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HOOFSTUK XXII. 

WERKWOORD (vervolg). 

ONREeLMATIGF. WERKwooRDE. 

Reclmatig beteken ,,volgens re~l ;" onreelmatig 
is dus ,,nie volgens reel nie." Die reels van die 
vervoeging van werkwoorde is nou hierbo aan
gegee. Die w.w. wat nie hierdie reels in alle 
opsigte v6lg nie, is dus onreelmatig. Party is 
onreelmatig in een opsig, party in antler opsigte. 
Bulle word dus in klasse verdeel volgens hulle 
onre~lmatigheid en hieronder aangegee. 

Klas I.-Heelternal :onreelmatige }Verkwoorde. 

(r} Die werkwoord is:-
Aantonende Wys. 

Teenw. tyd. V erlede tyd. 

Ek is. Ek·was. 
Jy of u is, ens. Jy was, ens. 

Toek. tJ•d. 

Ek sal wees. 
Jy sal wees. 

Volm. ·verlede tyd. 

Ek was gcwees: 
J y was gewees, ens. 

By·<Joegende w-ys. 

Teenw. tyd: Ek mag wees, of Ek sou wees. 
Verl. tyd: Ek mag gewecs het, of Ek sou gewees 

het, ens. 
On bepaalde wys (infinitief) : vVees. 
Gebiedende wys: \\Fees, b.v. lVees goed. 
Teenwrordige declwoord : Synde. 
Ve·rlede deelwoord : Gewees. 
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(2) Die vy.w. het :-

Aantonende· vVys. 
Teenw. tyd. 

Ek het. 
Jy bet, ens. 

Toek. tyd. 

Ek sal he. 

Ve·rlelle ty(j,. 

Ek had, of het gehad. 
Jy had, ens. 

Volm. verli!de tyd. 

Ek had gehad. 
Jy sal he, ens. J y had gehad, ens. 

Byvoegende vVys. 

Teenw. tyd: Ek mag he, ens., of Ek sou he. 
Ver·l. tyd : Ek mag gehad het, of Ek sou gehaC. 

het. 
Onbepaalde wys : He en Bet. 
Gebiedende wys : (Geen) 
Teenwoo.rdige deelwoord: Hebbendr;. 
T1 erlede deelwoord : Gehad. 

N .B.-I-lierdie w.w. betcken ,,te besit." Ons 
gebruik egtcr sy teenwoordige vorm h et om die 
verlede ty~ van die antler w. w. ·1e vorm, wanneer 
dit geen betel}enis het nie, maar net die fu'nksie 
van 'n hulpw.w. vervul. (Sien Reelmatige Werk
woord, Opm. ii.) 

Klas I 1.-Gedeeltelik Onreelmatige TVerkwoorde. 

(A) 'vVerkwoorde ·wat in die Yerlede tye onreel
matig is en ook geen verlede ~eelwoorde het nie. 

Onder hierdie klas val die su.iwer _hulpw.w. 
sal, kan, moet, mag, wil en durf. 

'n Suiwer hulpw .w ., soos reeds gese, kan nie 
alleen staan nie en kan dus .geen, volmaaj\.te begrip 
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uitdruk nie, tensy dit gevoi:g.'.word deur- die, '.inf. 
van die een of ander, werkwaord. 

B.v. Ek moet het gc~n betekenis nie, ~en~y l11op 
of slaan of 'n werkwoord van die aard agteraan 
gebruik of veronderstel word. Die werkwoorde 
·wor.d, het en is kan alleen staan, soos Hy word 
grout; Ek het 'n bnek; Hy is so et. H ulle word 
as hulpw.w. ook gebrnik; rnaar omdat hulle nie 
suiwer hulpw.w. is nie, wo,rd hulle deur die ver
lede deelwoord gevolg, b.v. Hy word geslaan; 
Hy het geloop; Dit is gesteel. 

VERVOEGING VAN SUIWER l-IULPWERKWOORDE; . . ' 

Daar hierdie w .w. nie alleen kan staan cyie, mo.et 
ons hul\e vervoeg met die 'inf. van een .of ander 
w.w. Ons neem dus die w.w. werk. 

Aantonende Wys. 

Teenw. tyd : Ek sal, kan, moet, mag, wil (wer!c). 
Verl. tyd : Ek sou, kon, moes, mog, wou (werk). 
Toe I~. tyd : Ek sal kan, sal moet, sal mag, sal. wil 

(werk). 
Volrn. verl. tyd·: Ek sou, kon, moes, mag, .wou 

(gewerk het). 
Onbepaalde wys (reelmatig) : Kan, moet, mag, 

wil. Sa·l het geen infmitief nie. · 

Teenwoordige Dedwoorde. 

Kunnende, moetende, willende. Die teenw. 
deelw. van mag (mngende) word nooit in .Afri
l~aan~ g~J?ruik nie. Hierdie werkwoo'rde·het geen 
verl. deelw. nie en pok g-een gebiedende wys nie, 
behalwe rnoet. Moet word gebruik om die gebie
dende wvs van ander werkwoorde te vorm, b.v. 
fy·moet ·werk; Julie moet werk. 
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Daar 'n mens m·ag georuik O!Jl die byvoegende 
wys te vorm, word hierdie werlnvoorde selde in 
die aantonende wys gebFUik. 

Die woordjie sou, egter, word dikwel~ gebruik 
met die een of antler van hierdie w.w., en in so'n 
geval kry ons 'n eienaardige en onreelmatige kon
struksie. Sou is 'n suiwer hulpw.w. en behoort 
dus altyd deur 'n inf. gevolg te word. Word dit 
dus deur 'n antler suiwer hulpw.w. ·gevolg, dan 
behoort die oak in die inf. te wees sowel as die 
w.w. waf op die tweae hulpw.w. volg, li.v. Sou 
behoort te h{\ 'n inf. yan kan, inf. van wwrk (sou 
kan werk). In plaas hiervan se die meeste mense 
sou kon werk--dieselfde met moet en ·wil. So is 
die gebruiklike taal hier. Hy sou dit nie wou 
(i.p.v. wil) doen nie; Hy sou dit moes (i.p.v. 
moel). doen. Die reelmatige vorme word ook ge
bruik, SOOS:-:-

i.--Sou kan werk, no.as sou .lian. 

2.-So·u moet werk, naas sou moe~. 

3.-.","JJu wil werk, naas sou wou. 

Mag is reelmatig in hierdie opsig, SOOS Hy sou 
mag •werk.: Van die drie w.w. is dit. kan wat die 
meeste in die onreelmatige vorm gebruik word. 
Hierdie gebruik het miskien op dieselfde manier 
in die .taal gekom .as staan en pra1Zt, sodat Hy, sou 
kon werk, k;om' van die idee Hy sou en hy' ko1J
~.verh. 

(B) \Verkwoorde wat alle.en in die· verlede on
reelmatii". is. 
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I .-'-Vervoeging van die werkwoorde word en 
dink. ' 

Daar hierdie W.W. in al hulle antler dele reel
matig is, gee ans net hier die verlede tyd aan 
(onreelmatig). 

lVvrd: 
Ek w~rd, of het geword. 
Jy werd, of h~t geword, ens. 

Dink·(dag): 
Ek dag, dog, of het gedink (gedag). 
Jy dag, dog, of het gedink (gedag). 

Dink het nie minder as drie vorme van die verl. 
deelwoord nie, nl. gedink, gedag en gedog. In 
die verlede oak word dog naas dag gebruik. 

2.-Durf (suiwer hu!pw.w.). Sy teenwoordig~ 
tyd is reelmatig, soos Rk durf dit doen. , Die verl. 
is Ek het dit durf (in plaas van gedurf) doen; 
Jy het dit diirf do en: ens. Die toek. tyd is Ek 
sai dit durf doen, ens. 

Die verlede deelwoord, gedurf, kom alleen voor 
waar die l:wede \\'.W. verswyg word, b.v. Hy het 
dit nie gedurf nie, vir Hy het dit nie durf doen nie. 

1·---Die w.w. behoort en hoef. Behoort. het 
altyd die t aan die end in die teenw. tyq. Dit 
het twee betekenisse, soos :-

(a) Dit behoort aan my (besittihg). Met hierdie 
betekenis is dit heeltemal reelmatig in sy ver
voeging, b.v. Ek behoort (aan hom); Ek het aan 
hom behoor(l); El~ sal aa_n ham beho_or(t). In die 
verleae deelwoorCl laat baie mense die t val. 
Behoort is egter die gebruiklikste. 
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(b) Ek beho.ort dit te doen (moet). Met hierdie 
betekenis kan behoort net in <lie teenwoordige en 
verlede tye gebruik word: Die verlede is Ek 
behoort dit te gedoen het, of Ek moes dit doen. 
Die toekomende tyd is Ek sal dit moet doen. 

Die w.w. hoef het ook die betekenis van ,,nodig 
te wees." Dit word net in die teenwoordige tyd 
gebruik, en dan ook net met die ontkenning nie, 
b.v. Ek hoef dit nie te d.oen 1iie (Dit is nie nodig 
vir my nie: ens.). 

Jy hoe.f dit nie te dorm nie. Die verlede hiervarr 
is ook Dit was •7.Jir fou nie no dig om; ens. 

Klas IlJ..-}Verkwoorde wat twee vorme het. 
Altwee vorme word heeltemal reelmatig ver
voeg. 

(A) Werkwoorde op -g word gebruik met of 
sander die g, b.v. klaag, kla; vraag, vra; faag, 
ja; draag, d'ra; leg, le; seg, se; kryg, kry; v'lieg, 
vlie; ploeg, ploeii; veeg, vee. 

Voorbeeld: Ek vraag (of vra); het gevraag (of 
gevra); sal vraag (of vra). 

(B) Party w.w. op -g vE'rloor die-gen neem -e. 
Altwee vorme word gebruik, soos ryg, rye; buig, 
buie: getuig, getuie.; weeg, wee".. 

Voorb~eld : Ek ryg (of rye) die krale in. 

Die .vorme sander -g is verkiesliker, maar ons 
kry die -g we!=!r in die verlede deelwoord, ·b.v. 
in_gele~de vi,s; gedroogde perslws,; ingerygde 
krale. 
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2 •. .:...\\i'erkwoorde op -f het ook twee vorme; een 
op :.j en 'n a~der op -we, soos skryf, sk'iywe; 
leef, lew.e; vryf, vyy'!Ve; klet!f, k.lewe; dryf, iiryiue .. 

N.B.-Die werkwoorde geef, blyf en geloof het 
.weer die vorme gee, bly, gelowe of glo. 

Voorbeeld: Ek skryf (Qf skrywe), het geskryf 
(of geskrywe); Ek geef (of gee7' het gegeef (of 
gegee). 

3.-Party werkwoorde op -·ui en -ei het :n twed~ 
vorm op -e, soos wei, •weie; bedui, beduie. 

Vo.orbeeld : Die sfrape wei (of weie) in die veld; 
Ek het horn daarheen bedui (of beduie). 

'Klas .. JV,:.-Werkwoorde wat nog ou ste·rk· .verlede 
deelwoorde het; wat ons nou meestal net as 
'byvoeglike naamwoorde gcbruik .. 

KLAS !.--Kort of lang a in die stam. van die verl. dw. 

Reelmatige 
Werkw. verl.' t11d met 

i·p,rl. dw. 

bla:as 
bring 
dink 

doen 

skep 
slaap 
span 
was 

het geblaas 
,, gebring 
,, gedink, 
d~g,dog 

,, gedoen 
,, gednan 
,, geskap.e 
,, geslaap 
,, gespan 
,, gewas 

Ou stwrk verl. dw. 7i.ou meestal as 
byv. n.w. gr.brtiil•; a-sank .<ame-

stdlinye. 

g£>bla~e, opgeblase; opk gel;ilaasde 
gebragte, uitgebragte 
derirdagte .(plan) 

gedane (sake) 

geskape-,· wanskape (vgl. ge~kepte) 
uitgeslape (ontslapene) ... 
gespanne nanilaa; ook ·gC'Rpande 

' gewasse', opgewasse,'<vo!w:iss~ '(v.ol. 
gewll.l!te) ' 
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Ki:AS u:..:..,J:itng e"in" Hie &'tam van idie wrl. dw. 
1 :· ' \ ' 

.. (a) Met y in die infinitiet 

lteel-m(itige · 'ou st erk verl. dw. nou, meesfol as 
'Werkw. nerl: tJid me1 byv. n.w. gebrnik; (uotJk wme-

blyk 
hly 
kry 
ly, 
oorly 

ry 
rys 
slyp 
sny 

skryf 

stry 
swyg. \ 
verdwyn 
wys 

·verl. dw. stellinoe. 

hot geblyk gebleke 
,, gebly geblewe (agtergeblewene) 
,, gekry gekree, her- of verkre~· rcgte 
,, gely ,gelede smarte 

is oorlede oorlede 
(nits.) 

het gery 
,, ·gerys. 
,, geslyp 
,, gesny 

,, goskryf· 
(we) 

,, gestry 
;) geswyg· 
,, verdwyn 
,, gewys 

gerede, bered~ perd; ook geryde 
,gerese; ook gerysde · 
geslepe ve.nt; oak geslypte' 
gesnede trekke (a•:sig.); vok ge

snyde 
geskrewe, beskrewe, .\roor'gesk'rewe; 

ook geskryfde 
ge~trede 
verswee 
vcrdwene 
gewese, aa1tgewese 

vriende) 
(vgl. gewese 

(b) .:\fet 'n antler vokaal in c]ie infinitief. 

bid 
eet 
hef 
gee 
lees 
le 

,, gebid 
,, geeet 
,, gehtif 
,, gegee 
,, gelees 
,, gele 

gebede, aangebede 
gegete (geete brood) 
gehewe, verhewe 
gegewe, uitgegewe 
gelese, deurgelese; uok geleesde 
gelee stad (gelegde, of ge'.ede, 

'eiers) 

KLAS IIL--KtJrt o in die starn 1•an die verl. dw .. 
betlerf het bederf bedorwe; oo k hederfde 
b<;>r!!; ,, geberg geborge, verborge 

(here) ,, gehere 
besin ,, besin, 

· bi:nd: ,, gebind 
dring ,, ge;l.ring 
drink ,, getlrink 

dwing 
help 

,, gedwing 
,, gehelp 

he~onre, on besonne daad 
gebonde, verbonde; c,olc geb;nde 
gPdrorlge, ver-,, in- en opgedi;onge 
ge<lronke; V!:l'.dronk~; ook ge-

drinKte ' 
gedn·ong_e ondcrwys 
geholpe" · 
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lleelmatige , 
W e'rkw. verl. t111l mel 

verl./lw. 

