar gaan Pa heen?; J,fo, hier 
is .lllfa se hoed; Meneer, ek het meneer se hoed 
gesien. 

Die vorm U word ook altyd in besi1;heids
brie'IJ.ie gebruik, wie die brief ook al skrywe. 

U word ook in verhewe. taal gehruik, en in <lie 
Bybel. In gebed word gy nog gebruik (net soos 
in Engels ,,thou" en ,,thee." 

Jou (en nooit U nie) word ook gebruik in uit
roepings, soos Jou stouterd ! ; Jou 7iabond ! 

Opm. (ii).-As 'n voorsetsel voor 'n persoonlike 
voornaamwoord staan wat betrekking het op diere 
of dinge, verander dit in daar, en die voorsetsel 
word daaraan gelas. Op dit word daarop, b.v. 
Hier is 'n stoel, sit daarop. So kry ons ook nog 
dam:oor, daarvan, daaraan, ens. 

L.vV.--Met + dit word daarmee, vir + dit. 
word daarvoor.. Mee en voor is die byw. van die 
voorsetsels· met en vir. Daarvoor, eris.,. is voor
naamwoordelike bywoorde. 
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Opm. (iii).-Die '/JOOrwerpsvorme van die voor
naamwoord word na wederkerige werkwoorde 
gebruik, soos Ek was my; Hy. ·11erbaas hom. 
Partykeer in sulke gevalle versterk ons die voor
naamwoord deur self agteraan te las, soos Ek was 
myself; Hy verbaas homself. Die woordjie self 
gebruik 'n mens na enige voornaamwoord as jy 
nadruk op die persoon wil le, soos Ek self het dit 
gedaan; Sy het self dit gese. 

Opm. (iv).-Die woord mekaar no.em ons 'n 
wederkerige voornaamwoord: Hnlle was hulle, 
of HuLle was hulleself is presies <;lieselfde; maar 
Hu.lie was mekaar het 'n ander betekenis. Hier 

. gaan die handeling wederkerig van die een tot die 
antler. 1\1 ekaar kan natuurlik net in die meer
voud gebruik word en in enige persoon : Ons was 
mekaar; ]ulle was mekaar, ens. 

Drn BESITLIKE VooRNAAMWOORDE. 

Die besitlike voornanmwoorde druk 'n hesitting 
uit en is die volgende :- · 

Enkelvoud. 

rste pers.: my, myne 
2de pers. : jou, joue, u, 
3de persoon :-

Man. 
Vrou. 
Onsy. 

Enkelvoud. 

sy, syne 
haar, hare 
sy, syne 

Meervoud. 

ons,. ons s'µ 
uwe julle, julle s'n, u 

Meervoud. 

hul(le), hulle s'n, se 
hul(le), hulle s'n, se 
hul(le), hulle s'n, se 

Ons sien dus -dat elke persoon twee vorme van 
die besitlike voornaamwoord het. Die eerste 
vorm, nl. die onverboe vonn (sander -o), soos 
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my, jou, sy, ens., word gebruik net soos 'n 
byvoeg. naamw. vlak voor 'n selfst. naamw., soos 
Dit is my boek; Hy het jou (of u) sweep; Waar 
is sy (refererende na 'n man) hoed?; Sy is gesteld 
op haar klere; Ons vriende ·is 'weg; fit.Ile (of u 
of huUe) skape is hier. 

N .B.-/ulle en hulle kan gebruik word met of 
sander die -e aan die end : Dit 'is iul (of julle) 
werk; Dit is hulle (of hul) /Joek. 

Die twede vorm, nl. die op -e, vvord selfstandig 
of alleen gebruik en gewoonlik na die werkwoord 
is ~was), soos Dit is myne, joue, syne, hare, ans 
s'n, juUe s'n, hulle s'n. Die woordjie s'n word 
ook alleen gebruik na 'n selfstandige naamwoord, 
gewoonlik aan die end van 'n sin : Dit is Piet s'n, 
of die kinders s'n. Van 'n vrou kan 'n mens se: 
Dit is die vrou s'n (of die vrou hare). 

Die woordjie sinne, wat dikwels gehoor word, 
is dieselfde as s'n, wat in die skrvftaal meer aan
gemoedig behoort te word. Sinne klink slordig. 
B.v. Dit is Pa s'n i.p.v. Dit is Pa sinne . 

. Vir joue se baie mense joune, SOOS Dit is joune. 
Jaime is egter :;if te keur. Dit is joue i.p.v. Di: 
is joune. 

In die 3de persoon kry ons nog 'n derde vorm 
van die besitlike voornaamw ., nl. se. Hierdie 
vO'rm word gebruik alleenlik tussen twee 'selfst. 
naamw.1 en <lit vorm clan die possessief van die 
eerste self st. naamw. : Dit is pa se pyp, of ma se 
hoed, of die kinders se hoe de. In die vroulik 
kan 'n mens ook se: Ma se (of ma haar) hoed; 
ih die meerv. d·ie kindtrs hul hoede. Se is egter 
die gewone woord wat in elke geval gebruik word. 
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AANWYSENDE V OORNAAMWOORD. 

'n Aanwysende voornaamw. toon aan of 'n ding 
naby of ver is. In Afrikaans is daar net 'n paar 
aanwysende voornaamw ., nl. hierdie en daardie, 
wat gebruik word vir mense en dir.get watter 
geslag hulle ook mag wees. 

Ifierdie wvs iets nan wat digby is, daardi,i 
iets wat ver . is, soos Hierdie is myne, daardie 
(verder weg) is joue. 

Hierdie en daardie word gebruik alleen of word 
versterk deur een, soos Hierdie een is m-vne; daar
die een is syne. \iVanneer hierdie of daardie 
voor 'n self st. naamw. gebruik word, dan word 
hulle byvoeglik gebruik : Hierdie man het so 
gese. As ons die twee woorde in verband met 
voorsetsels gebruik, soos om, van, ryee, ens., dan 
verander hulle in hier + voorsetsel, ens., en daar 
+ voorsetsel, b.v. ons se nie van hierdie of daar
die nie, maar hiervan en daa77Xl11. Gebruik ons 
die een na hierdie of daardie, dan bly hulle on
vei-anderd, SOOS Ek praat ·van hierdie een (of hier
van), en van daardie een (of daarvan). 

Ander baie · belangrike aanwysende voornaam
woorde is dit en die, b.v. D'it is 'n appel; die nag. 
Die as 'n aanw. voornaamw. het gewoon\ik 'n 
tJksent : die. 

Die woord dieselfde, wat eintlik 'n b.yvoeg. 
naamw. is, word ook as 'n aanw. voornaamw. 
gebruik, soos Dis dies elf de een 7tiat ek gesien het; 
Dis dieselfde of jy dit doen of nie. (In 'n sin 
soos Dis dieselfde man is dit 'n byvoeg. naamw.) 
Se·lfde word ook gebruik vir dies elf de, soos Dis 
selfde of hy kom of nie. 
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Opm. (i).-Die woorde so'n, sulke, dergelike, 
ens., word altyd byvoeglik gebruik. 

Opm. (ii).-Uit die Hollands kry ans die geykte 
terme vandeesmaand (vir ,,hierdie maand"), van
deesjaar, duskant (deze ~ant). TJpse en gene, dit 
en dat, soos Ons het dit en dat geflraat, en oak 
diegene vir die mense, of die. Hierdie tcrme 
word maar selde, behalwe in skryftaal, gebruik. 
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HOOFSTUK XVII. 

VOO F~N AAi\OJ/OORDE (vervolg). 

VRAENDE VooRNAAMWOORDE. 

