HOOFSTUK II.

KLANKLEER.
Spraak en Skrif.
§ 7. 'n Mens gee gewoonlik op twee maniere uiting aan
jou g'eclagtes: deur te pDan,t of te skryf. * In die oorste geval
gebruik jy klanke wat hepaalde begrippc vertolk, in die twede
geval gebruik jy skriftekens wat die plek inneem van die
gesproke klanke. So 'n gedagte-uiting dour middel van klanke
of klankaanduidende tokens word ta a I genoem; iu die cerste
geval het ons dus s p r e e k t a a 1 of s p r a a k, in die twede
. geval s k r y f t a a 1 of s k r i f. Hierdie onderskeiding word
egter elleen gemaak om die verskil aan te dui tussen die gesproke en die geskrewe woord; want in die grond van die
saak bestaan 'n taal enkel en alleen uit g esp r o k e
k 1 an k e, wat bepaalde hegrippe uitdruk. Daarom word 'n
taal wat nie meer gepraat word nie, 'n dooie taal genoem 1
soos b.v. Latyn, hoewel dit vandag nog voortbestaan in sy
afstammelinge: Frans, Italiaans, Spaans, ens., wat almal
lewende talc is. Omgekeerd kan dit gebeur dat 'n taal reeds
lank gepraat word voordat dit ook op skrif gestel is, soos die
geval was met Afrikaans.
As ons dus van s k r y ft a a 1 praat, moet ons altyd in
gedagte hou dat dit op sigsplf eintlik geen ta a 1 is nie, maar
alleen 'n onvolmaaktc benadering of aanduiding van die
gesproke taal, deur middel van afgesproke skriftekens. Dis
enkcl 'n vcrnuftig uitgcdagte hulpmiddel om op papicr met
mckaar te kan praat (deur briewe), of om ons gedagtes oor 'n
bepaalde onderwerp aan ander mense kenbaar te maak ( deur
koerante, tydskrifte, boeke). En tot watter volmaaktheid die
skry.fkuns en drukkuns ook reeds ontwikkcl is in die loop van
die eeue, hulle sal altyd onvolmaakte hulpmiddels bly, om
die eenvoudige redc dat die menslike st em deur niks anders
vervang kan word nie. Dink maar net watter groot verskil
"' Oor die ander maniere om gedagtes uit te druk vgl. § 1.

22

KLANKLEER.

<lit maak of ons 'n toespraak hoor, dan wel of ons dit in die
koerant lees. In die eerste geval vang ons oor die klankvolle
buiging en ritmiese beweging van die menslike stem op, wat
buitendien nog verlewendig word deur gebare en gelaatsuitdrukking; in die twede geval sien ons oog alleen klanklose
skriftekens, rye en rye aanmekaar van hakies en ogies en
titteltjies en strepies. .
Hieruit blyk dus dat dit onmoontlik is om stemklanke volledig en konsekwent deur middel van tokens voor te stel, omdat
klankc alleen gehoor en nic gesien kan word nie. Maar ons
kan nie almal na Kaapstad of Pretoria gaan om een of ander
beroemde spreker te gaan hoor nie, en daarom is dit gclukkig
<lat daar skriftekens bestaan wat ons in staat stcl om tog op
'n manier na horn te kan luistcr. Ilierdie klanklose tekens
<lien dus, wanneer ons hulle lees, om in ons bewussyn die stemklanke op te roep wat ons sou gehoor het, as ons daar aanwesig kon gcwees het. In hierdie sin het die skryftaal of
gedrukte taal nie a:lleen reg van bestaan as taal nie, maar
speel dit 'n baie groot rol in ons hedendaagse samelcwing.
Wat sou die wereld vandag wees sonder koerant en tydskrif
en boek~
En om nou hicrdie hulpmiddcl so doeltreffend moontlik
te maak, moet ons die samestelling daarvan noukcurig ken.
En daarvoor is 'n kennis van die klankleer 'n ecrstc vereiste ;
want die klankleer vertel ons hoe die klanke, waaruit 'n taal
bestaan, dour die stemorgane gevorm \vord, en daardeur kry
ons 'n insig in die betekenis en waarde van die afgesproke
tekens.