kl ink geklink 
koop ,, gekoop 
krimp 

" 
gekrimp 

send ,, gesend 
&ing gesing 
sink' ,, gesink 
skend 

" 
geskend 

skink ,, geskink 
,, gesterf of 

sterf is gestorwe. 

trek het getrek 
vernlind 

" 
verslind 

vind ,, gP.vind 
werp ,, gewerp 
wen (win~ 

" 
gewen 

KLAS IV.-Lnng 
bederf het bederf 
bedrieg 

" 
bedrieg 

beveel " 
beveel 

bi<:)d 
" 

~ebied 
hr eek ,, gebreek 
buig of ,, gebuig 

buie ,, gebuie 
druip ,, gedruip 
geniet ,, gf'niet 
help ,, ·gehelp 
kies 

" 
gekies 

kom ,, gekom 
ner,m 

" 
geneem 

r,l~iet ,, geskiet 

sluit ,, gesluit 

spreek 
steek 

,, gcspreck 

" 
gesteek 

steel ges'teel 
sterf ,, gesterf 

swear ,, ges~eer 

(llt sterk verl. dw. nmi meestal as 
liy1;. n.w. g1,br1d.k: osoblc same-

ddlinge. 

geklonke, beklonke soak 
gekogte, verkogte; c,ok ~ekoopte 
bekrornpe man; ook gekr1rnpte 
gcsonde, versonde 
gesonge lied 
gesonke skip; ook gesinkte 
geskonde eer 
geskonke, beskonde man; oolc ge

skinkte 
geslrnnke, beskonke man; uok ge-

. sterfte 
getrokke, betrokke lug 
VC'rnloude 
gcvonde 
geworpe, verworpe; nnk verwerptc 
gewonne prys; gewonde, opgewon-

<le kinders; ook opgewende 

o in die stam van die verl. rlw. 

bedorwe 
bedroe. 
bevole, aanbcvole 
gebode, verbode,. 11angebode 
gebroke; ook gebreektc 
geboe, vE:erboe; ooh gebuigde 

gcdrope kandidate 
genote 
geholpe 
gekose, verkose (uitverkorene) 
gekorne, anngekorne gastP. 
genome besluit, aangenorne kind 
guskote, opgeskote senn; ook ge-

skiete 
geslote, op- en ingeslote: ook ge

sluit,{l 
gesproke (toegesprokene) 
gestoke, ver- en onistoke; o'ok ge

steekte. 
gestole; ook gesteelcle 
,ge~torwe, 'bestorwe, uf- of uitge

storwe 
geswore~ 
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Reelm.afige 
Werkw. •t•er1. rlw. 

1.'e·rl. iud me't 

:01i st~rk ~,dz. rlw.-· n;,·11 1nu8tof as 
.lryv, n.w. g.e/Jr11i/,~; asook. sarne

steilinae: · · · 

vlieg 
vries 
verloor 
wceg of 

,. gevlieg 
,, gevries 
,, verloor 
,, gcweeg 
,, gewee 
,, gewerp 

vcrvlot: regte 
gevrore, bevroro 
verlore; ook. verloorde 
gew~e, oonyoe: ook geweegde 

wee 
werp geworpe, verworpe 

N .B .--Die meeste van die bo-aangegewe w .w. 
het naas hul sterk verlede deelw. ook nog 
'n swak vorm wat dikwek gebruik word. · Dik
wels gebruik die Afrikaner as hy net 'rt bietjie 

· deftig wil wees, die sterk vorm, waar 'n mens 
anders die swak vorm ewe goe.d kon gebruik het, 
b .v. die geskote springbok en d·ie geshiete spring
/Joh. 

Baic werkwoorde het naas hul reelmatige verl. 
deelw. ook nog 'n sterk vorm aangeneem. In 
sulke gevalle word die sterk verl. deelw. gebruik 
as die w.w. in sy oordragtelike betekenis gebesig 
word, maar die reelmatige vorm word gehruik met 
die w.w. in sy gewone sin, b.v. :·-

Die opgewende horlosie wil nie loop nie. 
Die opJ;eit•onde kinders kan nie leer nie. 
Hy sny met 'n skerp geslypte mes. 
Koos is 'n geslepe karnallie. 
Ons kan nie deur 'n gesluite dcur gaan nie. 
Sy gedagte is 'n geslote bock vir my. 
Ma gee my 'n tiekie vir my uitgetrekte tand. 
Sy gedagte is so af getrokke, hy kan nie leer nie. 

Die twee vorme (sterk en reelmatig) kan ook 
nog predikatief gebruik word. Die reehnatige 
E 
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t:Vorm is -clan. 'n ·suiwer· verl. deelw., terwyl die 
ste'rk vorni :'.n byv. n.\v .. is; b.:v. :,--. . 

Hy bet die medis.vn.e ingeneem (verl. dee'fw.). 
Hy is i'rigenome met my plan (byv. n.w.). 
Die klere het baie gekrimp (verl. deelw.). 
Die man is baie bekrompe (byv. n.w.). 
Outa Klaas het '·n hottel bier gesuip (verl. 

deelw-.). 
Outa K~aas is heeltemal bes1'pe (hyv. n.w.). 
Hy het hesliiit om ·nie te gaan nie (verl. deelw). 
Die Boere was vas beslote om Dinga<;ip te straf 

(byv. n.w.). 
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HOOFSTUK XXIIL 

lVERKWOORD (vervolg). 

VORM. 

'n vVerkwoord kan ii:i die liedrywende of ly
dende vorm ·wees. In die bedrywende vorm .is 
die onderwerp die bcdrywer van een of antjer haP.
deling, soos Hy slaan die ho11d. 

In die lydende vorm is die onderwerp die ly
dende party, nl. aan wie iets gedaan word, soos 
Die hond 'I.Cord deur my geslaan. Die lydende 
vorm van slaan is dus. word geslaan. Ons vorm 
dus die lvdende vorm met word en die verl. deelw. 
van die·· w .w. wat ans wil gebruik. Alle werk
woorde het 'n bedrywende vorm, maar alle werk
woorde het nie 'n lvdcnde vorm nie, b.v. Ek kom, 
gaan, slaa.11 1 sien, iioor, ens., is alma! be<lrywen<le 
vorme; maar van die genoemde w.w. het s·laan, 
sien, hoor alleen lvctende vorme. Ons kan se 
Ek 'ZA:Ord 1:eslaan, gesien, en gehoor, maar nie 
Ek ·wurd gegaan of gekom nie. Die onderskeid 
is dit: \Vanneer 'n woord in die bedrywende vorm 
'n direkte voorwerp na horn kan neern, d.w.s. 
dat die handeling direk van die onclerwerp na 'n 
voorwerp kan .oorgaan, soos Ek slaan die hand, 
dan kan dit 'n 1 yd en de vorm kry. Su Ike werk
v•oorde noem ans oorga'J!klik. Die w.w. wat nie 
direkte voorwerpe het nie, is onoorganklike w.w. 
Onoorganklike w.w .. soos kom, gaan, ens., het 
dus nooit 'n lydenrle vorm nie, behalwe in '!! 
onpersoonlike gebruik, soos Dit word gclwm; dit 
"..fJOrd gegaan; ens. 
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Om die lydende vorm te vorm neem ons net 
die verl. deelw r -va-n -die -werkwoord en vervoeg 
clit met word. Die· dee1wo6rd 1'.:>ly natuurlik- on
veranderd, en dit is -net die w.w. i~•ord wat ver-
voeg word. · 

Lydende V o'-rm, of Passief van slaan. 
Teenw. tyd: 

Ek word geslaan, ens. 
Jy word geslaan, ens. 

:V e-rl. tyd : 
Ek is geslaan, ens. (of Ek werd geslaan.) 
Jy is geslaan, ens. (of Jy werd geslaan.) 

Toek.. tyd: 
Ek sal geslaan word, ens. 
J y sal .geslaan word, ens. 

Volm. verl. tyd : 
Ek was geslaan (geword) . 
.J y was geslaan (geword). 

F olrn. toek.. tyd : 
Ek sal geslaan (g~word) het. 
Jy sal geslaan (.ge;word) het. 

N .B.-Let op <lat die volm. vcrlede' was neem 
en nie ~vo-rii nie. Ons gebruik die vorm ·is geslaan 
(gewo-r,d~ veel meer clan werd gesluan. Geword 
bet natuurlik na is en was weggeval. 

Ek slaun en Ek word geslaan het altwee net 
dieselfde betekenis-net die een is beclrywende en 
die ander l_vdende vorm. 'n Mens kan· dus cnig:e 
oorganl~like w,w. van die bedrywende oar in die 
lydende vorm sit sander om die betekenis te v~r
ander. Neem die sin Die man slaan die hand. 
Om dit oor te sit in die passief, moet ons die 

,direkte voorwerp, n I. d.ie ho3~·d, die onderwerp 
'van die- nuwe .sip maak; van die w ,y;_. slaan neem 
·ans nou "die-verlede'deehv. geslaan; en daar slqan 
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teenw. tyd is; inoet oris :O:ie 'teenw : .. van word 
neem--:-dus word geslaa.n. Dia rnan of onder
,werp van .. die eerste sin word in die 1ydende ;vorm 
die persoon of iets wat. die behandeling verrig, 
en staan na· die woordjie de·u-r. Dus Die hand 
word deur die man geslaan, eps. Die mnn het 
die hand geslaan oorge-sit .word Die hand is (ve{
lede) deur die man geslaan, of Die hand 1verd 
de'!lr die man geslaan. 

As daar in die bedrywende. vorm geen direkte 
voorwerp is nie, is dit tog moontlik om <lit iT) die 
lydende ·vorm oor te sit, mits. <lit 'n oorgankli:<e 
w.w. is. In sulke gevalle word daar die nuwe 
onderwerp; of ons omskryf die sin heeltemal, b.v . 
. J1eisies praat te veel (bedrywende vorm), Daar 
'Word te veel deur meisies gepraat {1.vdende vorm), 
of Te veel word deur, ens. 

In bysinne word die betreklike voornaamwoorci 
·wat as onderwerp in die bedrywende vorm gebruik. 
In die lydende vorm word die betreklike v.n.w. 
vervang deur (a) deur wie, vir persone, ~n (b) 
waardeur, of waarmee, vir <linge .of diere. 

Voorbeelde-(a) : -

Bedrvwende vorm : 
bit is die man wat my gesien het. 

L vdende vorm : 
· Dit is die man deu.r wie ek gesien is (werd). 

Voorbeelde--(b) :-
Bedrywende vorm : 

Dit is die stok wat my seergemaak het. 
Lydende vorm: 

D.it is die stok waardeu-r (waarmee) ek seer-
gemaak '.is (werd)'. ·1 
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0NPERS00NLIKE· Vi!ERKWOOR.DE. 

Daar is werkwoorde wat alleen in die ~de per
soon enkelvoud kan gebruik word, en sulke w.w. 
noem ons onpersoonlike werkwoorde. Hierdie 
soort w.w. beskrywe gewoonlik een of ander 
werking van die weer en kan dus nie die hande
ling van cen of antler persoon, soos ek, hy, sy, 
weergee nie, maar kan allceniik onpersoonlik na 
dit gebruik word. Enige onpersoonlike w.w. is 
hael, dander, blits, reen, sneeu, kapok, ens. 

Vervoeging van 0 npersoonlihe lVerh'woorde. 

Teenw. tyd enhelv. : Dit blits. 
Verl. tyd : Dit het geblits. 
Toek. tyd: Dit sal blits. 
V olm. '1.•erl. tyd : Dit had geblits. 

N.B.-Hierdie w.w. hct geen meervoud 'nie. 
Die onpersoonlike w .w. reen het twee vorrne, nl. 
reen of reent; het gereen of gereent; sal reen of 
·reent. 

Behalwe die werkwoorde wat een of ander 
werking van die weer uitdruk, soos Dit recn(t), 
sneeu, ens., is daar nog 'n paar antler, soos Dit 
spyt ·my, of hom, of hulle; Dit beval my: 
Dit geluk my; Dit staan my vry ;. Dit behaag my; 
])it (t)raak my nie. 

N .B.-Die onderwerp van sulke werkwoorde is 
altyd di.t, b.v. Hoe gaan dit? Dit gaan nog go ed. 
Dit skeel my nie. In hierdie gevalle word gaan 
onpersoonlik gebruik. 

TERUGKERENDE WERKWOORDE. 

'n Terugkerer..de wer)n>,;oord is. een waarvan die 
voorwerp en die onderwerp- dieselfde persoon is. 
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Die handeling gaan van die onderwerp na die 
voorwerp oor, b .y. Ons was O'IJS!~ 

Daar is twee soorte terugkerende werkwoorde : -
(a) l'·foodsaaklike terugkereride w .w ., waar die 

onderwerp en voorwerp altyd dieselfde persoon 
moet wees, b.v. Ek shaam my; Hulle verspreek 
hulle. 

(b) Toei•alliK terugkerende w,w., waar qie voor
werp ook 'n ander persoon .dan die onderwerp k:in 
\yees, b.v. (i) Ek was my; (ii) Ek •was my kind. 

In (i) is <lit ,maar toevallig. dat in die sin die 
werkwoord terugkerend is. 

Vervoeging. 

Teenw. tyd. 
·Ek :verbeel mv 
Jy verbeel jou 
Hy verbeel horn (of sig) 
Ons verbeel ons 
Julie verbeel julle 
H ulle verb eel hulle 

Veriede ~yd. 
Ek bet my verbeel 
Jy het jou' verbcel 
Hy bet horn (s.ig) verbeel 
Ons het ons verbeel, ens. 

Toek. tyd. Volm. 1Jerl. tyd. 

Ek sal my verbeel Ek had my verbeel 
Jy sal jou verbeel Jy had jou verbcel, ens. 
Hy sal horn (sig) verl:ieel 

Die voornaamwoord ·sig word dikwels gebruik, 
maar veral jn die skryftaal en in· gevalle soos by 
sigself en in sigselt. · . · · 

En!rnle Terugkere·Jfde l-i"er~woorde. 

Ek beroern, ·1Jers.preek, skaam, ontf erm, erger, 
i·estig, haas(t), begecf, bedink, we1~d, herinner, 
•verbaas, 5•erskrik, ·gedra, misgis,, beroep, gevoel, 
voel of voer my. Ook Ek maak my k.laar; Ek 
bere-i my voOT. · 
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HOOFSTUK ·xxrv 

TVERKWOORD (vervolg). 