Die voornaamwoorde wat ons gebruik om vrae 
te stel, noem ons vraende voornamwwoorde; en 
hulle is .die volgende : wie ?, wat ?, wutter ?, 
waffer ?, wat vir 'n ?, wie s'n? 

Wie word gebruik van persone, manne of vroue, 
enkelvoud of meervoud, soos Wie is daar? 

Wat word gebruik van dinge, soos lVal se jy? 

Hierdie voornaamwoorde het, net soos die per
soonlike voornaamw ., ook naamvalle. 

N .B.-Ons druk die poss. vraend dus uit: 
Wiese boek· is dit? of Wie s'n is dit? (Wiese 
word voor 'n self st. naamw. g~bruik; wie s'n 
alleen.) Wat het geen possess1ef nie. As ons 
in verband met iewcnslose dinge vraend die 
possessief wil uitdruk, se ons lVatter een s'n is 
dit? 

As 'n voorsetsel met die vraende voornaamw. 
gebruik word en <lit betrekking op 'n dier of ding 
het, verander wat in waar, en die voorsetsel word 
nog aangelas, b.v. van wat word ~oaarvan, b.v. 
W aarvan praat jy? of TiVaar praat jy van? 

Daar is 'n sterk neiging onder jong Afrikaners 
om hierdic reel omver te werp. So word gese 
!Vtet. wat het jy die hand geslaan? i.p.v. Waar-
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mee, ens. Hier is <lit die Engelse invloed wat 
horn· Jaat geld. Sulke 1:.nglisismes is ten sterkste 
af te keur. 

Die woord watter of waf.fer word gebruik soos 
'n byvoeg. naamw., d.i. voor 'n selfst. naamw. 
of die woordiie een, soos 1Fatter man (of vrou) 
was hier?; Watter een bedoel jy?; TValler een 
s'n (possessief) is hierdie boek? In plaas van 
watter se bai~ mense wat se, SOOS liVat se boek 
het jy daar? 

BETREKLIKE VooRNAAMWOORDE. 

'n Betreklike voornaamwoord het betrekking op 
of refereer terug na ,'n selfst. naamw. of naam van 
persoon of ding wat alreeds vooraf in dieselfde 
sin voorgekom het, soos Die man 'I.vat hier was, 
is siek. Wat is hier die betrek. voc;>rnaamw., 
omdat dit terugrefereer na man. In so 'n geval 
noem ons die self st. naamw. die antesedent van 
die betrek. voornaamw. 

'n Betrek. voornaamw. kom alleen voor in 
samegestelde sinne. 'n Samegestelde ;;in is 'n 
Jang sin wat bestaan uit 'n hoofsin en minstens 
een bysin. Neem die sin Die man 'Wat hier was, is 
siek. Die man is siek, is die hoofsin, en wat hie1 
was die bysin ; en die twee tesame maak een same
gestelde sin. Die betrek. voornaamw. staan d11s 
altyd in 'n sinnetjie van sy eie wat 'n uitleg of 
verklaring gee van die voorafgaande selfst. 
naamw., of antesedent. 

Die betrek. voornaamw. kan dus die onderwerp 
of voorwerp wees ;van sy eie sin. 

B.v. (r) Die man (of mense) wat hier was, is 
9iek. Die betreklike sin' ·(wat hier was) is dieseJ:fde 
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as wat -ztias hier. Wat is hier dus die onderwerp 
of nominatief. 

(2) Die man wat jy geslaan het, is siek.. Die 
betreklike sin is wat jy geslaan het en dus die:. 
selfde as Jy het geslaan wat, waar wat dus die 
direkte voorwerp is. Verder: Die man v.Jie se 
(possessief) hoed weg is, is siek, en Die man van 
wie jy gepraat het, is siek. 

Verbuiging van Betreklike Voornaamwoord. 

Onderwerpsvorm: wat, wie: 
Possessiefsvorm : wie se, w1n, wie, waarvan . 

. Voorwerpsvorm: wie, 'Wat, waar + voorsetsel. 
(Enkelvoud en meervoud is net dieselfde.) 

N .B.-Wat word vir die nominatief en direkte 
voorwerp gebruik vir mense sowel as dingc. 

liVie se of van 'wie word alleen van mense ge
bruik, en waarvan van diere of dinge, b.v. Die 
vrou wie se (of van wie di1;) kind siek is, is weg; 
Die koei waarvan die kalf siek is, is weg. Na 'n 
voorsetsel verander wat in wic as <lit betrekking 
het op persone. Maar as dit na 'n ding of 'n 
dier refereer, word dit waar + di~ voorsetsel, b.v. 
Die man oor wie ek gery het, is in die h0spitaal ,· 
Die stok waaroor ek gery het, is stukkend. 

Soms lyk dit wel of die reel gebreek word in 
sinne SOOS Ek hoor niks van wat hy se nie. Maar 
hier is die antesedent verswyg. Volledig sou <lit 
wees Ek hoar niks van alles •wat h-v se nie. So 

· ook met.Hy eet niks 'Mn (alles) '1riat ek ham gegee 
het nie. En <lan ook weer sander dit te se staan 
vir sander om dit te se. Hier bepaal sander nie 
dit nie, maar wel die infinitief. 
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Sams wel het die betrek. voornaamw. geen ante. 
·sedent nie; of liewer, die antesedent is verswyg. 
Jn. so 'n geval is die hetrek. voornaamw. wie vir 
pe1sone, en wat vir diere of dinge, b.v. }Fie so 
se, praat nie die waarheid nie. (Hlie in plaas van 
wat.) Wat jy se, mo et jy do en. 

0.NBEPAALDE VooRNAAMWOORDE. 

Die onbepaalde voornaamwoorde stel persone 
of dinge onbepaald voor, soos iemand·, niemand, 
'n mens (mens) of jy (in dieselfde sin as mens 
gebruik), iets, niks, alles, geeneen, iedereen, elk
een, wat, a./mal, party. 

Die woorde 'n mens (of net mens) en jy (jou) 
word heel dikwels gebruik. Hulle word altwee 
in dieselfde onbepaalde, algemene sin gebruik, 
SOOS 'n Mens (of Jy) kan byna nie glo wat hy se 
nie. 'n JV! ens of jy kan hi er beteken die spreker 
self, of die aangesprokene, of alle mense oor die 
algerneen. In die possessief word hulle ook ge
bruik, soos Dit is bokant 'n mens se (of juu) vuur
maakplek. 

Voorbeclde: Ek het iets gehocr: fy hPt nihs 
gesien nie (niks neem altyd die dubbele ontken
ning); Alles is verkeerd; Ge.enc en het gelwm nie; 
ledereen (of elkeen) weet dit. 

N .B.-(i) Vir die Nederlandse men in, b.v., 
Men zegt, word hulle gebruik, b.v. 1-Iulle se dit 
is .onwaar. 

(ii) As 'n byvoeg. naamw. wat selfstandig ~e
bruik word, na die onbepaalde voornaamw. niks 
of i--ets kom, kry <lit 'n s. Dit ~vord die partitiewe 
(of 'Mrdelinzs-) genetiefs-s genoem, b.v. Niks 
go·eds nie; iets moois. 
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HOOFSTUK XVIII. 

DIE WERK'J!"VOORD. 

Soos die naam self te kenne gee, is 'n werk
woord 'n woord wat een of ander w_erking of 
handeling aandui, soos loop, sing, sien. Elke 
volmaakte sin het 'n werkwoord, en die werkwoord 
druk altyd die handel ing uit, b .v. Die vrou was 
die klere; Hy sal gaan. ' 

In die behandeling van die werkwoord (w.w.) 
kry 'n mens wyse, vorm, tyd en per.won. 