Klankvormli.ng.
§ 8. Klanke word voortgebring met behulp van die bewceglike spraakorgane in die holtes van keel, mond en neus,
<leur die lug wat uit die longe uitstroom buitentoe. Die aard
van die klanke kan op baic maniere gevarieer word deur die
organc, veral van die mond, verskillende posicsics tc laat inncem. Daardcur kan die hoeveelheid lug wat uitstroom gereel
word; die inwendige vorm van die lugkanaal kan sodanig
afwissel dat die voortgebragte klanke 'n bont vcrskeidenheid
vertoon. Bowendien val daar verskille waar te neem by verskillende rasse, wat ]Jetref die bou van die spraakorgane. So
het b.v. 'n Boesman 'n plat neus, en 'n Kaffer weer dik lippe.
I
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Verder laat b.v. 'n Engelsman baie minder 'n rollende of trillende i• boor as die Afrikaner, wat daaraan moet toegeskryf
word dat sy tongpunt luier is as die van 'n Afrikaner. Ook
is dit bekend dat die Eng,else w besonder duide1lik sigbaar is
aan die stand van die lippe. Vir Europese monde is al die
wonderlike stemgeluide van sommige Kafferstamme haas onmoontlik om na te boots, en dit geluk in alle geval eers na
baiH oefoning. Al dergelike verskynsels is die resultaa:t van
fisiologiesc dienaardj ghede.
.
Iloewel daar by een en dieselfde taal indiwiduele verskille
kan waargeneem word wat betref die vorming van klanke,.
tog besit elke taal op sigself 'n eie algemene karakter, wat hom
oponbaar cleur toonhoaigk, nadru'k en ilio gew.one stand of
beweegbaarheid van die spraakorgane. Hierdie gemeenskaplike kemnerke by sprekers van dieselfde taal word die a r t ik u 1 a s i e - b a s i s genocm.
Daardeur sal b.v. 'n Engelsman wat Afrikaans begin
praat, altyd kenbaar wees deur sekere eicriaardighede van uitspraak, omdat hy sy kianke vorm nie op die artikulasie-basis
van Afrikaans nie, maar op die van Engels.
Die Spraakorgane.
§ 9. Aan die hand van bygaande tekening sal nou kortliks
die spraakorgane en hulle funksies by die spraakvorming verduidelik word.
Die eerste organe waarmee die uitstromende lug in aanraking kom, is die stemban de ( vergelyk tekening ST). Daardie
twee bande is bevestig in die strottehoof (SH), die harde end
waan;m 'n miens maklik huit,ekant op jou ke,el kan vo.el, net
bokant die vooruitstekende adamsappel. Die stembande loop
van voor na agter en is weerskante vasgegroei aan die sykante
van die strottehoof. As die stem bande rus is daar tussen hulle
'n wye opening, sodat die lug ongehinderd in en uit stroom.
Die opening word genoem stemspleet. Wanneer die lug die
strottehoof gepasseer het, kom dit in die keelholte en daarna
in die mond- en neusholtes. Die toegang tot die laaste kan
egter afgesluit word.
Die mondholte word aan die bokant begrens deur die
tande (T), die harde verhemelte (H) en die sagte verhemelte
(S). wat uitloop in di'3 a,fhangeinr1e kleintorl'g::tji~ (K). Word
die toegang tot die neusholte a£gesluit, dan \vord die- klein24
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.NH--.NPU,hol1,e

T' l'unt vHn die tong
llI-MiddPl van die tong
A--Agterwng
Sfl-Rtrottehoof
HT- Rtemlmnde
SL- Rlukderm
Ll'-Lugpyp

U~Lippe

'l'T-Tamle
11-Harde wrhemelte
R-Sag ,·erhemelle
K-Kleintongetjie
TO-Tong
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tong,etjie foen die agterkant van die m.ondholte, gedruk.
Die hodem van die mondholte word grot.endeels in be1slarg
g,eneem deur die tong, 'n sagte en baie beweeglike liggaamsdeel (TO), die ondertande (T), die kakebeen en die wange.
Die belangrikste element by die spraakvorming is die tong;
daaraan word onderskei die agterdeel (A), die middeldeel (M)
en die punt (P). Die lippe (LL), wat hulle v66r die tande
bevind en wat op allerlei maniere bewceg kan word, kan ten
slotte die uiteindelike aard van 'n klank help bepaal.
Stem.
§ 10. Stem ontstaan wanneer die twee ·stembande so na
aan mekaar kom dat die lug, om tc kan uitstroom, deur die nou
opening moet gepers word, en daardeur albei bande laat tril.
Hierdie trilling is goed voelbaar as die vingertoppe teen die
strottehoof gedruk word. Die trillende stembande laat die lug
daarbo in mond- en neusholte saamtril, waardeur die stem
aanmerklik versterk word, net soos die geluid van trillende
vioolsnare versterk word deur die klankbodem van die viool.
Nie al die spraakklanke word deur stem begelei nie.
Wanneer een s uitgespreek word, hoor 'n mens onkel die gef1is
of geruis van die asem, asof dit uit 'n pyp uitstroom, natuurlik
deur die stand van die monddele bepaal. Laat 'n mens egter
die stembande daarby tril sonder om verder icts te verander,
dan is dit nie net 'n gcsis nie, maar 'n sissende gebrom; hierdie ldank word in N cdedands voopg,estel <leur z.
z word genoem 'n sbemheibbondc, en s 'n stemlose
klank.