SAMEGESTELDE WERKWOORDE. 

i.-Sam<:'gestelde werkwoorde is w.w. wat, soos 
hulle naam aandui, samegestel is uit tw~e woorde, 
.een waarval} altyd '.n werkwqord moet .wees. Die 
werkwbord is altyd die twede woord, b.v. :-· 

Deurlonp kom van deur + loop. 
Uitgaan korn van uit + gaan. 
Geh~kwens kom van geluk + wci1s. 

2 .• -Sarnegestelde werkwoorde is (a) slzeidbaar 
of (b) onskeidbaar. Hulle is. _altyd onskeidbaar 
~vann~er hulle die oorspronklike qetekenis van die 
eerste deel verloor het, en dan krv ,hulle die aksent 
op die twede deel. Skeidbaar {an)egestelde \v .w. 
behou altyd die oorspronklike· betekenis van die 
woorde waaruit hul saniegestel is, eri het die aks~nt 
op die eerste. deel, b.v. in volshenk het vol nie 
dieselfde betekenis as in voldoen nie; so c::>ok met 
misskiet en rnishaag. ' 

3:-Die dele van 'n skeidbaar samegesteldr:! w.w. 
is nie altoos geskei nie. Soms staan die dele van 
mekaar, en soms nie, b.v. nee'Yle. 
(a) Die man 'le die boek op die tafel ·neer. 
(b) Ge~ horn <lit ashy die boek op die taf~lneerle .. 
(c)' r .. e- die boek dadelik op die tafel neer, boor! 
(d) Ek ~al die· boel<-op~ die .tafel neerl e. 
(eJ Hy· h'et die boek op die tafel. ti~(1rg~lC;. 
(f) Die boek neerleende loop hy die"kamer uit~. 
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· llJ. (a), (c).en,(e) is·die .dele van:die w.vy. g-eskei; 
maar in (b), (d). en (f)· nie: 

Geskei. 
(i) Hoofsin (a) 
(ii) Geb. wys (c) 

(iii) Ver!. deelw. (e) 

Nie geskei nie. 
(i) Bysin (b) 

(ii) Onbep. wys (d) 
(iii) Teenw. deelw. (f) 

N .B.-In die onbepaalde wys word die w.w. 
soms wel geskei, en we! a;> hy met om te gebruik 
word, b.v. Hy het na die karner gegaan am ilie 
boek op die taf el neer te ze. 

4.--Die volgende samegestelde w.w. is skeid~ 

baar, d.w.s. alma! wat die klem op die eerste .dee! 
het:-

(a) Selfstandige naamwoord + w.w., b.v. ag
slaan, gelithwens, skoolgaan. 

(b) Byvoeglik~· naamwoord + w.w., b.v. vry
iaat, liefhe, Zosmaak. 

L.\V.---As _die w.w. egter met vol- samegestel 
is, en v·ol het sy oorspronklike betek.enis verloor, 
dan is hulle onskeidbaar, b.v. volgooi, volskenk; 
maar voldoen, volbring, volhard. 

(c) Bywoord + w.w., mits die by,voord nie ook 
as ·n voorsetsel kan gebruik word nie, b.v. toc
maak, neerle, na-aap. 

L.\V.-As die w.w. egter met mis- of weer
samegestd 'is, en die '\VOOrde het huJ OOrSpronkJike 
betekenis verlaor, val die aksent op die w.w,; en 
hulle is dus onskeidhaar, b.v. misskiet, mf~g?oi, 
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i1.1eeTkom ;·- maar mishaag, misdoen, misp7ys1 mis· 
lei, mishandel, misken, misluk, weerklink weer· 
k.aats, weergalm, weerstaan. 

(d) Voorsetsel + w.w. as hulle hul oorspronk
like betekenis behou. Hier het ons baie w.w. wat 
onskeidbaar is, en dit is moeilik om 'n reel antler 
as bo-gegewe ~en hier neer te le. Deur oefen sal 
enigeen <lit regkr_v om die aksent op die regte dee! 
te plaas, en dan sal daar geen verder moeilikheid 

· wees nie, behalwe in geval van w.w. wat twee 
betekenisse het namate. die klem op die voorste 
of agterste deel val. 'n Lys van sulke w.w. sal 
later gegee word. · 

Die voorsetsels wat ons gcwoonlik in samege
stelde w .w. :iantref, is om, oor, deur, ondeT, voor, 
aan. 

Om + w.w., meeste skeidbaar, behalwe omhels. 
omsingel,. omgoTd, omgeelj). 

Oo·r + w.w. O.a. is die volgende onskeidbaar: 
oorTeed, oortTeed, oornag, oorwinter, oorslaap, 
oorval, oordink. (Verder, sien par. ~·) 

DeuT + w.w., meeste skeidbaar, behalwe deur
lzruis. (Verder, sien par. 5.) 

OndeT + w.w. Die volgende is onskeidbaar: 
onderteken (tog Ek, ondeTg'etekende, veTklaaT, 
ens.), 'OndenL'e7p, ondersoek, ondermyn, onder-
neem, onderv'l'aag.· (Verder, sien par. 5.) -

Voor + w.w,, b.v. voorsien. 
par. 5.) 

(Verd er, ~jen 
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Aan + w.w., meeste skeidbaar, behalwe aan
vaar. 

L.\V.-Agter + w.w., b . .v. agter.haal en agter
'CO·Zg (onskeiclbaar); agterlaat (skeidbaar). 

5.-Jjieronder volg 'n lys samegestelde w.w. 
wat met verskil van klem ook 'n verskil van be
tekenis het :--

Deuneis: Hy het tw~e weke aaneen deurgereis. 
Deurreis : Die smous het die hele· Natal deurreis. 
Ondergaan : Die son .gaan in die weste onder. 

Ondergaan: .Die sieke het 'n operasie ondergaan. 
Onderhou : Twee seuns stoei, en die een hou die 

antler onder. 
Onderhou: Die seun onderhou sy arm moeder. 
Oordryf : Die onwcer het eindelik oorgedryf. 
Oordryf : Piet oordryf erg as hy stories vertel. 
Oorlaai : Die wa het .bJy staan, toe laai die Kaffers 

al die hout oor op die antler wa . 
. Oorlaai·: Die wa \Vas oorlaai en het dus gebreek 

toe dit oor die klipbank gaan. 
Oorle: Hulle het by die rivier oorgele. 
Oorle: Hulle het die planne oorle. 
Oorweeg : \;\,.' eeg asseblief die suiker oor. 
Oorweeg : Die Parlement oorweeg die nuwe wet. 
Oorwerk : Die timmerman het 3 uur oorgewcrk. 
Oorw_erk: l?ie vlytige leerling het horn oorwerk. 
Voorkom .: Toe ek aan die deur klop, kom sy voor. 
Voorkom: Die ongeluk was net betyds voorkom. 
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Voorspel : Die meesler spel 'n woord aan ons 
voor. 

Voorspel: Die wolk op die berg voorspel wind. 
Voorse : Een leer ling se die ander een voor. 
Voorse: Die profeet het die droogte voorse. 

L.\V.--In die skeidbaar samegestelde w.w. as 
die voorse'tsel voor 'n self st. na_amw. staan, dan 
is dit strik gesprokc geen samegestelde w.w. nie, 
want die voorsetsel behoor dan by die self st. 
naamw. en nie by die w.w. nie, b.v. :-- . 

(a) H v hou horn onder die water. 
(b) Hy hou sy toorn onder. 
(c) Hy loop onder die stok deur. 
(d) Hy loop deur dje stad. 

In (a) en (d) bepaal die voorsetsels die selfst. 
naamw.; maar dit is nie die geval in (b) eri (c) 
nie, -waar die w.w. onderhou en deurloop suiwer 
skeidbaar samegestelde w .w. is. 

AFGELEIDE 'v\TERKWOORDE. 

In Afrikaans het 0ns· 'n aantal afgeleide werk
woorde, d.w.s. hulle is nie van ander woorde 
samegestel nie, maar is afgelei van self st. naamw. 
Hulle verlede deelw. volg die gewon(• ·reel om 
ge- voor aan die stam te las, b.v. :--

Antwoord: Die seun het goed geantwoord. 
Dagvaar : Die moordenaar is gedagvaar. 
Flikflooi: Die kind het hy my kom flikflooi. 
Glimlag : Sy het .die hele tyd geglimlag. 
Handhaaf: Die hoere· het hullc roem gehandhaaf. 
Hardloop : Die perd het weggehnrdloop. 
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Kniehalter : Pa het die perd gekniehalter. 
Minag: Hulle het ons raad geminag . 

. Openbaar: Hy het ons al sy gelieime geopenbaar. 
Verwelkom : Ons het horn in ons midde verwel-

kom. 
W aarborg : Die man het die horlosie gewaarborg . 
. \Vaarsku: Die magistraat bet horn gewaarsku. 
\V anhoop : Die sieke het al aan sy lewe gewan-

hoop .. 
\Vantrou: Ons bet die smous gewantr?u· 
\Vedywer ~ Hulle bet vir die prys gewedyv,rer. 
Seepraal : Die sterke mag het oor die swakke 

geseepraal. 
Seevier: Die goede het nor die kwade geseevier. 

N .B.-Gekskeer word eienaardig gebruik, b.v. 
Die seuns skeer lelik 1net hom die gek, of Hu.lle 
het rnet horn die gek geslrner. 

Verwelkom neem geen ge- in die verl. deelw. 
nie, omdat dit alreeds met 'n voorvoegsel begin. 
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HOOFSTUK XXV. 

DIE BYWOORD. 

Bywoorde word gebruik om (a) werkwoord, (b) 
byvoeglike naamwoorde, en (c) ander bvwoorde 
te bepaal, b.v. :--
(a) Hy skryf mooi (bepaal 'n w.w.) 
(b) Hy is baic sterk (bepaal 'n byv. n.w.) 
(c) Hy skryf baie mooi (bep~tal 'n ander byw.) 

Hieronder volg van die vernaamste soorte by
woorde met voorbeeld van elke soort :-
A.---Byi~oord van I.yd, b.v. eers, gister, van

dag, more, soms, en nog baie antler wat tyd aan-
dui. · 

B.--Bywoorde van plaas dui aan die. plek waar 
die handeling plaasvind, b.v. agter, voor, erens, 
nerens, naby, ver, en nog veel meer. 

C.-B)"rr•oorde van wyse se hoe 'n handeling 
plaasvind,. b.v. lekker, heerlik, lieflik, mooi, ens. 

L.\.V .-Dikwels kry ons die teenwoordige deelw. 
wat deur redupli)rnsie g·cvorm word, as bywoord 
van wyse, b.v. Hy loop sing-sing deur die sf;rate. 

Die reduplikasie kan wees van:-·· 
(a) Twee w.w., b.v. loop-loop, dans-dans. 
(b) Twee byv. n.w., b.v. kort-kort, blou-blou. 
(c) Twee byw., b.v. gou-gou, nou-nou. 

Bostaande reduplikasies is nie alma! by'Yoorde 
van wyse nie; party is bywoorde van tyd. 
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D.-13.ywoord van hoeveelheid (of graad) dui 
aan· die graad van die handeling, b.v. byna, 
aniper, minstens, veels. 

E.-Bywoorde van vergelyking word net soos 
byvoeglike naamwoorde vt;rgelyk. 

Die lidwoord die word so dikwels in die oor
treffende trap gebruik <lat ons byna k:in s~ <lit is 
dee! daarvan, b.v. Hy skryf die besle; Hy eet die 
rneeste. 

Stellende Vergrotende Oor'treffende 
trap. trap. trap. 

agter verder agter agterste 
baie, veel meer meeste 
erg erger ergste 
dikwels meer(male) meeste 
graag, gaarne liewer(s) liefs, liewerste, 

graagste 
'gou gouer gouste 
selde minder minste 
seer, heel, hoog uiters, hoogs 
vroeg eerder eerste 
voor verder voor voorste 
weinig minder minste 
we!, goed bet er beste 

F .-BY'woord van orde se ons die orde waarop 
iets geskied, b.v. eers, daarna, ten twede, 'aerder, 
ens. 

G,-+ Vraende bywoorde stel vrae, b.v: waaTom ?: 
hoe?, hoelwm?, wanneer?, ens. 
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}'3: • .,...-(a) Bcv11stigende byw.,. b.v. ab.soluut, 7a, 
s.tf~lig. 

(h) Ontkennende· byw., b.v. nie, glad nie, nooit. 

(c) Byw. va.n. t'lC.•yfel, b.v. altemit, waarskynliL 

Drn EEN EN ANDER OOR nm GEBRUIK VAN ENIGE 

8YWOORDE. 

(a) Mo,s, tog, dan, maar, d:arem word in Afri
kaans as stopwoorde gebruik, en dit val baie 
moeiiik vir 'n vreefndeling om hulle reg te ge
bruik. Hul gebruik hang grotendeels van taal
gevoel af. Die spreker moet 'n egte taalgevoel 
vir Afrikaans besit om hulle korrek te besig. Dit 
gaan moeilik om rems vir !ml gebruik ncer· te le, 
want dis feitlik onmoontlik. 

Let op die gebruik van die stopwoordjies in o.s. 
sinnetjies :-

(a) Jy is tog nou 'n man. 
(b) Jy is mos tog nou 'n man. 
(c) Jy is mos tog darem nou 'n man. 
(d) Jy is mos dan tog darem n\::>u 'n man. 

Opm. (i).-Dikwels het die woordjie mos 'n ver
wytende betekenis, b.v. fa, jy wou mos duik; dit 
het jy nou daarvan. 

Opm. (ii).-Soms as mos in 'n sin voorkom, le 
daar 'n rede of oorsaak in opgesluit, ·gewoonlik 'n 
rede waarom iets nie gedoen was nie; en nou het 
Ol)S die gcvolg daarvan, b.v. Meneer het mos. gese 
ek moet die som so maak. 
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Opm, (iii).-··ln Afrikaans gebruik-on:s mas:w.3.ar 
die Hollander immers sou gebn.iik, b.v. Hy is mo'\. 
van t;lieseljde opienie ·a:; ek,. 

Opm. (iv).-Dikwels gebruik ons tog of 'n 
bietjie of albei as ons iets op 'n mooi manier wil 
vra. D,an het dit feitlik die betekenis van 
,,asseblief," b.v. Gee tog vir my ook 'n appel, 
man; Toe tog, ou kerel; Gee tog 'n bietjie m:i: 
hoed aan. 

Tog en asseblief kom dikwels in dieselfde sin 
.voor, b.v. Skryf tog asseblief gou aan my. 

Opm. (v).--DMem het ook nog 'n ander defini
tiewe betekcnis in Afrikaaos, nl. niet.eenstaande, 
b.v. Ek wou dit eers nie doen nie, maar ek sal dit 
darem vir jou doen. 