Die WvsE van 'n w.w. dui aan hoe of op watter 
manier 'n handeling plaasvind, nl. of dit bes/is 
of onbeslis is, soos Ek werk; Hy sal loop (beslis), 
en Ek mag werk; Ffy isou gaan (onbeslis). Ons 
kry twee verskillende wyse van besliste hande
ling, nl. die aantonende wys en die gebiedcnde 
wys, en twee wyse van onbesliste handeling, nl. 
die byvoegende wys en die onbepaalde "U:ys. Daar 
is dus altesame vier verskillende wvse in die werk-
woord. • 

Die ·voHM van 'n w.w. toon aan in watter vorm 
'n handeling geskied-of 'n persoon self iets doen, 
soos Die man slaan, en of daar iets aan horn ge
daan word, soos Die man word geslaan. Daar is 
dus twee vorme, nl. die bcdrywende vorm en die 
ivdende vorm. Die man slaa.n is in die bedry
wende vorm, want daar doen of bedrvf die man 
self iets. Die man wo'rd geslaan is in die lydende 
vorm, want hier doen die man self nilrn nie, maar 
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is wel 'n party aan wie iets gedaan word-die 
lydende party. 

Die TYD van 'n w.w. maak duidelik wanneer 
'n werking plaasvind-of dit in die verlede geskied 
hei., soos Ek het geloop, of dit nou gebeur, soos 
Ek loop, en of dit nog in die toekoms moet ge
beur, SOOS Ek sal loop. Elke reelmatige W.W. 

het dus minstens drie tye, wat ons noem die ver
lede, tyd, leenwoordjge tyd en die toelwmende tyd. 

Die PERSOON van die w. w. dui aan (a) die per
soon self wat praat (1ste persoon, ek); (b) die 
toegesproke persoon (2de persoon, jy of u); 
(c) die persoon of ding van wie of 'Waarvan gepraat 
word (3de persoon, hy, sy, dit). 

VERVOEGING VAN REeLl\1..\TIGE \VEllKWOORr.>E. 

Soos alreeds gese, is daar vier wyse in elke 
w.w., met antler woorde elke w.w. kan. so ver
ander of gebruik word dat dit vier soorte of wyse 
van handelinge aantoon~twee beslis en twee 
onbeslis. Ons neem die w .w. werk en sal elke 
wys daarvan in besonder aangee; en soos hierdie 
w.w. vervoeg word, word elke antler reelmatige 
w .w. vervoeg. Die onreelmatige w .w. sal later 
behandel word. Die aangee van die veranderinge 
wat elke w.w. deur wyse,' 'lJorm, t.yd ondergaan, 
noem ons vervoeging. As ons dus die verskil
lende dele van 'n w.w. aangee, dan vervoeK ons 
<lit. Ons begin met die aantonende wys. Hier
die wys druk nie alleen 'n besliste handeling uit 
nie, maar is ook die vcrnaamste wys---die een wat 
die meeste gebruik word, 
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AANTONENDE \V:rs. 

Enhdvoud. Teenw. Tyd Vllrl. Tyd Toek. Tyd 

~ste pers. ek werk, het gewerk, sal werk 
2de pers. jy of u werk, het gewerk, sal werk 
3de p11:rs. hy, sy, <lit werk, het ge,verk, sal 'Yerk 

'Meervoud. 

rste pers. ons werk, het gewerk, sal werk 
2de pers. julle werk, het gewerk, sal werk 
3de pers. hulle werk, het gewerk, sal werk 

~ 

Oom. (i).-Die vorm van die w.w. bly dieselfde 
in die meervoud as in die enkelvoud, en ook in 
al die verskillende persone, rste, 2de of 3cle, van 
dieselfde tyd. 

Opm. (ii).-Die teenwoordige tyd is die injini
tief van die w.w., wat dieselfde is as die s~am van 
die Nederlandse w.w., b,v. 

Ndl. w.w. werken Stam en Afrik. infin. werk 
,, ,, eten ,, ,, ,, ,, eet 

Uitsonderinge : gaan, staan, slaan, sien, dcien, 
wees, he. 

L.\V.- Het het ook he as infin. (vgl. •wezen er. 
zijn in Ndl.). 

Die infinitiefvorm het word in die teenw. en die 
volm. tye (d.i. in die verl. infin.) gebruik, maar 
he in die onvolm. toek. tyd, en ook met die hulp
w .w ., soos kan, mag, wil. 

Opm. (iii).-Die verl. tyd word gevorm met die 
hulpw.w. het + die verl. deelwoord van die w.w., 
w~t gevorm W()rd deur ge-· .i. infin., b.v. staan 
(infin.), ge-staan (verl. deelw.); eet (inhn.,)', ge-eet 
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verl. deelw.). Uitsondering: he, het, wat gehad 
as verl. deelw. het. 

(a) As die w.w. egter alreeds begin met een van 
die voorvoegsels be-, ge-, her-, er-, ont-, ver-, is 
die verl. deelwoord dieselfde as die infin., b.v. 
begin : Ek het begin: geloof: Ek het geloof; 
maar Hy het gebedel. In bedel en besig is be
geen voorvoegsel nie. 

(b) Tweclettergrepige w.w. op -ecr het gPwoon
Iik nie die voorvoegsel ge- in hul yerl'. dee1woorde 
nie; maar w.w. op -eer van meer as twee Ietter
grepe het wel die voorvoegsel. Dit is omdat die 
eerste dee! van tweelettergrepige w.w. op -eer 
swak-beklemd is. As daar dan nog- 'n swak
beklemde voorvoegsel vooraan g-elas word, kry ons 
twee swak-beklemrk lettergrepc onmiddellik gevolg 
deur 'n_ sterke. Dit klink 'n bietjie onnatuurliK 
en is in stryd met die harmonic van die taaL 
Maar in die geval van w .w. op -eer van meer as 
twee lettergrepe word die eerste lettergreep half
sterk geaksentoeer, en dit sal n iks meer ns natuur
lik en harmonies wees om die voorvoegsel f!e
voor aan te las nie. Dan kry ons 'n halfsterk
beklemde lettergreep tussen twee swak-beklemdes, 
met 'n sterk-beklemde een aan die end, b.v. 

Loseer Ek het daar lose er. 
Agiteer Hulle het baie geagiteer. 
Stu deer Hy het daar studeer. 
Eksamineer Hy het my geiiksamineer. 

(c) Onskeidbaar-saamgestelde w.w. kry ook geen 
ge- in die verl. deelw. nie, b.v. Hy het sy moeder 
·onderhou. (Die soort w .w. sal later vollediger 
behandel word.) 
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Opm. (iv).~Di~ verl. tyd kan oak nog uitge-
qruk word deur toe + teenw. tyd. Dit, is die 
verhaaltrant. (Sien verder bls. 100.) 

Dan is daar oak nag sekere w.w. wat 'n sterk 
.verlede-tydsvorm ·het. (Sien 2 a, bis. 99.) 

Opm. (v).-Die toek. tyd word gevorm deur dif! 
illllpw.w. sal + die infin., b.v. eet (i.nfin.), Ek 
sal .... eet (toek. tyd). 

VOLMAAK·VERLEDE TYD. 

Ek, jy, u, hy, sy, dit, ens., het (soms had) .... 
gewerk. 