Neusklanke.
§ 11. Word die uitstromcnde lug deur die kleintongetjie
toegelaat om hecltemal of gedeeltelik deur die neusholte te
gaan, dan word neusklanke gevorm. Dit gebeur soms plotseling, b.v. in die middcl van 'n woord, en die bewcging van
die kleintongetjie is daarby duidelik voelbaar. Dit kan maklik
gckontroleer word deur woorde soos ank1M' ,en n·otnou uit te
spreek.

Klinkers en Medeklinkers.
§ 12. Al die spraakklanke word verdeel in twee hoofgroepe :

k 1 i n k e r s en m e d e k 1 i n k e r s.

26

KLANKLEER.

Elke klinker is st e m, op 'n bepaalde manier bokant die
strottehoof gewysig deur die vorm van die mond- en neusholte.
Die kanaal waardeur die lug uitstroom, is egter by 'n klinker
nooit so vernou dat daar 'n geruis ontstaan deur die veroorsaakte vrywing nie.
Elke medeklinker is g er u is, bewerk deur die vernouing
van die lugkanaal bokant die strottehoof. Die s-geruis word
b.v. veroorsaak deur die tongpunt sodanig op te lig dat die
lug tussen die tong en die tande moct dcurpers. \Vord by die
medeklinker naas die geruis ook stem gehoor, dan praat ons
van s t em h ebb e n de medeklinker. Dit word nie 'n klinker genoem nie, omdat die geruis hoorbaar is bokant die stem.

Spelling.
§ 13. Die voorstclling van klanke dour middel van skriftekens hcct s p c 11 in g. Aangcsien stcrnklanke egter dcur
niks anders kan vervang word nie ( vgl. § 7), is clke spelling
uit die aard van die saak gebrekkig. Selfs 'n suiwer fonetiesc
spelling, waarby getrag word om soveel moontlik elkc afsonderlike klank deur 'n aparte tekcn weer te gee} beantwoord
nic heeltemal aan sy docl nie. Want taal omvat soveel verskillcnde klanke en fyn klanknuanseringe, dat daar 'n ontsaglike aantal tekcns vereis sou word om al die klanke weer
te gee. Daarom gebruik ons maar dieselfde tekcns wat die
Romeine reeds gcbruik het, en wat hulle weer van die Griekc
oorgeneem het. Vandaar ook die benaming al f ab et, d.i.
Grieks alfa =a+ beta= b.
Die Ncderlandse al.fabet bevat 26 tekens, namelik die
volgende:

abcdefghijklmnopqrstuvwxy&
Die Afrikaanse alfabct bevat eweneens 26 tekens namelik:
e f g h i i j k 1 m n o o p r s t u u v w y.