(b) As, toe, wanneer (Engels ,,when"). 
TVanneer word altyd gebruik (a) as 'n vraende 

bywoord, b.v. Wanneer sal jy kom?; Wanneer 
het jy gekom?; TV anneer sou hy gaan? (b)-'Ge
wone byw. van tyd, b.v. liVanneer hy dit klaar 
het, sal hy kum. 

Toe word alleen in die verlede tyd gebruik, b.v. 
Toe ek daar was . . . 

As word in die teenwoordige of toekomende tye 
gebruik, b.v. As ek daar kom, moet die werk klaa·r 
wees. 

Opm. (i).-Tne word met die teenwoordige tyd 
gebruik in verhaaltrant om 'n handeling van 
die verlede te verhaal, b.v. Toe ek daa1' kom, si·en 
ek, ens. 
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·Opm. (ii.).--Toe kah oak gebruik word a:s:i•n 
koppelwoord, tussen twee newensgeskikte hoof
~inne, b.v. IIy was nie tuis nie; en toe het ek maar 
wee·r ierugg.~kom. 

Opm. (iii).-As is nie alleen 'n bywoord van ty-d 
·nie, maar ook van vonrwaarde, b.v. As ek hom 
sien, sal ek hom se (voorwaarde} ; As .ek daar kom, 
moet h)' weg wees (tyd). · 

(c) .i'vl ee is 'n b)''l.t'Oord, en met is 'n ~1oors~tsel. 
As die voorsetsel met met 'n voornaamwoord ge
bruik word, verander dit in mee, b.v. met + wat. 
word waarmee. i1f et + dit word hiermee. Dit is 'n 
stok •waannee hy die hond geslaan het . . TVaarmee 
is 'n voornaamwoordelike bywoord. 

(d) Voor is die bywoord, en Tir is die voorsetsel. 
As die voorsetsel met 'n voornaamwoord gebruik 
word, verander· dit in voor, b.v. vir, + 'lt'at word 
waarvoor: vir + hierdie word hiervoor. Jy m,oet 
hiervoor sorg. Hien!oor is 'n voornaamwoordelike 
byw. 
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VOORSE1'5'ELS. 

1. -- Voorsetsels word gehruik met selfstandige 
naamwoorcle en voorn'aamwoorde in die akkusatief. 
llulle druk 'n betrekking uit tussen :-

(i) Twee naamwoorde, b.v. Die aap op ~it? paal. 
(ii) Werµw. en na.aniw., b.v. Hy gaan na huis. 

Ons het verskillei1dc soorte voorsetsels :-

(a) Van plaas, b.v. [angers, langs, by, aan, na 
(naar), 'YIJ?idom, r_mder. 

(b) Van tyd, b.v, nci, om, sedert, tydens, gedu
rende, omslreeks. 

(c) Van iets anders, b.v. sander, ·weens,· namens, 
nieteenstaande, hehalwe. 

2.-In Afrikaans het ons sekere werkwoorde wat 
met sekere bepaalde voorsetsels gebruik word. 
Hieronder volg 'n lys sinne waarin sulke werk
woorde mei hul voorsetsels gebruik word, asook 
antler uitdrukkinge waarin 'n beparilde voorsetsel 
voor 'n selfst. n.w., of waarin 'n bywoord gebruik 
word:-

Aan:-

Ek ken die lioom aan sy 'l.irugte; Ily skryf 
'n brief aan sy rnoeder; Dink aan my; Die 
siek man ?Mnhnop aan sy lewe; Ry ly aan· 
-tandpyn; Ek her ken hom aan sy stem; Hy sit 
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aan tafel (vgl. aan die taf el en by die tafel) ; 
Hy adresseer die brief aan my suster; Waar
aan skeel dit?; Die meid maak die kamer aan
kant; Hy ly gebrek aan gesonde kos; Hy kla 
sy ·nood aan sy pa; Natal grens aan Basoetoe
land; Hy sit dit aan die gang (vgl. in die 
gang); Hy onderwerp- ham aan die meerder
heid; Dit behoor aan my (besitting); Hulle 
loop hand aan hand. 

Bo:-

Ek verkies melk bo •water: Hy moet dit nag 
boon.op doen; Dis bo mv vuurmaakplek. . . 

.J3Y :-
Hy het dit by toeval reggekry; Hy bepaal 

ham by sy ~verk; Ek was oak daar by (met) 
die geleentheid; Hy is boer by uitnemend
heid; Eh dank u by voorbaat; Die boeh behoor 
by daardie (groep). 

In:-
Hy oortref my in kennis; Hu/le 'Woon in die 

stad (Durban); Die trein sal in Pietermaritz
burg om 5-uur aaniwm; Hy neem deel in 
(aan) die spel. 

Met:-
Ek het meilelye met die siek man; J[y het 

dit met op set (ekspres) gedoen; J.ioenie met 
die au ?nan spot nie; St'l{ur. die pakkie met 
(deur) die pas; Ons' was daar in et ans twee
tjies; Hy vcrdra al/es- met geduld: Met ver
loop van: tyd sal alles regkom; Hy het my 
'bygestaan' met rand. 
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Onder ;-

Onder die r~gering van koniii:g .... ; Onder 
die preek het die seuns gesels; Onder. ons 
gese, hy is 'n leuenaar; Hy hou sy geld in 
'n kis onder slot; Die saak is nog onder be
spreking; Hitlle gesels nog o.nder mekaar. 

Om:-

Om drie-mir gaan ek huis-toe; Hy vra 
( bedel, soebat) om geld; Fittlle d.oen dit om 
beurle; Al ont die ander dag ·hry ans 'n 
koerant ;· Dit is my om 't enJe. 

()p :-

Die trein is op tyd; H uUe sk·iet (le aar1) pp 
(na) die voel; Hoop op die toekoms; Let op 
'Wat ek se; Hy is jaloers op 11iy.; Almal op 
t'll:ee na het 6mgekom; Ons was op skoal 
'straat, kantoor); JI y 1-yk op sy pa; Dit sal 
daar nie op aankom nie; Hy teer op sy kragte; 
Pas die skape op; Jy moet dit nog boonop 
tf,oen; Hy doen dit op sy gem.ak; Ek re ken 
(maak staat) op hom orn dit te dfJen; Vertrou 
fJP God; Hy kry nog 'n pak op die koop toe; 
Hulle wag op ('l.1ir) die meisies; Die pe-rd staan 
op stal; Later was huUe goed op k oers; Die 
venster is op skuif en die deur op.slot; Hulle 
woon op (in) die dorp; Hulle het. hom op loo.p 
ge~it; Sy onthaal ons op tee en koek; 1\fy mes 
is op soek.; Ek verlaat my op jou; Fly do en 
.flit. op sy be1t·rt; Hy is verli~f op die meisie; 
Ek kry presen.te op my verjaarsdag ,' Ek slaan 
ag op sy woorde. 
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OoT:·-

OntfeTm u oar .my; Ek is veTbaas (veTheug, 
verniondeTd) oor sy ge11Tag; Om die geheel 
(alg1}1neen) is dit r.ie sleg nie; Ek beko.rnme,,. 
my ooT my siekte; Ek rnadpleeg die dokteT 
ooT my geso11 dh eid; °IVaarooT din k jy? ; Ons 
kla OOT die duuT lye (vg·J. kla aan); OoT 'n 
uur sal dit Teen; Hy sien dit om die hoof. 

PeT:-

Hy is per oni;elnh doodgeskiet; Ons gaan 
peT tTei'h (fie ls, boot, motm) DuTban-toe; PeT 
slol van Tekening- is hy die slegste af; Hy 
het my my peT bTief laat weet; PeT abuis hel 
hy my hoed geneem; AntwooTd my PM teTug
kerende pos asb. 

Te, ten, ter :--

Hy TY elke m8Te te perd shool-toe; Hy loop 
te voel; Vie huis i'S te hoop; Hy doen dit ten 
kosle van sy lewe ,· H ulle veTtoef ten huise 
van mevr _ X; Ons moes f,en duurste betaa·l; 
Eh stem ten gunste van die inleieT: Hulle 
bring die onderweTp teT sprnke ( hespTeking); 
Hy do en dit feT wille van sy gesondhe'id; Hy 
neem die' berisping teT haTte; Ek mo et jou dit 
teT eTe nagee. 

N. B.-Die bo-aangegewe vorme met ten en 
ter is 11lmal geykte terme van Nederlands 
afkomstig. 

Teen, tee;iooT :--
Hy veTsit hom teen die oormag; Ons was 

daar teen sononder; Hy durf nie soiets teen 
hom se nie; Hy sit teenoor my aan tafe·l: Hy 
•zrns baie goed teenooT ons: Hulle ja_ resies 
teen mekam. 
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Tot:-

Ons m:oet "<Vag tot more; 'Tot siens: Ek 
moes gaan tot my verdriet; Hulle het dit tot 
stand gebring; Hy het aangehou tot verve lens · 
toe. 

Tussen :--· 
Hy sit tussen ons .: Tussen (o.nder) ons gese, 

. . l ' hy is n euenaar. 

Uit:- . 
Ons kos bestaan uit brood; U it pure af guns 

het hy die boeke vcrbrand; Dil spyt my, maar. 
hy is. op die oomblik uit; Hy sit hom die deur 
uit; Hy do en dit uit me de.lye; Uit (van) di'e 
slaanspoor het ons aangeval; Fly t-rek vqo·r
deel uit my ongeli£k. 

Van·:-
H·ulle is omring van vyande; Hy is goed 

voorsien 'Van kos; Hy beef van s'krik.: Die 
leeu leef van (op)· vleis; Dit hang alles van 
die weer af; Ek leen geld ·van· hom (vgl. leen 
aan) ; Dis die hoed van pa; Van J\faandag af 
is dit al koud; Eh hou baie van appels; Hy 
het die· slang 'l.'ankant gemaak .(vgl. aankant 
gcmaak); Hy was afke.urig :van ons besoek ,· 
l'fiat dink jy •van die man'? (vgl'. dink aan, 
dink oor en dink van); Jlulle' verskil van 
opienie. 

Fir:-
[)it is 'l.'ir my;· V,ir twee jaar was hy w·eg; 

Hy is vir jou sterk; Vir my i-s dit glad nie 
snaaks nie; If y se vir ons .... ; Gee vir my 
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• 
daardie boek; Die hand het vir my gebyt; 
Pas op vir sakkeroller.s; Ek is tee vir, lekkers; 
Ons gaan Racip-toe vfr (met) die vakansie. 

Die voorsctser vir word verb~sen'd veel in ~.\fri
kaans gebruik. In Gee vir my daa?·die boek word 
i1ir gebruik met die indirekte voorwerp, maar in 
Die hand het vir my g~hyt met die direkte voor
werp. 

LET vVEL.-In die begin van 1920 het die 
Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en: 
Kuns· aangeneem dat daar voortaan alleen die 
woordjie na erken sal word i.p.v. na en naar, soos 
i(l die Nederlandse taal. 'n Jaar later egter bet 
hulle die besluit herroep; dus kan voortaan weer 
die verskil tussen die twee woordjies g-ehandhaaf 
word, b.v. :--

Na:-

(a) Na hy daaT was, hI1t hy ... (hyw. van tyd). 
(b) Hy kom na my in die kamer. 
(c) Almal op twee na . .[In (b) en (c) voors. 

van tyd.J 

Naar :--

Kyk naaT die bard. 
Loop naaT die maan ! 
Stuur (send) hom naaT die dokter toe. 
f'y kan nou eet naar hartelus. 

N.B.--Die vorm na word aanbeveel. Ons se 
tog nooit naar nie. 
?\Ta .. -· . to.e. 



Die reduplikasie na .... toe word in Afrikaans 
dikwels gebruik as daar 'n beweging van die een 
na die antler plek is, b.v. Loop gou na die mark 
toe; Jy mo et vandag na die kerk toe kom. 

Na word dikwels uitgelaat en net toe word ge
bruik, b.v. Loop ,skoal-toe; maar na kan nooit 
weggelaat word met pers. of vraende voornaam
woorde nie, b.v. Kom na m.'V toe: nie Kom mv 
'toe nie. · Na wie .Kaan jy? · . 
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HOOFSTUK XXVII. 

DIE VOEGWOORD. 

1 .-Ons het in Afrikaans twee hoofsoorte voeg
woorde, nl. (a) newenskikkend en (b) onderskik
kend. Elke hoofklas word weer onderling verdeel. 

J 

A .-N ewenskikkende voegwoorde. 

(a) Aaneenskakelend, b.v. en, sowel as, oak, 
beide ... en, ten eerste, ten twede, ten derde, ens. 

(i) Jan is siek, en Piet is gesond. 
(ii) Jan (was daar) sowel as Piet was daar. 

(iii) Beide Jan (was daar) en Piet was daar. 

(b) Teenstellend, b.v. maar, dog, egter, of, 
of ... of, nag ... 'nag, tog. 

(i) Hy studeer veel, maar leer min. 
(ii) Jy moet Of meer leer of jou eksamen 

· druip. (Voluit Jy moet meer leer, of jy 
sal jou, ens.) 

(iii) Nog Jan nog Piet ken sy werk. 

(c) Oursaahlik. Die eerste sin gee die oorsaak, 
die rede of die grand; en die twede die gevolg, 
die daad of die gevolgtrekking van die eerste, b.v. 
want, daarom, dus, daardeur, d(Jrhahve, gevolglik. 

Die w .w. volg onmiddellik na die voegwoorde, 
wat feitlik bywoorde is. (Uits. want.,) 



OIE VOEGWOORD. 155 

(i) Hy is altyd siek (rede)l daarom· is hy 
hulpeloo~. 

(ii) Hy gebruik sulke vuil taal (oorsaak), en 
daardeur het hy my vriendskap verbeur 
(gevolg). 

(iii) Hy het al om 3-uur vertrek (grand), en 
.dus kon jy horn nie om 4-uur gesien 
het nie (gevolgtrekking). 

B.-L.\.V. Die verband tussen newensgeskikte 
sinn~ blyk nic bloat uit die vorm nie en word ook 
nie aangedui deur die voegwoordjies nie, wat 
maar slegs hulpmiddeltjies is. Die gesonde ver
stand alleen moet beslis in watter verband die dele 
tot mekaar staan. 

Twee sinne is in newensgeskikte betrekking tot 
mekadr as hulle van gelyke waarde of rang is; 
ma:u as die twede dee] van die volsin 'n bepaling 
van die eerste is, of 'n deel daarvan uitmaak, het 
ops 'n ondergeskikte sinsverband; Die onder
geskikte sin heet bysin.. 