Opmerkinge oar die Volm. Tye:-

Om die volm. teenw. tyd te kry geb_ruik ans 
maar net die voorsetsels reeds, a/reeds, d by die 
gewone verl. tyd, dan toon dit duidelik aan <lat die 
handeling alreeds klaar, volmaak is, b.v. Toe hy 
my'sien,.het ek al die appel geeet. Hier sien ons 
<lat die appel nie meer claar was toe hy my sien 
nie. Ons hoar oak dikwels Toe hy my sien, het 
ek die appel al geeet gehad. Die gehad is glad 
nie nodig nie; want al en gehad in dieselfde sin 
is oortollig. Die laasgenoemde manier van uit
drukking is af te keur. Dieselfde geld ook vir die 
volm. verl. Maar daar kan ans oak die verl. tyd 
van het (had) as hulpw .w. gebruik, b.v. Ek het 
(of had).al my werk k·laar, i.p.v. Ek het (of had) 
al my werk klaar gehad. .En in die- volm. toek. 
tyd is Ek sal al gewerk het beter as Ek sal al ge
werk gehad het. 
D 
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. Opnterking'e O<Yr die Aantbnl3nae Wys :,..__, 

r (a).__:Die w.w. gaan, staan, s/aan, sien en 
-doen kan ih die teenw. tyd, 2de· en· 3de persoon 
·enkelvoud, ook die- vorrne gaat, staat, ens., neem, 
SOOS:- -

Ek gaan, staan, slaan, sien, doen 
Jy of u gaan, staan, slaan, sien, do en 
Hy, sy (<lit) gaan, staan, slaan, sien, qoen 

of 
Jy of u gaat, .staat, slaat, siet, do et 
Hy, sy (<lit) gaat, staat, slaat, siet, do et 

Die rneervoud is gaan, s/aan, ens., reeJrnatig 
dwarsdeur. Die reelmatige vorme op -n, nl. gaan, 
s1aan, ens., is meer. gebruiklik en ook .verkieslik 
bo die ander vir onderwysdoeleindes. Alie same
gestelqe w:w. gevorm van hierdie vyf w.w. ·volg 
dieselfde . reel, sobs vergaan, 7.ierstadn, beslaan, 
ens. 'n Mens kan se Jy (of u) •vergaan of .ver
gaat; Hy verstaan of verstaat, ens. 

(b) W.w. wat' op -g eindig, soos jaag, veeg, 
kryg, plaag, vraag, ens., kan ook gebruik word 
·sander die g, soos jaag of ja; 7;e·eg of. vee; kryg 
Df kry, ens. Beide vorme van hierdie w .w: word 
· gebruik in die teenwoordige tyd, sowei as in die 
verlede en toekomende tye : Eh jaag (of ja),; Ek 
het gejaag (of geja)'; Eh sal jaag (of fa). Maar 
seg word se en leg word ze. 

N.B.--Volgens ons spelrei~ls val hy· die weg
neem van die g aan die end van hierdie w.w. ook 
die een klinker weg as daar 'n dubl:iel klinker i'n 
di~ wbo'rd is, sobs jaag~ja. Alleenlik 'n dubbel 
e- wbrtl behou aan die end van 'n wciord, soos 
veeg--'Vee. 
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(c) W.w.-wat op -f eindig, het gewoonllk twee 
vorme in die' infinitief en verl. deelw ., b·_v. skry'f 
of skryu1e, :geskry'f of ·geskrywe ;· /eef of iewe, 
geleef of g(fo.we. Maar die Ncderlandse geef 
word gee. ·,· 

·~ 

Opm,. 2 (a~.-,-Die-verlede tyd wCJrd··oor die alge
meen.met.het..+ ved. deehv,. gevorlJ1,. Die ond,er:
skeid w:at daar in Hollands b.estaan tussen. sterk 
~n swak ,~.w ., verval dus io Afrjka.ins,. Daar,, i_s 
net 'n. P,aar· woorde wat in die v~rle9(( nie d.ie het 
~ebruik: nie, of langs die vor1T1 met .het ook nog 
n sterk ·vorm besig. Die vorm, soos dit in die 

w.w. hieronder voorkom, 'is die ou Nederlandse 
sterk onvol. verl., of imperfektum. 

ck is 
ek word 
ek wil 
ek'. mag 
ek sal 
ek kan 
ek moet 
ek net 
ek weet· 
ek clink 

ck was 
ck werd, of het geword 
ck wou 
ek mog (maar selde gebruik! 
ck sou 
ek kon 
ek moes 
ek ha<;i 
ek wis, of het geweet 
ek dag, dog, of het .gedink, 

gedag of gedog 

(Hierdie W.W. word later behandel onder onreel.
matige w .w .) 

Die invloed van die Holl. sterk w .w. vind ons 
sterk in die formasie van di~ verlede· deelwoor~e 
van· sekere werkwoorde. Maat hierqie pupt sal 
aangeroe.r· -word in ·die behandeling··van· die· cle,eL
woorde. 
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:; (b) .Enkele w.w. wat 'n gebeurte'l'}is of 'n ver
anderirig van plek of toestpnd aantoon, kan in 
pie verl. tyd ook is i.p.v. het gebruik, soos Dit 
is gister gebeur; Dit is .geskied:. Hy is gestor'l.oe,; 
Hy is verander; Hy is groat geword; fly is ge
troud. Met di·~ uitsondering van Hy is gestorwe 
alleen verkies die Afrikaner selfs in hierdie gevaJ· 
om te se Dit het gebeur, het geskied: Hy het· ver.:. 
ander, het .... getrou. Daar is 'n onderskeid 
tussen H-y het getrou. en Hy is gctroud. \Va::ir 
die w.w. trou oorganklik is (as dit 'n voorwerp 
het), clan gebruik 'n mens hct; maar waar dit 'n 
verandering van toestand aandui, kan jy is ge
bruik, b.v. Hy het gister 'n mooi vrou getrou. 
Hier moet het gebruik word. Maar Hulle is gis
ter getro ud. 

(c) In 'l.•erhaaltrant en in beskrywinge wat b:i.ie 
handelinge in die verlede tyd weergee en dus 'n 
oortollige gebruik van het veroorsaak, gebruik die 
Afrikaner meestal die teenw. tyd in plaas van die 
verlede. 

B.v. ,,Ek ry na die huis, klim af en klop aan 
die deur, en 'n vrou maak toe die deur vir my 
ope." Dit druk dieselfde op 'n mooier manier 
uit as: ,,Ek het na die huis gery, afgeklim en aan 
die deur gehlop, en 'n vrou het toe vir my ope
gernaak." 

' Na die woordjie toe gebruik ons ook vry alge-
meen die teenw. tyd in plaas van die verlede, soos 
Toe ek daar aanlwm, stap hy vorentoe en gee my 
'n handdruk. Dit beteken dicselfde as Toe ek 
daar aangekom het, ·hl'f hy vorentoe gestap en my 
'n handdruk gegee. 
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Opm. 3.-Die volmaak verlede tyd word selde 
maar tog gebruik. Waar 'n mens 'n gebeurtenis 
van die verlede beskryf en feite of handelinge 
moet noem wat alreeds afgedaan was toe die be
sonder gebeurtenis wat beskryf word, plaasgevind 
het, dan gebruik 'n mens die volmaak verlede 
tyd om die volmaakte en alreeds afgedane hande
linge uit te druk, soos Hy had al klaar geiiet toe 
ek gister daar kom. Die had hier vertel ons dat 
die ete alreeds afgedaan was toe my koms plaas
vind. Vergelyk hierdi:e sin met sin 2 in Opm. 
2(c) : Toe ..•. het hy vorenloe gekom, waar die 
het 'n ge.Zyktydige handeling uitdruk met die aan
koms. 
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HOOFSTUK XIX. 

vVERKWOORD (vervolg). 