a b d e

Uieruit blyk dus dat Afrikaans die Nederlandse c q x en z
uitgeskakel het, maar die e 1 o en u weer bygevoeg het.* Der*Die tekens i en u word hier alleen volledigheidshalwe aangegee,
nie alleen omdat hulle klanke aandui wat net in 'n paar woorde
voorkom nie, maar ook omdat die l~:lanke glad nie algemeen gebruiklik
is nie. Die teken e, wat ons hier nJ.,e noem nie, omdat dit geen
aparte klank aandui nie, kom voor in die uitroepe: de, he, ne.
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gelike veranderinge in die alfabet het altyd voorgekom, omdat
elke lewende taal met verloop van tyd voortdurende wysiginge
ondergaan, en die praktyk dit vereis om dergelike wysiginge
dcur afsonderlike tekens aan te dui.
Die vernaamste beginsel waarop 'n spelling berus, is om
die mees gcbruiklike uitspraak weer te gee. IIierby kom egterook antler faktore in aanmerking, soos b.v. oorweginge van
gelykvormigheid, afieiding, analogie, e.d.
Tcrwille van gelykvormigheid skryf ons Zami!J hoewel
ons se: Zant, omdat die mccrvoud sow,el in die spreektaal
as in die skryftaal lui: lanrlJe.
Di,c historiesc afLoiding ma,ak dat ons skryf water lei,
maar gebr.ek ly, hocwel dit presies eners uitgesprnek word.
Deur die betreklike klein aantal lettertekens gebeur dit
dikwels dat een teken meer as een klank moet voorstel. So
skryf ons vat 1en vadle1r met dieselfde a1 hoe1we.l <lie iweie
klinkers in die twee woorde verskH. Omgekeerd word in
verskillende woorde dieselfde klank deur verskillende tekens
voorgestel; in lwxrd en lwrt is die slotmedoklinker pr1esies
dieselfde ~n uii,spraia,k, maa.r t1erwil1e r;an die gelykvortnigh€id
met die meervoude har:dJe. en ha11',te1 is daar 'n afwissoling van
d en t.
Ook word me1e1r a.s eenmaal t\V1e,e tekens g ebesig vir
een klank; so is d~e o~ in voeip, die etu in de1ur(, die '!le' in
riet enkele klinkers, nie twee1 kla.nkP nie. Ook die lang
klinkers word partymaal deur twe,emaal diese[fdie t:eken voorgestel: aa,, e1(!)., oo.
Verdere opmerkingo oor spelling volg by die aparte behandeling van die klanke. Die wat ons hier gemaak het, verduidelik die betreklike gebrekkigheid van ons spellingsisteem,
en laat sien hoe dat die uitspraak van al die tekens alleen
'n kwessie is van onderlinge verstandhouding.
'n V olledige opgaaf van die Afrikaanse spelreels is te·
vinde in die woordelys van die Akademie.
1

Lettergrepe.
§ 14. In § 7 het ons gesc dat dit onmoontlik is om die
gesproke taa l suiwer deur skriftekens weer te gee. As 'n
mens 'n sin uitspreek, is dit ecn onafgC'broke reeks van klanke,
en as daarvan 'n wetenskaplike afbeelding gemaak word,
gebeur dit deur al die klanke aanmekaar te skryf, asof hulle
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een woord vorm. In die praktyk van die skrif egtcr splits
ons 'n sin in los woorde, en eweneens die los woorde op hulle
beurt in onderdele, die 1 e t t e r g r e p e.
Om die verdeling van 'n woord in lettorgr,epe te maak
moet na die uitsp!L1a,ak geluiste1r word, en daa,rby val klankgroepe waar te ne,e;rn' wat 'n soort van eenheid vorm. Besonder dui«lielik is dit die gev:al by samege1steJdE\ woorde;
in d,eiurm,elcaa1r sal dadJe,tik1 de1ur en m.e1kaair apaJ:t g eneiem
word; en mekoorr word we1er opgesplits in m('; en kaar.
Die> twede hoofreel by di:e splitsing is namolik, dat 'n
nuwe 1ettergreep gewoonli:k beigint met 'n medeklinker; dit
g.ebeur altyd wanneer daa.r in die midcfol van 'n woord i[let
een medetklinker voorkom, soos in mekaa.r, vader.
St.aan daar twee medeklinkers tuss.en klinkiers in, clan
kom die eierste bij die voorgaandJe1, die twede bij die volgende lettergreep, p. v. kat-tJiei, a1a1•-d,e, lief-lz'!J.
Is da,a.r me.er as twe.e medeiklinkie,rs, dan kom so veel
van hul1e as moontlik by die volgende lett,e!rgooiep: e1er-st,e;.
Voorvoegs.els word 1osgemaak: ie!.-vre1dCJ, ge:-slaan, veron-geluk; agtervoegsels ook: dJuur-t1e1, berg-agtig; maar dikwels word rnel 2 hie,r toegepas, dus: .M.-di~g, ba,-sig.
'n Le>ttergreep wo11d o op gonoem as dit op 'n klinker
eindig, bv. va-der; g ,e, s lot e1 as di t op 'n medeklinker
eindig, bv. kas-vei.
1

Opm.- Die dj en tj is enkelklanke (vgl. § 47), en die woorde
baadjie en maatjie moes dus eintlik, wanneer ons hulle volgens die
k I a n k in lettergrepe verdeel, geskrywe word baa-djie en maa-tjieAangesien die a-klank egter in oop lettergrepe deur slegs een
teken voorgestel word, sou hierdie woorde in die spelling ba-djieen ma-tjie verwarring stig met die gelyk geskrewe verkleinwoorde
van bad en mat.