Daarom is <lit dat Klas C van die newenskik
kende voegwoorde wel as newenskil5kend en nie 
as onderskikkend beskou word nie, wat ·we! die 
neiging is by sommige onderwysers. 

Ons kan as 'n reel aanneem dat die w ~w. van 
'n bysin altyd aan die end van die sin kan kom 
(behalwe in geval van bysinne wat met· al begin, 
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b. v:;' Al is.· hy ;s:f,im, )i y' · kmi fog druip. ,'.As die 
w .w. dus nie aan die end kan kom nie, het ons 
'n newensgeskikte hoof sin. Voorbeelde : -

(i) Hy kan kom, want sy werk is hlaai (hoof
sin). 

(ii) Hy mag nie gaan nie, omdat sy werk nog 
·nie hlaar is nie (bysin); of, Omdat sy 
werk· nog nie hlaar is m'e., mag hy nie 
gaan nie. (N.B.-'n.want-sin mag nooiL 
die hoofsin voorafgaan nie; 'n omdat-sin 
we\.) 

C'.-Onderskikkende Voegwoorde. 

(a) Aawmysing :-dat, of. Die twee voeg-
woordjies word in die indirekte rede (nratio o/Jli
qua) ·gebruik, b.v. Hy se dat ek moet kom. 

Dat word dikwels weggelaat; dan neem die 
woorde van die bysin die volgorde aan v.an· 'n 
hoof sin. Hy se dat hy oormore sa/ kom; Hy se 
hy sal oorm8re hom. 

(b) Dnel :- sodat, dat, b.v. Hy werk nou hard, 
sodat hy vanaanrl lwn iiitgaan. 

(c) Gevolg :--dat (so ... dat), b.v. Hy ?S sn 

dom dat hy nie kan leer nie. 

(d) Plaas: -waar, waarheen, b.v. 1-ly ·vra '1.0uar 
ek heen gaqn. 

(e) Rp,de,. Oorsaak :-om, omdal, daar, aa.nge
sien, om r~de dat, b.v. Hy is laaste in sy ~la.~. 0111 

rede dat hy nooit ~e1erk nie. (Oor i.p.v. lmidat 
is af 'te keur, b.-,~ .. H-y doen dit oar hy r.yli is.) . 
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(f) Tyd :-vooT, vooTdat, ee·r, eerdat, toe, na, 
nadat, so gl'u as, wanneeT. e.a .. b.v. Ek sal kom 
so gou as hy temtt, is;-

(g) Toegewing :--alhoewel, ofskoon, tog, nie
teenstaande, b.v·. Ofskoon hy lui is, weTk hy tog 
go ed. 

(h) Vergelyking :-nes, soos, as, dan, b.v. Die 
k11rel is nes sy vadeT (is). 

(i) Vomwaarde :--as, mits, tensy, in f?eval, b.v. 
As jy goed ·werk, sa-1 jy beloon word. (Soos i.p.v. 
as is af te keur; b. v. Ek sal dit do en soos ek daar 
kom.) 

Die voorvoegsel as word di~wels weggelp.at, 
maar dan begin die bvsin met di<,' werkwoord, 
b.v. As jy dit do en, sal hy jou slaan: of Do en 
jy dit, sal hy jou slaan. 

L. \V.-Die voegwoord· toe kan as 'n onder
skikkendc en ook as 'n newenskikkende voeg
woord gebruik word, b.v. :-

Toe hy daar kcm, was ek al weg. (ondersk.) 
I!y was tot hier en het toe omgedraai (newensk.) 
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l-~OOFSTUK XXVIII. 

SINSONTLEDING. 

DIE ENKELVOUDIGE SIN. 

1 .-Die enkelvoudige sin is een enkel gedagte 
wat in woorde uitgedruk is. So'n sin kan wees:-

(a) •·n Verklaring, b.v. Hy is siek. 
(b) 'n Bevel, b.v. Jy moet werk. 
(c) 'n Vrnag, b.v. Wie is hy? 
\d) •'n \iVens, b.v. Mag dit tog reen ! 

2._:_Daar elke enkelvoudige sin op sigself vol
maak moet wees en alleen behoort te kan staan, 
is dit absoluut 'n onmisbare vereiste dat dit 'n 
bepaalde w.w. het. Hoe kan 'n gedagte in 
woorde uitgedruk op sigself volmaak wees as daar 
nie 'n sekere handeling plaasvind nie? B.v. :-

Jan is geen .sin nie; maar-sodra ons aan Jan 'n 
sel~ere handeling .of werking toeskryf, kry ons 
'n sin,. b.v. Jan sit; ]an loop. 

3.-Nie nlleen is dit nodig dat elke sin 'n w.w. 
moet he nie, maar dit moet ook 'n n.w. he. Soms 
egter wnrd die n.w. verswyg, soos in die gebie
dende \Vys; maar tog is <lit daar, b.v. Hoop bete
ken Honp (Jy of jitlle). Dit sou pure onsin wees 
om van 'n werking of handeling te spreek sonder 
om die handeling aan een of antler p{'rsoon of 
ding toe te skrywe. 
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: +,-.:-Die pe~soon w1:1t diE' han<leling v~rrig,· "is 
die onderwerp. Pie handeling wat plaasvind, is 
die gesegde, b.v. Jan sit. 

Jan: onderwerp. 
sit: gcsegde. 

5.--Dis ook nog moontlik dat elke enkelvoudige 
sin ook nog ander dele bevat, b.v. :-

(a) Jan lees is 'n volsin, maar Jan is het nog iets 
by nodig om die sin vol te maak. Die gesegde 
is nie kompleet nie en die woord" wat dit kompleet 
maak, is die komplement, b.v. Jan is sterk. Sterk 
is die komplement. 

(b) In Hy slaan Piet gaan die handel_ing oor van 
een persoon na 'n ander. As dit die geval is, 
dan is die naamwoord waarop of op wie die han
del ing oorgeg:ian het, die direkte voorwerp, b.v. 
(i) Ek eet koek-koek direkte voOl'w:e·rp; (ii) Hy 
sien my-my direkte voorwerp. 

(c). Jn Hy gee (7.117} my 'n boek is my die 
indirekte voorwerp of belanghebbende w>orwe·rp, 
omdat my maar indirek in die handeling betrokke 
is; die direkte nandeli'ng gaan van hy aa boek. 

(d) In Die goeie se-ttn is siek kom daar die 
woordjies die goeie voor, wat die begrip seun 
nouer 01plyn. Sulke woorde of uitdrukkinge wat 
die onderwerp of voorwerp bepaal, heet liy'l._•oeg
lilrn bepdltngP. 

~e) \Voorde of uitdi:ukkings wat di~ gesegde 
bepaal, d.w.s. wat die werk van 'n bywoord.doen 
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· deur 'n w ·'"'. te bepaitl, he~t ·b:i.iwoordelik-e· ·be
palinge. 

(f) Daar is verskillende soorte byw. bepalinge, 
b.v. :--

(i) Van doel: Hy werk om te le1t•e. 
(~i) Val) gevolg: Tot sy spyt het hy gedruip. 

(iii) Van graad: Hy is baie dom. 
(iv) Van hoedanigheid: Loop su,utjies. 
(v) Van rniddel: Ek sny met 'n mes. 

(vi) Van oorsaak : Hy het deur sy domheid 
gesak. 

(vii) Van plaas : Staan dam·. 
(viii) Van rede : Ek verag horn om sy leiiens. 
(ix) Van tyd: Korn moreoggend. 

(x) Van wyse : So sal jy dit regkry. 

(g) Die vword of woorde wat gebruik word om 
'n selfstandig·~ naamw. te verduidelik, te se wie 
of '/.!?at hy is, is die byste./ling, wat ook \Vel 'n 
byv. bepaling is, b.v. (i) My broer, ]mi, is siek 
(een woord); (ii) My broer, die baas van die plaas, 
is siek ('n woordgroep of sin). 

6.·--Sketpa van die ontledin:g van 'n cnkelvou
dige sin .. 

My oorlede broer, Piet; het hom verlede jaar 
'n pragtige Ieesboe.k gegee. 

Onderwerp 
Byv. bepaling van onderw. 
Bystelling van onderwerp 
Gesegde 
Bvw. bepaling van tyd 
Voorwerp (direk) . 
'Byv. &ep. va.n.dir. voorw. 
Voorw'etp (indtrek) 

'·Broer 
(1) my (2) oorlede 
Pi et 
het .... gegee 
verlede jaar . 
boek . . , 
(1) 'n (2) pragtige 
hom 
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Samegestelde Si;n.. 

1 .-ln elke samee-estelde sin moet daar min
stens een ho1)f- en etm b.Ysin wees. As die sin.ne 
van ongelyke waarde is; dan is <lie sinsvei:bang 
ondeTskikkend; maar as die waarde of rang van 
die sinne gelyk is, i~ die verband ·1u>.wensk1~kklnid. 
(Sien Voegwoorde, par, 3, bis. 15.).) ·· 

As die verban<l onderskikkenel is, is een sin die 
hoof sin i:n die ~mder die by sin. Die b_xsip is 
afhanklik va.n die hoofain. ('n B.ysin kan ons 
dadelik herken deutdat die w.w. aan cUi: end kan 
Imm.) 

Ondergeskikte Sinne. 

~.-In div onderskikkepde simiverhand is daar 
drie soortf.' bysinne: (a) selfstandige bysinne; 
(11) byvoeglike bysinne; en (c) by•wooidelike by-
~nne, · 

3.- -Die selfstandige bysi-n :-· 
(a) Die selfstandige bysin doen die werk van 'n 

self st. naamw. Dit is hoegenaamd nie moeilik 
om die selfstandige bysin te ontdek nie, want dit 
anh\;oord altyd op die vraag Wat? Die woordjie 
iets kan ook altyd in die plek van die selfst. gysin 
geplaas word, b. v. : -

Hy se dat ek 'n skuTk is. 

Wat se hy? .... dat ek "n skurk i§. 
Of: Hy se .... iets (dat ek 'n skmk is.) 

ViTat is die iets wat hy gese het ?-dat ek 'n 
skurll is. 

Die ~~lfst.. bysin is dus cl.at ek 'n; skmk is. 

Qnderwerp : tI y 
Gt;segd~ : se 
Voorwerp: iets (dat ek '1!- .\R'!JTlt ~~ 
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Dus het ons nou :-· 
HY se: Hoofsin. 
9at ek 'n sl~tir k is : Self st. bysin, ondergeskik of 

afhanklik. Voorwerpsin. 

(b) Daar is vyf soorte self st. bysinne: ---
(i) Dnt ·hy 'n skurk is, is wnar .--Self st. bysin, 

ondergeskik. Onderwerpsin. 
(ii) D'ie fcit rlat hy 'n skurk is, is alombekend. 

--Selfst. bysin, ondergeskik, die by-
ste./ling van die onderwerp. · 

(iii) Ek se dat hy 'n skurk is.-Selfat. bvsin, 
ondergeskik. Voorwerpsin. · 

(iv) Ek verte! hom die feit dat hv 'n ~lmtk is.
Selfst. bysin, ondergeskik·, die bystelling 
van die voorwe"'p. 

(v) Hy is nie wat hy vroeer was nie.-Selfst. 
bvsin, ondergeskik. G-esegdesin. Hier 
mnak die bysin 'n deel van die gesegde 
uit. 

4.-Byvoeglil~c bysin :-

Die byvoeglike bysin doen die werk van 'n by
voeg!ike rraamwoord, d.i. dit omlyn (of bepaal; 
'n selfst. naamw., b.v. Die boek ~uat ek jou gegee 
het," was nie myne nie-byvoeglike bysin, be
paleni:le boek. 

5.- Bywonrdelike bysin :-
(a) 'n Bywooraelike bysin doen die werk van 'n 

hywoord, m.a.w. dit is die bywoordelike bepaling. 
Net soos daar 'n byw.- bep. van tyd was, is daar 
nou 'n bvw. bvsin van tvd, b.v. Ek sal om 3-iiU'r 
kom, byw. bep.; Ek sal ·kam. as die k1ok. 3 slaan, 
byw. bysin .:van tyd. · 
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Byw. bysinne bepaal di~ w.w. van die ho.ofsii;. 

6- -Ve rs kill ende soorte byw. bysinne :-

:(i) Tyd :--Ek sal kom as ek ·klaar is; Hk sal 
hier b·ly totdat die re en verby ·is. 

(ii) Piek (plaas) :-Hy slaan nou -wuar ek ge
staan h et; Loop tot waar jy hom sal ont
moet. 

(iii) Vergel_vking·:-Hy is baie sterker dan (as) 
ek (sterk) is; }l1Jaak net asof jy niks weet 
nie. 

(i".) Voorwaarde :-As jy goed werk, kan · jy 
gaan; Jy sal rnker druip, tensy jy beter 
werk. 

(v) Toegewing :--Al is die leuen nog so sneJ, 
die waarheid agterhaal ham wel; Ofskoon 
hy siek was, het hy gcwerk. 

(vi) Oorsaak of Rede :--Daar jy dit ~edoen 
het, kan jy nie gaan nie; Omdat hy 'ri 
leuen vertel het, moet hy t·uisbly. 

(vii) Doel :--Ons werk sodat ans ons- lw'i kan 
verdien; Ons werk nou, dat 1ms later kan 
speel. 

(viii) Graad :-Hy is so dom dat hy nie sal deur
kom nie: Hy het !.O 'l.•eel as· hy -lwn ge
doen. 

(ix) Omstandigheid :--Sonde·r dit te weet het 
hy die boek gevat. 

(x) Verhouding :-Hoe langer 1y sit, hoe 
harder word die banke. 



~tNSONTLEUIN~: 

. 7 ::,::_f.i i~en'{g!skikte sinnd :~-
Die ne\vcrtsgt'skikte sinsve'rband is volledig be-

spreek in die hdofstuk oor voegwoorde. (Sien 
par. 3, bls. 155.) 

8.~-Vobtbeeld vafl ontleding van 'n san'lege
st.elde sih :-

,,Toe ek daar kom, het ek my broer wat op 
Grootvlei woon, gevra of hv die boek wat aan horn 
geleeft was, al terugbesorg het." 

(a) :--

t1nd.erwetp 
Oesegde 
"X oorw. (indirek) 
Byv. bep. van ind. voorw. 
:byv. hep. Van ind. voorw. 
Voorw. (direk) 

llyv. hep. 
Byw. hep. van tyd 

Ek 
het .. gevra 
br.oer 
my 
wat op Grootvlei woon 
of hy die boek al terugbe

sorg het 
wat aan horn geleen was 
too ek daar kom. 

th) Algetnene sirtSontleding van dieselfd.e sin :-

A. Ek het my broer gevra 
B. wat op Grootvlei woon 

C .. of hy i'tl die batik te
rugbesorg het 

D. toe ·ek daar kom 

E. wat aan horn geleen 
was 

Hoof sin. 
Byv. bys., ondergesk. Be· 

~Mende ,, Broer" in A. 
Selfst. bys., bndergesk. Voor

werpsin. 
Byw. bys. van tya, bepalende 

,,het gevra" in .A. 
ihv. bys., ondetgesk. Be

pafentle ,;bo~k" in C. 