GEBIEDENDE 'vVvs. 

Soos reeds gese, is di"e aantonende wys die ver
naamste. Dis die wys wat ons gebruik in die 
aangee van feite en in vertellinge en beskrywinge. 
Die gebiedende wys druk ook besliste handeling 
uit, maar <lit word slegs gebruik in een geval, nl. 
om 'n bevel of gebod uit te druk. Om 'n bevel 
uit te druk gebruik ons net een vorm van die w .w ., 
nl. die stam, of die vorm wat ons in die aan
tonende wys teenw. tyd besig, soos werk, loop, 
bring, ens. Die enkelv. en die meerv. van die 
gebiedende wys is presies dieselfde. 

Enkelvoud. 

Werk (jy) ! 

Meervoud. 

Werk (ju lie) ! 

Of ons dus se Piet, bring die emmer, of Kin
ders, bring die emmer, die vorm van die w.w. in 
die gebiedende wys bly dieselfde. Die w.w. in 
die gebiedende wys het ook gcen verskil van tyd 
nie-dit het net een tyd, en <lit is die teenwoordige, 
wanneer die bevel gegee word. Of 'n mens se 
Man, bring dit noii, of Bring dit more saam, bly 
die w.w. tog dieselfde. As 'n mens 'n bevel wil 
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uitdruk wat in die verlede gedaan is, .:clan -g(e~ jy 
gewoonlik· tu_ssen, ·,~anhalingstekens ,die ~pre,c;;.~se 
woorde va·n die beyel aanl. soos Hy s~ gister a!ln 
my: ,,Man, lOop hicr weg !" 

'n Ander manier .waarop 'n bevel uitgedruk kan 
word, 'is deur die liulpw.w. moet, en dan k~n ons 
ook nog praat van 'n bevel in die Iste, 2de of 
3de persoon enkelv. of meerv., b.v. fy moet 'l'IJerk·; 
hulle mo et leer. As ons hierdie \liulpw .w. ge
bruik, kan ons wel, praat van 'n beyel .in die verl. 

'tyd, en selfs ook i.n die toek. t5'd, b.v. Hy het 
gister gese dat ek m:oes, 'lvegloo 11) ; Hy sal dit mo et 
·aoen. 

!n Negati(,J7~e /revel wo·r<l alty<l -1,1itgedruk met 
(a) moenie (moet nie) .... nie; ()?) nfo .... ni~,; 
b.v. (a) Man, moenie jou dood werk nie; (b) 
Werk tog nie so slordig nie. 

N.B.-Woori::ljies s(1ds moet, mag, sal, ens., 
wat nie alleen kan staan nie, rnaar altyd 'n antler 
w.w. nodig het, soos werk, loop, bring, in die 
bo-qangegewe sinne 0111 'n voltooide sin te maak, 
noem ons hulpwerkwoorde (word later behandel). 
Die vorm van die w.w. wat altyd na die hulpw.w. 
gebruik word, is die onbepaalde wys, of infinitief. 

BYVOEGENDE OF AANVOEGENDE VVYS. 

"Die byvoegende wys _drqk onse~ere h~ndeling 
·ui:t en word in Afrikaans gebruik net om 'n moont
likheid of 'n wens uit te druk. 

Om 'n moontlikheid of wensl'ikheid uit te druk 
'gebi:uik ·ons gewQonijk die hulpw .w:.' '(a) 1n,ag of 
'(b) SOU, fsoe>s 'b. v :· ~ ' , -~~ "' 
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• (a)-MAG :

Teenw. Tyd. 

Ek mag werk. 
Jy mag werk. 
Hy (sy) mag werk. 
Ons mag werk. 
Julle mag werk. 
Hulle mag werk. 

Verlede Tyd. 

Ek m'ag gewerk bet. 
J y mag gewerk bet. 
Hy mag gewerk bet, ens. 

Mag bet gewoonlik 'n toekomende betekenis. 
Mag word bier nie gebruik in die sin van ,,Ek 1 

is toegelaat om te werk" nie, maar we! om 'n 
moontlikheid weer te gee in die sin van ,,Ek mag 
werk as ~k daartoe !us bet!" nl. ,,Dit is moontlik 
dat ek sal werk as ek !us bet." 

(b)-Sou :-

Verlede· Tyd. 

Ek sou werk. 
Jy of u sou werk. 
Hy sou werk. 
Ons sou werk, ens. 

Volmaak Verlede Tyd. 

Ek sou gewerk bet, ens. 

N.B.-Die werkwoordjie sou kan natuurlik ook 
in die aant. 'wys gebruik word, nl. as verlede tyd 
van sal (sien onreelmatige w.w.); maar daar die 
woordjie sou byna altyd 'n moontlikbeid of on
sekere bandeling uitdruk, is· dit byna altyd in 
die byvoegende wys, b.v. Hy hct gese dat hy di!. 
sou doen as hulle ham kom 'lira, of Ek sou ge
gaan het as jy my gevra het. Die teenw. tyd van 
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hierdie w.w.,· nl. sal, is altyd in die aantonende 
wys, want dit dui aan .besliste handeling, soos 
Ek sal gaan as jy my vra. 

Die byvoegende wys druk oak 'n we1is ·uit, en 
dit word dan ook gebrui:k net in sinne soos die 
vol gen de, waar die posiesie van die w. w. en die 
manier waarop gese te kenne gee dat hulle 'n 
wens uitdruk: Was hy tog maar hier'!; Had ek 
maar gegaan ! ; Ag, mag dit tog reen I 

Die w.w. was, had . .. gegaan, mag ... reen, 
in hierdie sinne is dus in die byvoegende wys, 
omdat hulle hier een of ander wens weergee. 

Die Afrikaner gebruik die woordjie laat op 
drieerlei wyse :-

(a) In die gebiedende wys as dit gevolg word 
deur 'n naamwoord in die vierde naamval, b.v. 
Laat hom loop; Laat my los. 

(b) In die aanvoegende wys, gevolg deur 'n 
naamwoord in die vierde naamval, as dit 'n aan
moediging is om iets te doen, b.v. Laat ons bid; 
Laat ons pro beer. 

(c) In die aanvoegende wys as dit gevolg word 
deur 'n naamwoord in die eerste nanmval, b.v. 
Laat e.k dit doen; Laat hy die brief lees. Volle
dig sou die sinnetjies wees : Jy laat (staan dit 
toe) dat ek dit doen; Jy laat (staan dit toe) dat 
hy die brief lees. ·Die naamwoord in die eerste 
naamval na laat is dus die onderwerp van die 
by sin. 

Let op die onderskeid tussen Laat hy bid, en 
Laat hom bid. 
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. Die -onderslfoid tussen die, byv.6egende.· wys·1 en 
di:e. aan:tonende wys kom rluidelik uit in die vol
gende vergelykinge :-

·Byvoegende Wys. 
Had ek maar gegaan (wens). 
\Vas hy maar hier (wens). 

Aantonen.de Wys 
Hy. was hier (jeit!. 
Ek had gegaan (feit). 
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HOOFSTUK XX. 

JVENKvfiOORD (vervolg"). 

Dm 0NBEPAALDE Wvs. 

Die o.nbepaalde wys is beter bekend as die 
infinitief. Hierdie wys is, soos die riaam te kenne 
gee, heeltemal onbepaald. Dit druk vanself geen 
bepaalde handeiing tlit nie; maar <lit word in 
Afrikaans, gewoonlik saam met ander woorde, 
gebruik vir verskiHende doeleindes,. en dit speel 
ipderdaad 'n vername rnl. in ons taal. Dit yer;
skil van die antler wyse hierin, dat dit nooit saam 
met die persoonlike voornaamwoord kan gebruik 
word nie ! M .a.w. dit het geen persoonsvorme 
nie ! Dit het net twee vorme, en <lit is die teen
woordige infinitief en die ·verlede infinitief-die 
laasgenoemde word selde gebruik, maar hieroo'r 
word later gehandel. 