KLINKERS.
Tongstande.
§ 15. In § 12 het ons 'n klinker gedefinieer as s t e m
wat gewysig word deur die vorm van die lugkanaal bokant
die strottehoof. Die wysiging word vcrnaamlik bowerkstellig
deur die tong, en daarom neem ons die stand daarvan as grondslag vir die verdcling v.an die. klink·ers in hoofgroepe. D it>
t,ong kan 1efotlik si0 iba,ie ·sta:nde innoe;rn CLat die aa,ntal klinkers
onbepaald groat is. Selfs in 'n teorotiese werk sal 'n skrywer
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horn e[;.ter moet beperk, en vir 'n praktiese grammatika geld
dit in nog groter mate.
Die twee vcrnaamste tongbewegings is die h o r i s o nt a 1 e: agtertoe en vorentoe, en die v er ti k a 1 e: op en neer.
Is die hoogste welwing van die tong agter in die mond,
dan heet die klinker wat dan gevorm word, 'n a gt e r k 1 ink e r; is dit voor in die mond, dan ontstaan 'n v o o r k 1 i nk er ; is dit tussenin, dan kry ons 'n tu s sen k 1 ink c r.
Volgens die vertika1e, beweging ondersk€i ons ook drie
stande, en dus drie soorte van klinkers, die 1 a e, mid de 1
en h o e klinkers; by die eerste is die ruimte tussen tong en
verhemelte groot, by die twede middelmatig groot en by die
derdc klcin.
Ronding.
§ 16. Party klinkers word gevorm terwyl die lippe in
'n toestand van rus verkeer, d.w.s. nie deelnecm aan die
spra.akvorming nie; so bv. die ie.
Wanneer die mond: :i,n die st,and van die ie-uitspraak
gehou word, en die lippe world da,arna gorond, dl.i. twmpetvormig vooruitgesteiek, dan ve:randler die ~e in 'n uu-klank.
Die uu wo:rd clus verdecr he,eltemal met dioselfde mond'posiesio g1evorm, 1ewe ho.og, ewe voor in die mond, en die
ronding of nie-ronding ma1ak daarom 'n aparte onderve.irdeling in die hoofrubrielm uit.

Lengte.
§ 17. Elke klinker kan na verkiesing 'n korter of 'n langer tyd aangehou word; net soos by die posiesie van die tong
die geval was, kan 'n mens ook liier tallose Jengtes in teorie
<mdrrskei. So prnat die taalgelecrdes van kort, halfiank, lank,
gerek; maar in ons grammatika sal ons duidelikheidshalwe net
die twee terme k o r t en 1 a n k besig, en alleen in besondere
gevalle op nog ander lcngtes wys.
Nou en Wyd.
§ .18. By die uitspraak van 'n klinker kan daar nog een
besondere vorm van die mondholte onderskei word. Terwyl
die tong namelik in antler opsigte in diesclfde posiesic bly,
kan dit denr spanning van die spiere op een punt Sterker
gerond word en dns mccr die verhemelte nader. Die klinker
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word dan v e r n o u, en ons onderskei n o u en w y e klinkers, na gelang die ruimte tussen die een tcinggedeelte en die
verhemelte klein of groot is.
Ons voer egter hicrdic onderskeiding nie in nie, maar
net waar nodig sal daarop gewys word.
·

Tweeklanke.
§ 19. 'n Verbinding van twee klinkers wat een lettergreep
vorm, en wat dus deur een stcmstoot, wat op twee manierc
agtcrmekaar gcwysig word, ontstaan, hcet t w eek I an k.
Val die klemtoon op die eerste klinker, dan heet die tweeklank
d a 1 end, yal dit op die twede, dan het ons 'n sty gen de
tweekJank.
A 1 die Afrikaanse tweekJanke is dalend.
TABEL VAN KLINKER$.
§ 20. Die volgende is 'n tabel van die vernaamste klinkers in Afrikaans, geklassifiseer volg1ens die hoofindeling-:
a gt er-tu s sen - v o or (voJgrns die plek van die tongwelwing by hulle vorming), waarby as twedc verdelingsprinsiepe aangegcr word: 1 a a g-m id de 1- ho o g (volgens
die op-cn-necr bcweging van die tong), as derd0: on g er on d - g er on d (volgens die stand van die lippe), l'n as
vicrde: kort-lank(volgcns die duur van die klank).[Vergclyk §§ 15 -17].

1.

Agter-Klinkers (gevorm by agterwelwing van die tong):
Die a in kat is laag - ongerond - kort.
Die a in waterr is laaig - ongewnd - k'tnk.
Die o in bok is laaig - gerondi- kort.
Die o in more is laag - gcrond - Jank.
Die o in bovme is middel - gemnd - Jank.
Die oe in voet is hoog - geronCL- kort.
Die oe in roer is hoog - gerondl- lank.