W GOR-DVOR.i\1JNG. 

HOOFSTUK XXIX. 

WOO RD VORMING. 

Woordvorming geskied op tweerlei manier. 
nl. :-

A. Deur afleiding '·an ander stamwoorde, wat 
kan geskied (a) deur die stamklinker le verander, 
(b) deur '/Joor- of agtenJoegsels. 

B. Deur samestelling van twee wourde. 

A .--AFGELEIDE W OORDE. 

(a) D~ur,,verandering ·1.1an stam- of '1.ifortelltlinker, 
b.v. :-

drink word dtank, drank 
sluit ,, slot 
I ieg ,, leuen 
bind , , band, bond 
wreek ,, wraak, wrok 

(b) Deur voor- of agten:oegsels, b.v, :-

boom 
gaan 
berg 
skuld 

word boompie 

" 
" 
" 

vergaan 
gebergte 
verontskuldig 

(c) Deur verandeting v,in s·tamklinker -t voor-. 
of agtervoegsel, b.v. :·-

bind ~uord veFlfond 
·Jieg , ,. leuenaar 
drink , , .drohka:ird 



166 WOORDVORMING. 

VOORVOEGSELS VAN SELST. NA.\MW. 

aarts- (eerste)-aa·rtsen·gel, aartsv:ader. 
af- (weg van, sonder)--afgrond, afguns, afgod, 

aftrek. 
ant- (teen)--antwo_ord. 
~aas- (baie goed)-baasvegter, baasswemmer. 

ge- (r) (versameling)--geraamte, gebergte. 
(2) (met)-genoot, gebroeders, gesel. 
(3) (resultant van handeling)-geswel, gebou. 
(4) (herhaling van 'n handelirig)-geloop, ge-

praat. 
(S) (werktuig)-geweer, gehoor, gesig . 

• 
kn- (saam)--ko-operasfo, koedukasie, komitee .• 
kol-, !for-, ko·m- (versameling)-kollekte, ·korpora

siei kommissie. 
mis- (sleg)--rnisverstand, misbruik. 
on- (r) (sleg)-onkrui<:l, onding·. 

(2) (teenoorgesielde van)-on~ln, ongeloof. 
oe·r- (oud)-oermens~, oer.WOJ.Jd. 
oo-r- (uit)--oorsaak, oorsprong. 

L.\i\T.-Dit is nie die 'Nd!. over soos in rJOrgang 
nie. 

wan- (sleg of geen)-wanorde, wanklank, wantrou. 

VOORVOFGSELS VAN WERKWOORDE. 

be- (I) (van alle kante}-besien, oekyk. 
(2) (by)-behoort, bereik, beroep. 
(.3) (voorsien ·vM)-'--beman, bevolk, bedek. 
(4) ( oorganklrke w. w. te vorm)-'-bekl im, bery. 
(5) (brei die be-tekenis uit)--besaa·i, beplant. 



WOORDVORMlNG. 

er- (verhy deur)-erken, erlang. 

ge- (1) (verl. deelw.)-geeet, geloop. 
(2) (sterk(;r betekenis)-,-g_evoel, gedink. 

her- (weer)-·herkou, herinner, herleef. 
mis- (sleg)--misbruik, misdoen. 
ant- (1) (aanvang, begin)-ontbrand, ontbyt, ont

steek. 
(2) (weg)-ontvlug, ontsnap. 
(1) (wegneem)-ontdek (die deksel wegneem), 

onthoof, ontdoen. 
(4) (weer)-onthou, ontvang, .ontwaak. 
(S) (los)-ontvleg, ontbind. 

ver- (I) (verander van )-verve I·, verhujs... 
( 

(2) (reenstelling)-verag, v~. 
(3) (bedek met)-ve2!1.kkel, ~,. 
(4) (maak)-vernuwe, vergroot. 

(5) ('n vernieling)-verf:Jte'f'ret' verbr~el: • 
(6) (verkeerd)--verlei, vergis. 
(7) (weg)-verdobbel, verspeel, •·erstoot. 

vol- (klaar)--volmaak, volbi'ing, voldoen. 

wan- (sleg)-wantrou, wanhoop. 
weer- (terug)--weerklink, weerkaats. 

VOORVOEGSELS VAN BYVOEGLIKE .'lAAMW. 

awe- (nie)-awereg. 
be- (voorsien van)-bemiddeld, bevolk. 
ge- (voorsien van)-gespoord, gestew_eld,,_gestand. 
on- (nie)-ongelukkig, ontrou, onwaar. 
wan- (sleg)-wanskape,·-~nhopig .. 



.J~ WOORP\IQRj\JI?'\'G. 

Manlike persoonsnanie. 

-aar, · -aarci-bedelaar, I u·iaard. 
-and, ·-end:_.vyand, vriand (au teem .. v. c.leelwoard). 
-er, -erd-bakker, slimmerd . 
.:.eur,, -or. -ier--i71spekteu1', eksap1inc~tor, q:inl5ier. 

V Toulike per soon:sname. 

-e-prcsideq.te, orreljst{!. 
-es--onderwyseres, prif!ses. 
-in-heldin, koningin. 
-ster-bakster, koopster. 
-iese-outriese, eksaminatriese. 

Pnsoonsname. 

-us-polietjkus, musikus. 
-ling-tweeling, leerling. 
-(m)ant-par11;1.p.nt, l}alant .. 
-is--opportunis, real!s. 

Ver kleinwoordswitgange, 

-et1i e--dingetj ie, Jamme.tj i~. 
-pie, -tjie-·boompie1 lepeltjie. 
-jie-hoedjie, poutjie. 
-ie-kissie, ·pampie. 
-kie-·koninki.e, oonyinninkie. 

Name "<Jan werktuie. 

-eT, -el, -en, -em---stoffer, sleutel, deken, bloese111 
-ee.t-.,,..tonee1, paneel, penseeJ. 
-aar--less~nnar, a"itaar. 
-$ e·l-deksel, ~¥sel~ · g.eteJ~ · 



Vetfotnelitrg1!, 

-skap, -heid-genootskap, mindetheid. 
-asie-plantas'ie, bagasie. 
-y, -le··-party, gebeente. 
-do1n-tnensdtlttt, heidehdoni. 

ABSTRtfKTE EN ANDER SELFSTANDIGE NAAMW. AGTER

V0EGSELS. 

-heid (toestand)--gesondheid, tevredenheid. 

-nis (toestand)-ontsteltenis, vergifnis. 

-skap (toestand)-'"gevangenskap, dtonkenskap. 

-emy (toestand)'-s}awerny. 
-dom (toestartd<)-outlerdoni, rykdom. 
-te (hoedanighP.id)--di~pte, lengte . 
..:.sie (hoedanigheid)-perfeksie, kwalifikasie. 
-heid "(hoedanigheid)---'waarheid, d1.lidelikheid. 
-ing ('n doen of handeling)-spoeling1 ontk~nning. 

-ery ('n doen of hartdelif1g)-foppery1 vryery. 
-ery (herhaling van werking)-gelopery, geselsery. 
-sel (resulta~t van 'n hahtleling)-baksel, skepsel. 
-ing (resultaat van 'n handeling)-tekehihg, skep-

ping. 
-nis (resultaat van 'n handeling)-geskiedenis, ge-

beurtenis. 
-n-is (plaas)-gevangenis, wildernis. 
-ing (plaas)-woning, omgewing. 
-y (plek)-bakkery, boerdery. 
~isme (leerstel!inge)--Sosialisme, MQhammedanis-

me. 



WOORDVORMING. . . 

·•Sme (vreemde woorde)-anglisisme, pragmatisme. 
-dom (gebied)-heqigdom, priesterdom. 
-skap (gevoel)-vriendskap, vyandskap. 
-skap (waar<ligheid)--voorsitterskap, presidentskap. 

AGTERVOEGSELS VAN BYVOEGLIKE NAAMW. 

-agtig (1) (gelyk op)--reusagtig, houtagtig. 
(2) ('n bietjie)-koorsagtig, groenagtig. 
(3) (besittende)-vreesagtig, twyfelagtig. 

-haftig (het hoeclanigheid van)-manhaftig, . held
haftig . 

.. baar (1) (draende)--vn.igbaar, dankbaar. 
( 2) (geskik)-buigbaar, drinkbaar. 

-erig ('n bietjie geneig)-praterig, vergeterig. 
-ies (behorende to~)-Russies, Belgies. 
-ies (volgens)-logies, teoreties. 
-ig (hebbende)-magtig, harig. 
-lik _(.1) (verc~orsaak)-pynlik, skan<lclik. 

(2) (behorende tot )-koninklik, stedeiik. 
(3) '(geneig)---sieklik. 
(4) \kan doen).:..._aansteekiik. 
CS) (gelykende op)-'-meesterlik. 
(6) (hebbende)-gevaarlik, bo-natuurlik. 

-loos (sonder)-kinderloos, reddeloos. 
-saam (g-eneig)-leersaam, gehoorsaam .. 
-~, (behorende)-Kaaps, hoofs. 



HOOFSTUK XXX. 

vVOO.RD VORMING (vervolg). 

B -~SA~IEGES.TELDE WooRDE. 

Sa1.nestelling ·VaJJ, wporde. )rn,n in Afrikaans op 
tw~erlei wyse g;eskied :- ·· 

(a) \V aar die twee woorde aaneengeskryf \vor,d 
sonder die gebruik va·n een of ander v~rbindihgs
Jetter, b.v. inkpot, tafellaken, vensterruit. 

Die groot ~cerderheid· Affikaanse samegestelde 
woorde val onder h ierdie groe.p, \Vant die koppel
teken word verre:weg ni.e ~oveel i11 Afrikaans i!s in 
Nederlands of Engels gebruik nie. (Hier~or· sal 
later volledig gehandel word.)" 

Samestelling; kan geskied tussen :--

(i).-Selfst. naamw. + selfst. n.w. 1 b.v. draad
we7k, _ystenvi:rk, baasswemmer, jakkalsstreke. 

(ii).--Selfst. n.w. + w.w.,· b.v. broekskeur, laP
werf?., bok~pr,ing. 

(iii).--Selfst. n.w, + bY'u. n.w., b.y. kltpharij., 
spekvet, stokoud, goudgeel. (f?it is die intensiewe 
vorme van c,iie byv. n.w.) 

(iv).-:-Byv: n.7P. + w.w., b.v. loskom, iiefhf .. 
(v).~Byv,, n.:.w: + selfst. n.w., l:).v. bli~bor_(J, 

roaibekkie, .silwerke.tting; p_apbrofk. 



(vi).-Byv. n.w. + byw., b.v. regdeur, slrninsuit, 
(vii).-BJ1w. + byv. n.w., b.v. ligblou, donker

groen. 
(viii).-Byw. + ·w.w., b.v. toemaak, neerlii. 
(ix).-- lf/ .w. + self st. n.'lt'., b.v. woonerf, roof

'i.'Oe·l. 
(x).-V?orsetsel + w.w., b.v. oppas, ingooi . 

. Opm. (i).-Waar ss deur samestelling bvmekaar. 
kom,. .word hulle behon as die stall} van die eerste 
woord op -s uitgaan; maar as die end-s 'n ver
buigings-s is, val dit weg, b.lV. meisieskool 
{m{!isie ..f- 1>·kpol). 

(b~ Met .een 1Van alie verhindingsle.tters, s, e of 
er, b.v. :-

(.i) ,.s. .oJifa.Mstand, hang~rsnood, t,\r.oeksp;vp. 
(iD -e- .hondehok, ni.ensevrees, reuse~a.ak, reuse

ar.m. 
(iii) -e,r- runderpes, ·lrnlwerhok, ~4lll}me1y.an.ge.r. 

N .B.-Die -er- i{> 'n oorbly-fsel yan '.o o.u.cl
Nederlandse meervoudsuitgang, wat met verloop 
van tyd nog 'n antler meer•vo4dsuitgang 'b:Ygekry 
.het, .b.v. :.- · 

otJcl-N,dl. -.lmn .meerv,. la11J,~n.er 
nuwe meerv. l,amnJers 

In die woorde eier en hoender v.ind ons cl.it 11©U 

~lf.s in die enkelvoud, ma,ar .i-n die aia,der ")s>,Orde 
~s d,ie -er J;n die .meervo,udsuitgang -ers in~ui.t, 
b. v. kalf, kalwers; hind, kinders. · 

Dit is .a.bsoJµut .otlmo_on,tlik om re~Js neer Hi le 
jn verbµnd met samegestelde woorde wa,t di~ '.Yer
lblnclingsletters -s- en -e- neem. Alleen die alge
mene uitspraak .moet·beslis, ;b.N."1v.iidsb1aa.d, rwitde-



hoender1 ?Jild'Vreemdd, wild,$h!'£~: Ft; g11g ~ ~flar 
waarlik ook nog wil ernis. 

Let op die volgende woordpare :-
r. bewusteloos-Hr was bewu~te~q9s geS,l,ac:i,n, 

pnbewus-Hy wa~ totaaJ onbewus Yi;l-P .die hele 
saak. 

2. buigqaar-Y yster i$ buigb~ar as hy i:.oo.~w~rlll 
is. 

buigsaam-'n Rotting is buig~a,n1 (buig mak
lik). 

draaglik-Die pyn i,s van,dag meer P.r11~g~il}o 
draagbaar-(a) Die koffer is draagh,aar (hy is 

lig). (b) Die :;;ieke word op 'n c;lr~~lgbaar 
vervoer. 

verdrqag.saam-Ki1Jdermeide mo,et v,erdraag
saam wees. 

4. etrlik-J)je ma..n is !n eerli,ke (,y,ertr91Jbare) 
l\:erel. 

eerbaar-Die vrou is eenvovdig,. maar tog 
eerbaar. 

eersaam-Oii Voortrekkers i,s gf\w9onlik eer
same lidmate .van die Kerk. 

eervol-Die predikant het 'n e,eryolle qptslag 
gekry. 

5. geestig-Sy geestige uitlatings laat alm:;iJ lsi.~. 
e;erstelik-Hy voer 'n g-eestelike le'Ye. 