Die Vorm van die Onbepaalde Wys. 

Die teenwaordige infinitief het in reelmatige 
Afrikaans dieselfde vorm as die stam van die 
.woord-of die vorm wat ans gebruik in die teenw. 
tyd aantonende wys-. Die infinitief van ,die w.w. 
werk is dus ook werk. Die infinitief in Hollands 
gaan op -en uit, en <lit. veroorsaak <lat 'n mens 
·nog hier en daar in Afrikaans 'n infinitief op -e 
kry, soos te kenne gee. 

. Die verlede. infinitief -vorm 'n mens,. net ~nos 
die verlede tyd aantonende wys, met het en die 
verlede deelwoord-net die hulpw~w. het kom in 
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hierdie geval nd die verlede deel'woord, soos 
gewerk het, in die sin Hy behoort te gewerk het. 

Die Funksies. van .die Onbepaalde Wys. 

Die onbepaalde wys (teenw. tyd) word in Afri
kaans gebruik :-

' r.-Na sekere hulpwerkwoorde. 
2.-Na sekere werkwoorde. 
3.-Na die woordjie te. 
4·.-Na die uitdrukking om te. 
5.-Alleen. 

!.--Nd sekere lrnlp'loerk'lrnorde, dit wil se, na 
alle suiwer hulpwerkwoorde word die infinitief 
alt_vd gebruik. Die suiwer hulpw .w. is sal, kan, 
moet, mag, durf, ert wil. Watter deel en tyd ons 
ook al van hierdie w.w. gebruik, bly hulle maar 
suiwer hulpw.w., gevolg deur die ihfinitief, soos 
b.v. Hy sal of sou gaan; Ons kan of hon werh; 
Hulle moet loop; fulle mag sing; Sy durf dit 
doen; Laat my staan. 

Hierdie w .w ., soos reeds gese, word altyd ge
volg deur die infinitief, maar nie altyd deur die 
teenw. inf. nie. In hulle teenw. en verl. tye 
neem hulle die teenw. inf., maar in hulle voim. 
verl. tyd neem hulle die verl. inf., soos :"-

Ek sal gaan :· teenw. tyd met teenw. inf. gaan:. 
Ek sou gaan: verl.. tyd met teenw. inf. gaan. 

Maa·r :-

Ek sou gegaan het: volm. verl. tyd met ved. 
' . . 

inf.• gegaan het. 
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Alleen die woordjie diirf volg nie hierdie reel 
nie; In die vorining van sy verlede iye volg diL 
'n antler reel. ·(Sien 2e). 

2.--Nd sekere werkwoorde: Die infinitief volg 
g~woonlik op die volgende werkwoorde : laat, 
kom, gaan bJy{j), help, leer, voe/, hoar, sien, 
hou van, en ook partykeer na ophou en aanhou. 

B.v. Laat my staan: Hy kom more w'erk.,. Ek 
gaan nou loop; Ons bly sit; Hy help my spit; 
Sy leer my skrY'we; Ek voe/ my hart klop; Ons 
hoar hom sing; Hy sien my loop; Ons hou r,Jan 
werk. 

W aar die w .w. hou van deur daar gevolg word, 
neem dit om te met die inf., en die -van word 
verplaas van hou na daar-,. soos Ek hou daar'1.1an 
om uit te .. gaan plaas-toe. Hier is die inf. of die 
bepaling van die 71oorwerp of die aammlling van 
die w.w. (nie hulpw.w. nie). Sonder die aan
vulling sou hulle nie volledig wees nie. 

Opm. (a)-Daar hierdie werkwoorde geen 
hulpw.w. is nie, kan natuurlik alma! ook alleen 
gebruik word, soos Ek het dit daar gelaat; Hy 
kom tuis, ens. 

(b) As ons egter 'n bepaa·lde doel wil uitdruk, 
dan gebruik ons. om te met die inf. in plaas van 
die inf. alleen, na party van hierdie self de w .w ., 
nl. kom, gaan, help en leer. Soos 

Hy kom om my te haal (met 'die doel om-ens). 
Ek gaan om hom te red. · ' 
Hy help my om vorentoe te kom. 
Hy leM om prokureur te ~vbrd .. 
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(c) Aanhou en ophou kan ooi{~-met neem "oar 
<;lie inf., soos. Hou, op met. raas; J:.-f..y hou aan met 
fiuit. (Hi~r word die inf. 'ria .. ~n voorsetseL ge
bruik.) 

Waar adnhou die betekenis het van aandring, 
rieem dit' om te, soos Ry hou aan om te gaan. 

(d) Die w.w. soos sien, hoar, voel, foat, leer, 
gaan kotn, bly, ens·., en ook durf, volg 'n eien
aar<lig'e konstruksie in hulle ver!ede tyd as hulle 
deur 'n lnf. gevolg word. Die eenvoudige verl. 
'tyd van hierdie w .w. is het gesien, gehoor, gevoel, 
gelaat, gegaan, ens. Word hierdie tyd egter deur 
'n. inf. gevolg,. dan verander die verl. deelw. oak 
in 'n inf.-m.a.w., ons gooi die ge- weg, soos 
Ek het hom sien loop, i.p.v. Ek het hom gesien 
loop. So se ons verder. Ek het hom hoar sing; 
Ek het hom laal gaan;' Ek het hom gaan help; 
Hy het kom werk; Hy h"et bly sit; Hy 'he't my 1 

leer skrywe·; en Hy het dit nie durf doen nie. 
Die konstruksie noem ons die DUBBELE I:-<Fl>!ITIEF. 

Gebruik 'n mens die verlede tyd alleen sander 'n 
antler w .w. daarna, dan is dit natuurlik reelmatig, 
soos Ek l}et huis-toe gegaan. Durf, natuurlik, 
kan noojt alleen gebruik word nie, behalwe in 
sinne waar die twede w.w. verswyg word: Hy 
het dit nie gedurf nie vir Hy het nie durf gMn 
nie. 

3.-Na die woordjic te word die infinitief ge
bruik, soos te werk, te loop. 

Qie Afrikanet is egter so lief om te te gel:iruik 
daf die te plus d4e .inf. maar selde in Afrikaans 
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\'Oorko111. Enkele gevalle wq.ar -ons dit gebruik, 
is in die. vol•Yencte :-· 

' ~· 

(a) Na die w.w. beho01't en hoef en ·ual, soos 
II y behoort dit te do en; Jy hoef nie te gaan nie; 
Hieroor r,•ql (of is) niks te se nie. Hier is die 
inf. di.~ uitbreiding van die gesegde. 

(b) In sekere geykte terme wat ons van die Hol
fands oorneem, in watter ge\ralle die infinitief 
gewoonlik op 'n -e eindig (afkomstig van die 
Holl. -en). ('n Geykte term is 'n uidru~~king wat 
deur gebruik so vasgestel is <lat 0ns dit nie kan 
verander nie.. Ons gebruik hulle in ans tnal net 
sqo~. hulle i~, hoewel ht_ille nie met ans reels oor
eenstem nie.) 