2.

Tussen-Klinkers (gcvorm by tussenwelwing van die tong):
Die i in p;t fr; middel- onge:rond'.- kort (non).
Die e in hitte is middel- on@egron<l!- kort (wyd).
Die i in wie ( 'vigge) is middel - onge1rond' - hnk.
Die u in iAun is middel - gorond - kort.
Die ft in b1·ue (brugge) is miiddel- g~rond - lank.
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3.

Voor-Klinkers (gevorm by voorwelwing van die tong):
Die e in vet is laag - ongerond - kort.
Die e in le is la,ag - ongerondi - lank.
Die e rn bene is micidel - ongem;nid - lank.
Die eu in dem· is middel - g·erond - lank.
Die ie rn Zie1d is hoog - ongerond - kort.
Die ie in •mi<!ff is hoog - ongerond - lank.
Die u in minute is hoog - gerond - kort.
Die u in vurei is hoog - gerond - lank.

TABEL VAN TWEEKLANKE.
Die volgendc is 'n tabel van die tweeklanke in Afrikaans,
ingcdeel in dieselfde volgorde as die klinkers in voorgaande
tab el.
Die ai
is kort, soos in baie, fraiings, aitsa!
Die aai is lank, soos in lia,ai, blaa~e.
Die au is kort soos in die uitroep au! en o'na.1u (grawe).
Die di is kort soos in to~~ngs, goi~ngsak.
Die oi is lank, SOOS in n6i naas nooi.
Die ooi is 'lank soos in sooi, gebooie.
Die ou is kort soos in nou, oupa.
Die oei is kort soos in koei, goe~e..
Die ui is kort soos in lui, kuiken.
Die ei(y)is kort soos in lei naas ly, st1e1~l naas styl.
Die ei
is lank, SOOS in die uit.roep heil
Die eeu is lank soos in le1eu, skre1e.u.

SPELLING VAN KLINKERS.
1.

/

Agter-Klinkers.

§ 21. Kort a: bie kort a1-klank word deur eon teken
aangedui en kom voor met en sonde,r klemtoon:

(i) in gcslote lettergrepe, soos in kat, bak, vandag, kdmtag.
(ii) id OOp lettergrepc, SOOS in basta, outa, kollega, alla.
(iii) in die uitroepe ga ! en sci!
Opm. - By meervoudsvorming word die slotmedeklinker verdubbel as die kort a-klank behou bly, soos in mat - matte, bak - bakke;
maar dit gebeur nie as die klank verleng \\Ord nie, soos in vat- vale, gat- gate.
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Lang· a.: Die lang a-klank word op twee maniere aangedui:
(i) in geoslote le.tteirgrepe deur 'n dubbele teken, soos in
'fJnaa.t, jaar;

(ii) in oop lettergrnpe on oop encJ:l.ettergr.epe met klemtoon deur Mn te'k;ein, SOOS in ma-t:e, ja-'1'6, lw;rbri,
ver<dJra; en in een1et1Jeirg11epige •WOOrde SOOS wa, ja,
"Ina, pa..
Opm.- Vir die Nederlandse oor vertoon die lang a-klank in
i\lfrikaans enigsins neiging om die o-klank t·e nader. Dat dit inderdaad gebeur, blyk duidelik uit die afwisseling van die Nederlandsei
uitroep blikskater met Afrikaans blik9kottel. Hierdie afwisseling; is
<lie gevolg van volksetimologie (vgl. § 312), en is alleen moontlik
deurdat die twee klinkers in Afrikaans nie so ver van mekaar ar
le as in Nederlands nie. Afrikaans ken albei vorme, maar Nederlands
alleen die eerste.

§ 22. Kort o: Die kort p-klank world deur Mn tekein
.aangedui en kom voor met en sonder klemtoon:
(i) in ges1ote 1ettergrepe, soos in pot, bok, pond6k,
h6tom;
(ii) in die eenlettergrepige woorde, hC, ze, se, we! (uit(In som!mige strelm, b.v. die. Boland, word in hfordie woorde 'n kort a-kla.nk gehoor in die laaste
letteirgveep).
Opm. - By meervoudsvorming word die slotmedeklinker verdubbel as die kort o-k:lank be~cru bly, soos in pot - potte, bom - bomme; maar dit gebeur nie as die klank verleng word nie, soos
in god - gode, skot - s kote.