6, ge~nmgeni.s-Die· dief sit ip ,die ge._vange,o.js 
· (tronk). ' 

gevangeriskap-Pa vertel dilnve~,s van sy 
Ceylonse gevangenskap, 

7. iioogle- ·Wat is die hoogte van .die boom? 
hoogheitJ,-Sy ;Ko:J.iokJike H,09gheid. 

8. kinderlik-·"T ees kinderl_ik in jo,u g.abeG)e. 
kinderagtig--Daardie n;ian is nog ,bilie kin'der

agtig. 
7iinds-Oom Piet is nou al heeJ1~ew,?-I kinds. · 



WOORD'VORMING. 

9:· kostelik-·'n Kostelike maaltyd· (voortreflik). 
kosbaar-Hy het kosbare· meubels (dour). " 
kosteloos-Ons skole is kosteloos (skoolgeld-

vry). · · 
10. laagle--Die beeste wei in die laagte. 

laagheid-Die laagheid van. sy handelwyse is 
af te keur. 

I I. ·l.inker-~-H v skrvf met. sv linkerhand. 
links--Hy skiet'Jinks. " 
s·links-·Hy gaart' op 'n slinkse (skelme) w;:se 

te werk. 
1 2, meesteraglig~Sy' houding is baie meester

agtig. 
ineesterliii-Hv· het 'n meesterlikc stuk werk 

gedoen ( ultstekend). 
13.· openlih-Hy het openlik met die saak ttitge

kom. 
·apenbaar---Hy is op 'n Openbare Skool alhier. 

14. ouderdom-Hy het die hoe ouderdom van 80 
jaar hereik: 

oudheid-Die tabberd van die Voortrekkers 
word as 'n oudheid beskou. 

15. rel<ening-Elke maand kry ek my rekening. 
rekenskap-Jy sal moet rekenskap gee van 

die geld. . ~ 
16. sedelik-'n Mens is 'n redelike, sedelike wese. 

sedig--Die meisie het haar so erg sedig gedra. 
17. sinloos-Hy het my 'n sinlose antwoord gegee. 

sinnelaos-Sinnelose mense gaan na Valken
bur~. 

sinlih- -Te vecl sin like genot is verderflik vir 
die siel. 

sindelik-Sv is 'n sindelike vrou (skoon). 
18, tydig-:-Il v .het my tydig laat weet. 

tydelih--Hy is maar t.vdelik aangestel. 
19· verkies·lik--Melk i~ verkieslik bo water vir 

siekte. 



:?0. 

2I. 

DIE KOPPELTEKEN. 

verkiesbaar-Die ou Raadslid stel borrt weer 
verkiesbaar. 

vyandig-Hulle is vyandig gcsind teenoor 
elkaar. 

11yandelik-Omdat hy vyandelik opgetree bet, 
kon ons nie tot 'n besluit kom nie. 

vyandskap-Hulle Iewe in vyan.dskap. 
,,,"(; 1-'M-· •1 

wonderlik-Dis 'n wonderlike verhaal daar-
die. 

wonderbaar-\Vonderbmir is U werke, o God l 
wonderbaarlik-H v bet 'n \vonderbaarlike 

ontkoming gehad. 
(En nog baie meer.) 

Deur verskiUende voorvoegsels aan dieselfde 
stam te voeg word die woordeskat van 'n taal 
aanmerklik verryk; b.v. :-

gaan--begaan, vergaan, O)l)fo":.19.P: 
ken-beken, ontken, verken',~11erken, erken. 
hoii--behou, onthou, verhou. 
kleed-beklee, ontklee, verklee. 
loop--beloop, velJ9~, ontloop. 
rieem--b!'neem,. Eerneem, ontneem, verneem. 
\tel-bestel, verstel, herstei. ontste!. 
>ien-besien, ontsien. 
\taan-bestaan, ontstaan, verstaan. 
dra-bedrag, verdrag, gedrag.. · 

DIE GEBRUIK VAN DIE KOPPELTEKEN TN AFRIKAANS. 

S:imegestelde woorde word heeltemal te veel van 
melrnar geskryf, of die koppelteken word veels te 
veel gebruik. Dit is ten sterkste af te keur, omdat 
<lit nog 'n nasleep is van die Engelse invloed. 



"15ie kop11eiteken word minaer geonlik, omdat 
die taal so 'n verbasende krag besit om woorde 
\Vat versltillehde 'begrippe uildruk, tot 'n eenheid 
sµam te smelt. So 'n krag word die lewenskrag 
of di~ acuipassingskrag van 'fl taal genoem. 

Die hbppeltehen word nie gebruik nie :-

(a) Waar die twee woorde een begrip uitdruk, 
b.v. lugskip, watervoor, skoolbiblioteek. 

Natuurlik sluit die red ook in samegestelde uit
drukkinge waarvan die begrip 'n een~eid is, omdat 
dit in die daaglikse spreektaal so dikwels voorkom, 
b.v. dihbeksysie, bloukopkoggelmander, iandbou
·tentoonste/.ling. 

(b) In geografiese name wat uit eiename en ge
wone name best,aan, b.v. Drakensbergpas, I-I eks-
1·i'l.1ierberge, Uingenirivier, Adderleyslrant, Kaap
strtd·; maar Suid-Afrika, Suid-Afrikaans. 

(c) In woorde wat die verbindingsklanke e, s, 
er alreeds het, b.v. rundetpes, sluidsregler, rnense
lewe. 

(d) In sameg-estelde w.w., b.v. belangstel. 

(e) Tydbegrippe, b.v. tweewu.r, agtuur. 

Let op die verskil tussen t•wee uur en tweeuur, 
t.ien i1ur en tienuur. 

Dit is bafo moeilik vir 'h vreemdelihg \Vat Afri
kaans wil aanleer, om te kan se watter woorde of 
tlitdnil<kihge alreeds debr veelvoudige gebruik tot 
)rt vaste eenheitl gegroei het, want tlit hang· ~Hies 
vah tlie taalgevoel af, \vat hy eers sal verkry na 
hy tibm in die Afrikaahse laal ingelewe he't. 



DTE KOPP:ELTEKEN. 

Die koppelteken 'loord nog ·wel gebn1,ik :-
(a) \Vaar die eerste deel en die twede deel nie 

'n vaste eenheid geword het nie, b.v. boswifreld
boerelewe .: stompstert-mannetjievolstruis ,· kombuis
]( af f ermaniere. 

Natuurlik ook weer as die samegestelde uitdruk
king nog nie deur veelvuldige gebruik tot 'n een
heid geword het nie, moet die koppelteken nog 
gebruik word, veral as 'n eienaam in die same
&telling voorkom, p.v. Maritzburg-1'.esitasiewed
slTyd; Bismarck-politiek; piksteel-kommando. 

(b) In ~n hele sin wat tot 'n eenheid gegroei het, 
b.v. kruidjie-roer-my-nie; ou'1.'rou-onder-q.ie-kom
bers; wolf-en-jakkals-reen. 

(c) In samegestelde tietels, b.v. assistent-sekre 
taris; kommandant-generaal. 

(d) In reduplikasies, b.v. blou-blou; fiuit-fluit; 
sing-~ing. 

(e) As 'n boel klinkers by mekaar kom wat mak
lik verwarring kan veroorsaak, word of die koppel
teken, Of die deelteken gebruik, h.v. see-eend 
(seeeend), wa-.as (wails), 1tie-oes, eue-oue. 

(f) Om herh?ling van dieselfde·woord te vermy, 
b .v, voor- en nadeel, ·voor- en agteruitgang. 

(g) Getalle, b.v. een-en-t~vintig, honderd-en-tien
de (nie miljoene nie). 



I 78 DIE DUBBET,'E ONTKE.'INJNG. 

HOOF'STUK XXXI. 

DIE DUBBELE ONTKENXING: 

Deur die dtlbbele ontkenning verstaan ans die 
herhaling van die negatiewe woord in 'n sin om 
'n negatiewc begrip uit te druk. Hoewel soiets in 
ander tale (b.v. Grieks, Vlaams, en selfs in oud
Nededands) voorkom, word die dubbele ontkenning 
tog as een van die vernaamste eienskappe van die 
Afrikaanse taal beskou. 

· Baie mense is genee om die rwede ontkennings
woord weg te laat in die skr_vftaal, omdat dit nie 
duidelik gehoor word nie. Dit mag nie. Daar 
die regte gebruik van die dubbele ontkenniri.g so 
veel mocilikheid in die skryftaal veroorsaak, sal 
dit nodig wees om volledig in die gebruik daarvan 
in te gaan. In die spreektaal kom dit as vanself 
reg. 

Die dubbele ontkenningswoorde wat gebruik 
word·, is·:-

(i) nie . . . . nie. 
(ii) riooit .... nie (nimmer .... nie). 

(i.ii) niks . . . . nie. 
(iv) nerens .... nie. 
(v) niemand .... nie. 

(vi) geen (byv.) '":- ... nie. 

Daar die gebruik van al die pare min of meer 
dieselfdc reels volg, sal net die nie nie hier 
bespreek word. 
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Drn, ONTI<ENNING IN 'N ENKELVOUDIGE Srn. 

r.-(a) As die sin uit ·,n onderwerp en een enkel 
woord as gesegde best;ian, d.i, sander enige hulp
w .w ., is daar maar een nie, wat aan die end staan, 
b . .v. Hy .speel .nie: Ek gaan nie. 

L.W.--Dikwels as. die woordjies nooit .• ,, niks, 
niernand of nerens gebn1ik word, k~y die ~i6 nag 
die nie agternirn, b:v. :-

(r) Hy 'l.oerk· nooit nte. 
(2) Ek sien niks nie. 
(3) Hy hinder· niemand nie. 
(4) Hy gaan nerens nie. 

Sams word Hy gaan nooit ncrens nie gehoor, 
veral c:is nadruk daarop gele word, en oak Hy sal 
so noo'it as tc nimmer leer nie. 

(b) 'n Uitbreiding van die onderwerp bet geen 
effek op die ontkenningswoord nie, b.v. Jan, die 
slwapwagter, slaap nie (of nooit nie). 

(c) 'n Sinnetjic wat bestaan uit slegs 'n onder
werp en 'n gesegde wat sander enige hulpw.w. is, 
kry die dubbele ontk'enning as die gesegde 'n 
skeidbare samegestelde w.w. is, b.v. :-

(1) gelukwens :-Hy wens my nie· geluk nie. 
(2) lie/he :--Ek het horn nie lief nie. 
(3) deurloop :-Nee, ek loop nie deur nie. 

2.-(a) Sodra die w.w. 'n voorwerp of 'n Qyw. 
bepaling het, kan die dubbele ontkenning gebruik 
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word. Soms wqrd die eei: nie ')Tel wegg~laaL 

Hier word die oor veral geraadpleeg. 

Maar as die voorwerp 'n voornaan:l\v. is, is di1 
absoluut nodig <lat dit 'n voorsetsel moet he voqr 
die dubbele ontkenning gebesig kan ·word, b.v. :-

(1) Ek eet nie appels nje. 

(2) Pa skiet 111.ie lm·ikstertjies nie. 

(3) Nla ken nie vir haar nie. 

(4) Ma ken haar nie. 

(5) Ons swem nie in die tivi13r ni e. 

(b) As die negatiewe woord voorafgegaan is deur 
miskien, glad, of liewers, word die dubbele ont
kenning gewoonlik nie gebruik as die geseg·de 'n 
enkelvormige w.w. is nie, b.v. :-

( r) Ek skryf aan hom glad nie. 
(2) Hy verlrou daardie skelme dief Ii.ewers nie. 
(3) Koos eet appels miskien glad nie. 

3.-As clie gesegde van die sin 'n hulpw.w. 
ins1uit, is die dubbeJe ontkenning absoluut nood
saaklik, b.v.: --

(1) Ek het dit nie ~.edoen nie . 

.(2) .Ons kan mos nie skiet nie. 

4.-As twee of meer oewensgeskikte sjnne deur 
;ant, .maar, dus, daaro.m, toe verbind 'n ont~Gn-
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r;ing )Jev,W:,, w.org <lier t)V,e,d~ nie aan die end yan die 
s.in wat sUe ontl<enning uit(lruk, gypla?s, b'.v. :--

(1) Hy was nie daar 'Ifie, want sy ma was siek. 
(2) Jy wou nie luister nie; dus l-:ry jy gee11 

prys nje. 
(~) Hy 'lpa,$ ;nie daar nie1 toe het ek maar weer 

teruggekqm. · 

5.-Die bo-aangegewe ree,ls geld ook in geva! 
van vrae, b.v. :--

(1) Waarom leer jy tog nie? 
. (2) Waarom wt..l jy to$ 7iie leer nie? 

6,.,,..--In 'n negatie\Ve bevel word moel 1iie rnoenie, 
.j;1.v. Nloenie jou 11,r,Jerk so slordig doen nie. 

7 .---DikweJs affekt<;er die verandering van die 
w9ordorde die d\1bbele ontkenning, b:v· :-

Ek skryf nie aan ~.in~ers nie. 
Aan kin{lers skryf ek nie. 

DIE 0NTKENNING IN 'N SAl\IEGESTELDE SIN. 

I. As die hoof sin .die· ontken.ning bevat en voor 
die .bysi,n staan, word die t)Vede nie <Jan die. end 
'~an die bysin(ne) geplaas; maar as daar 'n. lang 
reeks ,bysinne·volg, sodat die twede nit: so ver va,n 
die eerste kom <lat sy effek byna qui is, k?,n .hy 
m::iar gerus weggelaat word, b.v. :-

(1) Ek kan nie sien wa.t 'd°it daarmee te doen 
h.et nie. 

(~) Jan se m)! nooit dat hy die boek wat ek 
ham geleen het, verloor het n~w. 
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Maar iet"Op die gebruik van die ontkenning-i1fver
band met omdat; b.v. ·(1) Hy dpen dit nie o~at 
lzy. bang is nie, :i:naar .om 'n ander rede; (2) H:y 
doen dit nie, omrlat hy bang is. 

(3) ,,Dit sou nic nodig wees om te se nie <lat 
die gerugte wat hier roqdg~gaan h.et, net 
toe hy van 'die oor19g ten1g_ge)rnm het, 
nadat by daar meer as drie jaar deurge
bring bet in die loopgrawe, waar by met 
'n onbeskofte klas mense in aanraking 
gekom het, waar is." 

2.-As. die bysin sowel' as die hoofsin 'n ont
kenning bevat, word drie negatiewe woorde ge
br:uik, b.v. Dit kan nie raen solank as daar geen 
wolke is .nie. Maar wanneer omdat gebruik word, 
bet ons vier nie's, b.v. 'Hy mag nie ga01i nie, 
omdat sy wer.k nog nie klaar ·is nie. 