Voorbeelde : Dis te hope,. dit laat veel te wense 
OOr j SOOS f,e wagte was j dis nog le be]wme; iets 
te wele te kom; le kenne gee; dis daaraan te '1.l'yte j 
dis aan horn te danke; niks te vinde nie, ens. 
Dis net in hierdie oorgeerfde terme <lat die w.w. 
qie e het. Hulle gewone gebruik is reelmatig, 
soos Ek sal hovp; /y mag wens; Hy rno?t ·wag: 
Wat ons o.ok al mag /Jekom; OrJ,s sa·l 'IJl,'eet; en';. 

(c) Na die woorde rnet en deur, b.v . . Met (deu.r) 
sulks te doen sal jy baie geld mnak. 

4.-Na om te. Die gebruik v:an om te met die 
inf. is so algemeen in Afri.kaans dat dit byna 
onmo01:itlik is om die verskillende maniere van· 
gebruik daarvan aan te stip. Waar die '.l\.frikaner 
'n om te kan insteek, danr doen hy dit. Die vol
gende is die verrn1amste. 'gebruike· daarvan : -

(a) Om doel uit te druk, soos Ek Kaan om hont· 
te ,slaan; Ek het ore om te hoot en oe om .te sien: 
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(b) As .,n 'lferklaring of uitleg van selfstandige 
naarnwoorde, soos Gee melk om te drink; Dit ,is 
tyd orn te gaan; Dit, i~· sy rr{anier om. so te maak. 

(c) As 'n ·verk·laring vari byvoeglike naamwoor
de, soos Dit is maklik. om te praat, maar moeilik 
om wit te voer; Dit is goed om baie te lag; Dit 
is "'oorbarig 71an hom om soiets te se; Ek ·was 
bang om te loop; Hy is vies om dit te do en; Dit 
is genoeg om jou k'ZR.•aad te maak. - .. 

In hierdie gevalle is om te + w .w. werklik die 
onderwerp van <lie sin, b.v. Dis mahlik om te 
praat staan vir Om te praat is maklik. 

(N .13.-Sulke sinnc begin gewoonlik met dit is 
of dis.) 

Sinne soos Dis om van te skrik ,· Dis om van 
bang te word is me.ar net gevalle waar die woord 
genoeg uitgelaat of verswee is, soos ~oms we! 
gebeur. 

(d) As 'n ·verk·lt;iri11g of bepaling van die 
woorU.jies sander, hoe en wat, ook die woordjie 
le, gevolg deur 'n byvoeglike n.w., soos Sander 
om 'n 'lt'OOrd. te se, loop hy w1ig; Hoe om dit te 
do en 'dJeet nugter alleen: Wat om te doen weet ek 
nie; Hy is te slim om dit te do en. 

N,B.--Sonder kan ook te alleen met die inf. 
nee_m, maar dit is minder gebruiklik, b.v. Sander 
'n woord te se, ens. 

(e) Na sekere oorganklike w.w.-almal w.w. wat 
een of ander voorneming of besluit uitdruk en 
.dus 'n doel insluit-gebruik 'n mens om te met 
die inf., soos dinkt vertrou,. reken, meen, bes.Z.uit, 
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'Z'ra, ·fJr'obeer, 1Van plan 7vees, gewoiin ~nees, ver
lang ,' onderneem, be1owe, aanraai, ooreen kom, 
oore-en.stern, ens. 

Voorbeelde : Ek dink om te gaan; Hy ·vertrou 
om more weg te korn; Ons reken (of meen) om 
baie te win; Ek het besluit om dit 'te do en; Hy 
'l.'ra om liier te slaap ;·.Hy ·is gewo~ond om dit "te 
doen; Hy verlang om haar le sien; Hy onderneem 
(of beloof) om le gaan. 

Uit hierdie voorbeelde sien ons dat om ·te met 
die infinitief die Afrikaner se noodhulp is. Sodrn 
hy daartoe gedrewe is om 'n verklaring of uitleg 
van iets te gee of om 'n doel of rede duidelik te 
maak, clan neem hy die toevlug na mn le met die 
infinitief. 

N.B._:·ln sinne soos sit en lees; staan en 
praal; le en lees; loop en sing, waa-r daar twee 
gelyktydige handelinge is, sou 'n mens <link <lat 
bier 'n inf. gebruik word. Sommige mense be
weer dat dit ook die gcval is. Maar ander beweer 
dat <lit riie die geval is nie. Hulle se dat hy sit 
en lees niks anders is nie as twee kart sinnetjies 
aanmekaargebind deur en, ,en .dit . .beteken hy sil 
en hy ·lees. Die Afrikanei· is nooit geneig om 
onnodige woorde te gebruik nie, en in so 'n geval 
soos bierdie, waar die onderwerp of handelende 
persoon in bcide sinne dieselfde is, laat hv maar 
die hy in die twede sin vaar en koppel d.ie twee 
handelinge of werkwoorde a~nmekaa;r deur en. 
Die posiesie·van die en is altyq net voor. die twede 
werkwoord. Dikwels is die 'twede w .w. geskei 
van die eerste deur ander 'wo6rde, soos Hy sit 



ONBEPAALDE WYS. 

daar op die stoel met geboii hoof en _(hy.) ween. 
Nie alleen in die teenwoordige tyd nie, maar ook 
in die toekomendc en verlede tye. vind oQs hier
die konstruksie, soos :-

Teenw. tyd : I! y slaan en praat~ 
ToeJc 1yd: Hy sal staan en praat. 
Verl. tyd: Hy het gestaan en praat. 

Die mense egter wat beweer dat dit we.I deeg!ik 
die infinitief-konstruksie is, staaf hul argumente 
deur middel Yan 'n voorbeeld in die verl. tyd, b.v. 
1-Jy het gestaan en praat. As dit twee sinne is 
wat deur ·en aanmekaargekoppel is, se hulle, dan 
sou: dit nie praat V.1ees nie, maar wel gepraat. Die 
feit dat ons daar praat kry i.p.v. gepraat, is sterk 
bewys ten gunste van die infinitief-konstruksie. 

:,.-Alleen. Die infinitief staa11 alleen as <lit 
as 'n selfstandige n.w. gebruik word, b.v. Die 
regmaak van die tabbe7d hel my 'n hele da'g ge
neem; Lees en skrvwe hou ek van. In hierdie 
gevalle egter is die lnfinitief nie meer 'n w.w. nie 
en moet · .dus nie as s~Jdanig beskou word nie, 
maar wel as 'n selfstandige n.w. 

Die Tlerlede Infinitief. 

D!e verlede infinitief word allcen in die volgende 
gevalle .in Afr.ik.aans gcbruik :-

(1)' Na die w.w. behoort en hoef, soos Hy be
hoort te: gegaan het: Hy hoe/ dit nie te gedoen 
h'et nfe. Hit~rdie· twee w.w., soos alreeds bewys, 
'vord :aJt_vd:'dei1r ti1 en· die inf. gevolg (sien § Ja, 
h:Js. w). ·1-Drt1k hulle '·n tee:nwoordige begrip· uit, 
dan ·!l{!Cn'J hulle die teen.woor:dige inf. 1 b-.v. Hy 
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bclioo rt te gaan; Ff y' hoef dit nie le do en nie. 
Daar hierdie twee w .w. geen verl. tyd van hulle 
eie bet nie, neem hulle die toe.vlug tot die verl. 
inf. as hulle iets in die verlede moet voorstel, -soos 
Hy be/wort te gegaan h:et; Hy hoef nie te gegaan 
het nie. Die werkw. hoef word natuurlik altvd 
net saam met die ontk'en'n'in:g ·gebruik. · 

(2) Saam met die onvolm. 'I.Jeri. tyd van die 
suiwer hulpwerkwoordn word die verlede infinitief 
van een of ander w.w~ altyd gcbruik. Die suiwer 
hulpw.w. is sal,. kan, nioet, mag en wil (durf is 
bier uitgesonderd); en juis omdat hulle nie in 
staat is om hulle volm. verlede selfstandig te vorm 
nle, eis hulle die verlcde infioitief na hulle om die 
'l.'olmaak verlede idee uit te druk. 