Lang 6: Hierdiej la.ng 6-kllank word deur 'n o m~t 'n
kappie (sirkumfleks) aang·edui. Dit kom net in 'n paa.r
woorde voor in oop lettergvepe met kleimtoon, n.l. in mo:re,
.so-re, so-e (meervoud van sog), tro-e (meervoud van trog).
Opm. 1.- Van hierdie woorde is net more (naas more). algemeen
gebruiklik. Die antler. wordddeur baie Afrikaners, veral in die Noorde,
uittges!Preek as sorg(e), sogge, trogge. (Die g klink hier in die verboe vorm soos die g in En.gels go).
Opm. 2. - 'n Gerekte
bewondering: R otnot l

o word

gehoor in die uitroep van iromese
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Lang o: Die lang o-klank word op twee maniere aangedui:
(j) m geslote l,ertteirgr,ope deur 'n dubbele tekein, soos.
in boom, poot;
(ii) in oop lett~rgrepe ,en oop end.lettergrepe met klemtoon deur 'n 1enlf!e1e t,eken, soos in b6-me:, p6-te.,
bu-ri6, ka-d6.
Opm. 1. - In sommige streke, bv. in die Bola~d, vertoon die
liang o-klank 'n neiging om die lang oe-klank te nader. Dit blyk
ook uit die eerste geskrifte van die Patriot-beweging, waarin bv.
oek voorkom in plaas van ook.
Opm. 2. - In die Noorde weer, bv. in Transvaal, vind ons di~
v,erskynsel dat 'n lang o somtyds byna as 'n tweeklank gehoor word,
bv. loop klink byna soos loep. Ook kom dit dikwels voor dat ok gehoor word in plaas van ook.
Dit is enkele voorbeelde van gewestelike nuanseringsverskille in
uitspraak, waarvan melding gemaak is in § 5.

§ 23. Kort oe: Die kort en lang oe.-kliank word: albei
deur dieselfde twee tefoeJns (oe) aangedui. Die kort oeklank kom voor :
(i) in geslote lett,ergr,epe, soos in voet, boek;
(ii) in oop lettcrgrepe, so,os in voe-te, boeJ.-kei;
(iii) in eenlettieirgrepig,e woorde soos hoe, soe, toe..
Opm. 1. - Verdubbeling van slotmedeklinker kom nie voor nie,
soos in sommige gevalile by kort a ~ kort o, umrlat die kort oe-klank
geen verlenging ondergaan in die meervoud nie. Dus is 'n verdub.beling Om te kan onderskei, SOOS bV. tussen jJOtte en jJOte, 1Jzatteelll. mate, hier onnodig.
,Opm. 2.L- Soms wissel die kort oe-klank af met die kort ok!Lank, soos bv. in sop naas soep, genog naas genoeg; soms weer
met u, soos bv. in soetjzf!s naas suutjies, t(}esie na~s ru,sie.

Lang oe: Die Lang oe1-klank word gewoonlik net voor
'n r gehoor in :gelSLot,e sowel as oop lettergrepei, soos bv.
in boer - bo1e1-,ro, vloe1r - vlore-re. Dit kom ook voor in
koeel.
Opm. 1.- Die verskil tussen die kort en die lang "oe-klank
blyk duidelik in die uitspraak van die volgende woorde: koet naaskoeiil, vroeg naas vroeiir.
Opm. 2.- 'n Gerekte oe word gehoor in die aanwysende voornaamwoord doer vir daarver, bv. in Wassenaar se gedig Aandliedfie:
"~er aguer 'n k1euregordyn is die sonnetjie lankal verdwyn."
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2.

Tussen-Klinkers.