/ 
,3.--As die bysin die ontkenning bevat en voor 

die boofsin staan, kom die twede ontkenningswoord 
aan die end van die bysin; dus net voor die· boof
sin, b.v. Daar dit vir geen maande gereen het nie, 
het baie becste mngekom •weens die d·roogte. 

, 
4.-Enkel of dubbel ontkenningswoorde kan 

gebruik word in sirrne :-

(a) Wat 'n bevestigende begrip uitdruk as een 
of ander gevqcl.daarin begryp is, b.v. H1atter smart 
171,0et ans ni.e ly .nie; Hoe lekker kan hy hom tog 
nie uitdruk nie. 

(b) vVat 'n be'l.•estigcntie begrip uitdruk, maar 
waar dit een of :rnder bywoord of hyvocglike n.w. 
-is w;,it o.ntken .wor.d, b_.v. Hier is. 'n boek, nie myne 
nie, maar sy:1ie; Nil} ?J1Y boek nie, maar syne, le 
op die tafel. 
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REDUPLIK.ASIES. 

IS" . .) 

In Afrikaans tref ons dikwels twee woorde met 
dieselfde betekenis in een sin aan. Dit is 'n 
eienaardige verskynsel in. Afrikaans. Hieronder 
yolg 'n paar sulke reduplikasies :-·-

I. Die muis bet uit daardie gat uitgekom. 
2. Moenie my so pla nie; loop uit die kamer uil 
.1· Hulle gaan vanaand na die biaskoop toe. 

4. Van watter deel van die wereld Imm jy van-
daan? 

,5. Die duiwel het in horn ingevaar. 
6. Ek sal die mes van horn af kry. 
i. Ek het dit al lanka.Z sien aankom. 

8. Ek het die tee in die koppie ingeskink. 
9. Kom saam ·met my skool-toe. 

TO. \Vat is dit met jou saam? 
r J. Die. man die slaan, en die kind die huil. 



AANHANGSEL L 

DIE INTERVOKALIESE G. 

Sommige mense beweer <lat as ae (age) en ee 
(ege), (maer, reent) as klinkers beslrnu word, die 
ee, oe, iee, oee (reiin, hoer, spieel, koeel) ook as 
sodanig geklassifiseer behoort te word. Ohs is di<: 
met hulle nie eens nie en hou dus nog vol in ons 
beskouing van die eerste uitgawe vah die Grnm
matika, nl. clat slegs·die a<e en 'ee (Nd!. uge en ege) 
as kJinkers beskGU kan werd, rnaar die ee, oe, iee, 
oee nooit nie. 

Ons wens hier die geleentheicl te baat te neem 
om ons sienswyse 'n bietjie te verduiclelik. 

W;:iar die g van die Nederlandse \voord verdwyn 
bet tussen twee e's, is die sametrekking ee een 
klinker slegs in woorde waar die deelteken nie bo 
die twede e gebruik word nie--d.w.s. waar die ee 
gevolg word. deur twee medeklinkers in dieselfck 
lettergreep in die onverboe vorm van die woord, 
b.v. ·reent, gereeld, geleentheid. Sodra, egter, die 
deelteken gebruik word, staan die twee e's in 
aparte lettergrepe. Dit is trouens die doe! van die 
gebruik daarvan. O.i. is dit mos onmoontlik om 
twee klinkers in twee aparte lettergrepe as een 
klinker te gaan beskou. Dieselfde geld ook vir 
oe, IJee en iee. Die gedeeltekende -e (e) in die 
gevalle is die kort swak-beklemde -e, maar net 'n 
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wern1g1e ·kortei: en swakker as die gewone kort 
.swal\-beklemde e s.oos dit voorkom in die woorde 
besem, lepel, ens. 

Dit is miskien nie so maklik vir ~n ongeoefende 
om die tweelettergrepigheid van woorde sons reen, 
'i.'ennoe ,spieiil en koeel te bespeur as in die geval 
van woorde soos geeet, drieenig, poeet, koeie, en 
baie nie; maar dat die twede lettergreep begin voor 
die gedeeltekende -e, is ons vaste oortuiging. 

In clie laasgenoemde reeks woorde het ons te 
doen met Of tweeklanke (baie, koeie) of die fone
ties.e klapklinke1', wat gebruik word voor 'n be
klernde vokaal wat 'n lettergreep aanvang·. In 
eersgenoernde reeks woorde het ons eenvoudige 
vokale in aparte lettergrepe. 

Die kiapklinher word in fonetiese skrif verteen
w00rdig deur 'n teken wat soos in vraagteken ( ?) 
iyk. Die klarik tref ons nie in woorde soos spieel, 
koeel, ens., aan nie, maar sy afwesigheid wil tog: 
nie te kenne gee dat die ee, oe, iee en oeii daardeur 
in dieselfqe lettergreep kom :nie, ewemin as die 
afwesigbe!d daarvan ons so4 regverdig om die 
oeie van koeie en die aie van baie as soorte dri<:>
klanke( ?) te gaan beskou. 

In fonetiese skrif lyk die woorde so :·-·-(tussen 
hakies). L.W.--Die swak-beklemde e hehoort in 
fonetiese skrif geskrywe te word met 'n e onder
stebo; ma.all <la.al.' dit woeilik vir die qrukkers is 
om clit .sq ~ dn1k,. s.al die e m~ar net. kyr~ief gedruk 
word. T"We.e titt~hjies na 'n klin~~ b~tek:en dat 



186 DIE INTERVOKALIESE G. 

die ldank !anger is ~is een met net een titteltjie 
daarna. Die koppelteken word gebruik tussen 
lettergrepe. 

koeie= [kui-e.] . 
geeet = [ xe- ?et.] 

<lrieenig = [ drie- ?en ex.] 

poeet= [po- ?et.] 

koel = [ku ·I. J 

baie=[ba ·i-a.] 
reen= [re-en.] maar reent 

=[re: n~. J 
spieel=[sp1 ·-el.] i.p.v. 

[ spi : I. J 
vermoe= [fer-mo ·-e J 

i.p.v. [for-"mo :] 
koeel=[ku ·-el.l i.p v. 

[ku :l.] 

Met die ae (Nd!. -age) egter is daar 'n ander 
moeilikheid. Die deelteken \vord hier nooit bo di'e 
e geskrywe nie, en tog is daar g:evalle waar die 
twee lettertekens in twee aparte lettergrepe staan. 

In Afrikaanse woorde wat die g na 'n a of aa 
het in die onverboe vorm, maar dit verloor sodra 
'n swak-beklemde e in die verbuiging volg, kry 
ons die a en e in aparte lettergrepe, b.v. :·-

sae (meerv. van saag)=' [s..1. ·-e.] 

laer (verg. trap van laag)= [la ·-er.] . 
klaer (selfst. n.w. van klae)=[kla ·,-er.] 

Maar waar die g van die Nederlandse woord 
heeltemal verlore gegaan het in die Afrikaanse 
vorm daarvan, het ons duidelil{ maar net een letter·· 
greep en dus maar net een baie lang klinker, 
b.v.:-

Ndl. nagel 

" 
" 

mager 
hag el 

Afr. nael=[na :I.] 
,, maer= [ma :r.J 
" hael = [ na : 1 J 



So ook met swaer, waens en laer. Die verskil 
is duidelik merkbaar in die woordjie la er. 

(a) Verg. trap van laag= [la ·-er] (verboe vorm) 
(b) Krygskamp=[la :r] (onverboe vorm). 

Ook in Nederlandse werkwoorde op -agen wat 
in Afrikaans die g verloor het en dus nou op -a 
of -ae eindig, is die ae maar net een suiwer klinker; 
mnar in afleidinge van sulke werkwoorde kry ons 
\veer die twee klinkers in twee aparte lettergrepc, 
b.v. :-

drae [ dra : J ; plae [pl a : J ; klae [Ida : J ; 
sae [sa :] ; maar draer [dra ·-er]; plaer [pla :-er] 

Let op die verskillende uitsprake van :-
sae (1) meerv. van saag= [sa ·-e] 

(2) w.w.=[sa :] 

Ons he·wer'ing kom dus kortliks hierop neer : 
W aar die g wegval tussen a en e of tussen twee 
e's, kry ons soms 'n klinker, maar nooit waar dit 
wegval tussen o en e, oe en e, en ie en e nie. 

\Veliswaar spreek baie mense sulke woorde as 
spieel, koeiil, seevier, ens., uit asof hulle maar net 
een vokaalklank hevat, maar dit is nog die vraag 
of dit behoort geduld en aangemoedig te word; 
o.i. is die een-vokaal-klank-uitspraak van sulke 
woorde net so slordig as die uitspraak deer i.p.v. 
deur, en hys i.p.v. huis, en 'behoort ewcvcel afge
keur te word. 

Gaarne sal ons in korrespondensie met ons kol
legas oor hierdie punt wil tree. 

• 1 
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AANHANGSEL II. 

STOFLIKE BYVOEGLIKE NAA.MlV. 

In die twede uitgawe van hierdie Grammatika 
hou ems nog vol in ons oorspronklike beskouing dat 
silwer en blik in woorde soos silwerketting en blik
bord, stoflike byvoeglike naamwoorde is, hoewel 
sekere krietisie hulle as self st. n .w. beskou. Verre 
sy dit van ans <lat ons ohs sienswyse aan iemand 
Wil opdring. Ons wens net kortliks ons beskouing 
van die saak uiteen te sit. 

Ons gaan uit van die standpunt <lat wanneer 'n 
byv. n.w. selfstandig gebruik word, dit clan 'n ver
buiging moet ondergaan. B,v. ,,Watter kussing 
wil jy he-'d-ii:: hardc of die sagte ?" Met woorde 
Soos silwer en blik tref ons dieselfde verskynsel aan. 
B.v. ,,\Vatter bord wil jy he--die sihuere of die 
hlikke ?" As ons nou die verswee self st. n.w. 
ihvoeg en dus die woorde as byv. n.w. gebtuik, 
hy ons Die harde kussittg of die sagte kussittg; 
Die silwerbl"Jrd of die blikbord. Die enigste onder
skeid is <lat in die twede sin die woorde aanmekaat
geskrywe word. Die aanmekaatskrywery, waat
mee ons nie heeltemal eens is nie, is o.i. nie vol
doende rede om die materiaal-gedeelte van die 
soort woorde as selfst. n.w. te gaan beskou nie. 

Eet is nog 'n werkwoord, hoewel dit die uitgang 
van sy Nederlandse vorm, nl. -en, verloor het. 
Die -en van die Nederlandse zilveren het volgens 
dieselfde klankproses verdwyn. Waarom moet hy 
nou juis daardeur aan die antler woord gekoppel 
en as self st. n .w. bestempel word? 
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Eqig.een sal met ons saamstem d?t zilveren in 
~n zilverc1i horloge 'n byv: n.w. is. Vlaarom moet 
ons nou ons vorm van zilveren, nl. silwer, as 'n 
selfst. n.w. gaan heskou, net omdat dit ongelukkig 
diesel(de spelli11g het van die stof, wat wel deeglik 
'n self st. n .w. is. 

Ons hou dus nog vol dat die materiaal-gedeelte 
Yan woortle sdos silwerketting, blikbord, ens., wel 
deeglik 'n stoflike byvoeglike naamwoord is en we! 
om die volgende twee redes :-'--

(1) Blik, silwer, ens .. is ons vorme van die Ne
derlandse stoflike byv. n.w. op -en---blihkcn, zi.l
veren, ens.--, wat maar net die -en aan die end 
verloor het (vgl. werk, Ndl. werken; bulder, Nd!. 
hulderen, ens.). 

(2) Blik, silw&r, ens., kan die byv.-n.w.-toets 
deurstaan, nl. die aanlas van -e as dit selfstandig 
gebruik word-,iets wat 'n selfst. n.w. as tafel, 
skoal, ens., nie, kan doen nie. 

Ons het nou oris sienswyse van die saak uiteen
gesit en ook d e beskouing van die opstellers van 
die \Voordely aangestip. Ons laat die saak verder 
in die hande n elke onderwy,ser(-es), wat nou die 
saak ·self kan ndersoek en dan sy (haar) eie opienie 
daaroor vor . 

Gaarne al ons in korrespondensie wil tree met 
kollegas oor hierdie onderwerp. 
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IN VERBAND MET DIE 

'Praktiese Afrikaanse Grammatika 
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Medium as voorbereiding vir 

Afrikaanse-Taal-, Taalbond- en 
ander Eksamens 

DEUR 
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• ektor in Afrikaans aan die Opleidingskollege, 

Pietermaritzburg, 

en 

MEVR. M. JANSEN, B.A., 
Pietermaritzburg, 

PRYS 4/3 POSVRY. 

Die Oef eningc en Taalwerk is in vier de le ver
deel. 

A. Aparte oefeninge op elk van die verskillende 
hoofstukke van die Praktiese Afrikaanse Gramma
tika. 

B. Oefeningc vir Vertaling, Parafrasering, 
Sinsontleding, Diktee en Leestekens. 

C. Algemene oefeninge, wat 'n soort hersi~ning 
is op wat voorafgegaan het, en wat 'n grondiger 



toets sal wees van die leerlinge se taalkennis. As
ook die eksamen-opgawes van:-

(i) Die Afrikaanse-Taaleksamens van die Na,. 
talse Saamwerk-U nie. 

(ii) Laer en Hoer Eksamens van die Suid
Afrikaanse Taalbond. 

(iii) Junior-Sertifikaat- en Matriek-eksamens van 
die LT niwersiteit van Suid-Afrika. 

D. 'n Aanvulling wat o.m. bestaan uit omtrent 
200 van die mees hekende Afrikaanse idiome met 
hul Afrikaanse en Engelse verklaringe, en die hoof
dele van enige sterk Nederlandse werkwoorde
iets wat o.i. onmisbaar is vir 'n leerling (veral die 
Engelse kind) wat later uit die skatte van die 
Nederlandse lettere wil put. 

\,\1-eens die verskeidenheid van die oefeninge in 
die boekie bevat, ag ons <lit heeltemal geskik om in 
al die hoer klasse van 'n skool gebruik te word. 
Dit wil nie se dat al die oefeninge ewe maklik (of 
moeilik) is nie; inteendeel, die onderwysers(esse) 
wor<l vry gelaat om hul eie diskresie te gebruik 
om, na gelang van plaaslike omstandighede, oefe
ninge en vrae uit te soek en met die klas te behan
del of vir huiswerk voor te skryf. 

DIE AFRIKANER·BOEKHAND~L, 

Nasionale Pers, Beperk, , 
BUS 169, Pietermaritzburg. 