Onvolm. verl. tyd Ver·l. inf. 

Ek 50U ... ... . .. gegaan het 
Ek kon ... gegaan het 
Ek' mag ... gegaan het 
Ek moes gegaan het 
Ek wou ... .gegrwn het 
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l-VERKWOORI) (vervolg) .. 

DEELWOORDE. 

Elke· volmaakte w .w. het ·ook twee deelwoorde
die teenwoordige en die verlede deel'it•oord. 

'n \'lens vorm die teenw. l!t:elw. deur -en.de 
agter aan die w ;w. te las, soos werk, 1r•erkende; 
loop, lopende; 7.•lieg, vliegende (of vlie, vlieende). 

Die teenw. deelw. gebruik 'n mens op die vol-
gende maniere :-

1 .-Om 'n handeling weer te gee. 
2.,...--As 'n byvoeglike naamwoord. 
3 .--As 'n bywoord. 

1 .-In egte Afrikaans, veral spreektaal, word 
die teenw. deelw. nie veel gebruik om 'n han
deling uit te druk nie. In skrywe is <lit dikwels 
noodsaaklik, 01p lang sinne te vermy, om die 
toevlug na die teenw. deelw. te neem. As die 
deelw. 'n handeling uitdruk, dan staan hy in die 
plek van 'n hele sin, b.v. Dit horende, loop hy 
weg, is dieselfde as Toe hy dit hoor, loop hy weg. 
Voor<1or leunende fluister hy iets in my oar kan 
geskrywe word I-ly leun vooroor en [luister iefa· 
in -my OM. 
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2.-As 'n byvoeglike naamwooi;d,- soos Die 
fluitende voeltjies en ontvouende blaartjies vertel 
niy die somer kom. ' 

3.-As 'n bywoord, soos Al fluitende stap hy 
die kame-r in. · 

Daar is nog 'n baie sonderlinge manier van 
uitdrukking wat in Afrikaans gebruij_( word as 
teenwoordige deelwoord, b.v. Fluit-fluit en dans
dans kom die drank Hottentot die straal af. Hier 
het ons die geredi1pliseerde vorm van die infinitief, 
wat <liens doen as die tecnwoordige deelwoord. , 

Verlede Deelwoord. 

Die verlede deelwoord vorm ons, sops reeds 
gese (sien Opm. 3, 3a, 3b en 3c, blss. 95 en 96), 
deur ge- voor aan die w. w. te voeg, soos gc loop, 
gewerk, gesteel, gesing. In die formasie, dus, 
van die verlede deelwoord word daar alleenlik aan 
die begin en nooit aan die end iets aangelas nie, 
en hierdie dcelwoorcle het alleen 'n t of d aan die 
end waar die w .w. self die letters het, soos brand, 
gebrand; put, geput. 

In Hollands is daar 'n sterk vervoeging van 
die w.w., waaryan die stamklank verander in <lie 
verl. tyd en in die verl. deelw ., wat ook op -en 
eindig, soos st.elen, stal, gestolen. Al spore van 
hierdie vervoeging wat ons in Afrikaans kry, is. 
die enkele sterk verl. deelw. wat nog hier en daar 
gebruik word. Hierdie ou verl. deelw. word 
byna uitsluitlik deur ons net as byvoeglike n.w. 
gebruik, en ons verkies dus om hierdie ou sterk 
verl. deelw. as byvoeglike n. w. te behandel. 
(Sien dus Byv. N .w.) . 
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E unksies 'Z!an die Verle,de Deelwoord. 

Die verlede deelwoord word gebruik :-

1. Om die verlede tyd aantonende wys te vorm 
met die -hulpw.w. het: Ek het geloop, gesien, 
gesteel, vcrgeet, ens. Soos reeds gese gebruik 
ons in Afrikaans byna uitsluitlik die reelmatige 
verlede dedw. in die vervoeging aan ons w.w. 
Alleen enkele OU mcns"C se nog Ek het die perd 
'l~erkog, in plaas van verkoop. 

2. Om die lyde11de vorm te vorm met die hulp
w.w. word, soos Die hand word de1£r my geslaan. 

3. As 'n byvoeglike naamwoord, b.v. Die 
koei -is verkoop; Die afgebrande gras (as 'n by
voeglike n.w. kry dit natuurlik die verbuigings-e); 
Die kind is verbrand. As die verl. deelw. op -l, 
-m,· -n, -r uitgaan, krv <lit 'n d aan die end wan-

• neer ciit as 'n byvoeglike n.w. gebruik word, soos 
H }' is teleurgestl"ld; Hy voel geeerd, ens. Ons 
moet dus altvd seker wees as ons die verl. deelw. 
gebruik, of ·dit as 'n 'lt•erkwoord of 'n adjektief 
voorkom. As 'n w.w. druk <lit natuurlik 'n han
deling uit en kry nooit enige letter aan die end 
nie, soos Hy het my teleurge$tel. As 'n adj. 
druk <lit 'n hoedanigheid of toestand uit en kr.Y 
'n d aan die end na l, m, n, 1, SOOS Hy is teleur
gesteld; Hy het gelr!er. Maar T-fy is geleerd, ens. 
Na die w .w. is of was is die verl. deelw. gewoon
lik 'n byvoeglike n.w. In die volgende gevalle 
is <lit geen adjektid nie :-

(a) \V'anneer is deur het kan vervang word, 
.soos Hy is Kekom, i.p.-v. het gekom; Jy i.~ mos 
baie verande·r, i.p.v. he~· baie 7Mrander. 
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(b) Wanneer is en was volmaakte tye in die 
iydende vorm voorstel. ·In sulke gevalle kan 'n 
mens altyd 'n gewo1·d na die verl. deelw. inskryf, 
soos Die hond is geslaan (geword); Die perd· is 
gesteei (geword); Die man is gesien (gewnrd) . 
.In hierdie gevalle kan 'n mens onmoontlik 'n d 
agter die verlede deelwoorde skrywe, hoewel hulle 
op -l en -n uitgaan. In die sin Die hand is ge
leer om regop te' sit, stel <lit 'n handeling voor, 
omdaL gP'b . .'Ord na gel€er verswee is, terwyl Die 
iiond is gdeerd 'n voldonge feit' of vqlmaakte toe
stand is. Die woorcljies getroud, bemoeid en 
bebroeid is ou verlede deehvoorde, wat nou in ons 
taal alleenlik as. adjektiewe ·gebruik kan word
daarom die d aan die end, net soos koud en oud. 
Daar is 'h paar' uitsonderinge aan bogegewe ·reel, 
nl'.··~er.mooren verb leek; b.v~ Die man is verm.oor-. 
Vermoor kan daar wees Of qdjektief Of deelwoord. 

Daar ons ons r.10g in die oo.rgangsperiode be
v\nd, mag ons ·.hier ,nie te cfogrnaties optree nie. 
Die klankpro~ses is nog aan die gang, en taal~ 
geleerdes is dit. nog nie heeltemal eens insake die 
bo-aangeroerde kwessie nie. Ons· wens duidelik 
hi er te .laat yerstaan dat in par. 3 hierbo. geen reel 
ha<~·genaamd neergele ·is nie; wat gese is, dien 
slegs as algemene leidraad. 