§ 24. Kort i: Die kort i-klank wmid deur twee verskillende tekens aang,edui, al na gelang dit nou of wyd
gevorm word ( vgl. § 18) . In die eerste geval word dit
deur die token i aangeidui, ,en kom voor met ,en sori.der
klemtoon aUeen in geslote 1ctteJ:'grnpe, soos in p:~t, skip,
vinnig, geli,d, maklik.
In die twede g1eval word dit deur die teke1n e1 aangedui,
en kom voor altyd sonder. ktemtoon in geslote sowel as oop
lettergrepe, soos in middel, dikwels, dadelik, vrede. Alleen
die voorsetsel vir het 'n ~-t,eken vir die WY"~' i-kla.nk, terwyl
die voorvoegs,el ver gespel word.
Opm: 1.- As ons die woord hitte stadig uitspreek en opleit
na die beweging van die tong by die vonning van die twee
klinkers, sal ons cluidelik voel <lat by die eerste 'n vernouing
en by die' twede. 'n V'erwyding plaas,vind tussen tong en
verhemelte, hoewl'Jl die klank.dieselfde bly. Daarom word twee tekens
gebruik om die verskil aan te dui.
Opm. 2. - In verboe 'Vorme word die slotmedeklinker verdubbel,
wanneer die klemtoon onmiddeiLlik daaraan voorafgaan, soos in pitte,
ritte; maar nie na 'n onbeklemtoonde letitergr,eep nie, soos in
makliker, vinnig,er.
Opm. 3.- Die y-teken (ypsilon of y-grek) word in Afrikaans
viervang deur die i-teken, waar die i-klank gehoor word, soos in
Egipte (Egypt,e), sintaksis (syntaksis), gimnasium (gymnasium), ens.
Die i-teken word ook gebruik om die ie-klank aan te dui (vgl. § 28).
Opm. 4.- In onbeklemtoonde endlettergrepe, word di1e i herhaaldellik amper Soos 'n a gehoor, bv. in kastag, vfnnag, mastag. Dit kom
daardeur dat die spraakorgane in die laaste onbeklemtoonde lettergr.eep verslap, sodat die i, wat 'n middelklinker is, sak na die a toe.
1

Lang i: Hierdie 1ang i-klank kom net voor in die een
woord wie, die meetrvoud van wig (keil), en is beperk tot
sommig1e streke. In Transvaal bv. lui dis g,ewone meervoud
wigge.
§ 25. Kort u: Die kort ru-klank word deur Mn teikelll
aangedui en kom voor met klemtoon alle.en in geslote le,ttergrepe, soos in put, rug, burge;.r, gieluk.

u:

Lang
Hierdie lang u-klank, aangedui deur 'n u
)llet 'u kappie, kom net in 'n pa.ar woorde voor in oop lettergrepe met klemtoon, nl. in brue en riie(ns) (meervoud van
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bruy en ritg). By baie Afrikaners egter, veral m die
Noordc, lui die gewone meervoud brugge en rugge(ns)~
net soo~ in die geval van wig(Jlei, sogge, e;gge, be;r(!le. (In
al hierdie gevaUe het die g in die verboe vor'Ill die klank'.
van die Engels·e g, soos in go).

3. Voor-Klinkers.

§ 26. Kort e: Die kort 1e1-klank word deur een tekelh
aa.ngedui en kom voor miet klemtoon in geslote lettergrepe,
SOOS in wet, bed, emmer, Utter.
Opm. l·.-Die kort e-klank kom oak voor in oop lettergrepe in
einkele uitroepe, en word dan deur die 'llek:ein. 6 aangedui, soos in de I
n6' I hil I Dit word giedaan om hierdie klinker te onderskei van die
onbeklemtoonde kart e, wat in § 24 bespreek is.
Opm. 2.- By me·ervoudsvorming word die slotmedeklink:er verdubbel as die kart e-klank behou bly, soos in wet-wette, bed - bedde; maar nie as die klank verleng word nie, soos in gebed -

- gebede, bevel - bevele.
Opm. 3.- In sommige woorde wissel kart e af met kart i, soos

bv. in skenk naas skink, wenh naas wink.

Lang e: Die lang e-klank word deur 'n e. met 'n kappie
aangedui en kom voor:
(i) in oop lettergrepe met lk1emtoou, soos in affe-re., be-re
(wegsit), k'We-voei, le-er, pe-rel, we-reld, milite-re;
(ii) in die e.enliettergrepige woorde, he, le, se. we! (uit:roep om ieman.d te V'ertnaak, bv. : ek is tog nie
verlee oor j ou goed nie, we I) ;
(iii) in geslote letter:grepe met kle,rmtoon voor r as slotmedeklinker, soos in die1 vre1emde woorcte e1lementer,
sekunder, militer, populer, en in die suiwer AfriJra,a.nse woorde ske'r en bler.
Opm. 1.-Die 8-klank in die woorde antler (iii) genoem, verskil

in die gewone uitspraak nie veel in lengt>e van die e in woorde soos
ver, ster, kers, perd, lantern, regverdig nie. Maar omdat dit in oop
lettergrepe die kappie vereis, om nl. t•e kan ond·erskei van die lange-lkla.nk (wat nie nodig is by ver, ster, ens. nie) word in sulke gevalle die kappie oak in geslotie lettergrepe geskryf.
Opm. 2.- In sommige streke word bere en ee gebesig as meerV'oud van berg en eg, in antler weer, veral in die Noorde, berge en
<e,gge. So kom ook voor as werkwoord tere naas terge.
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Lang e: Die lan.g e1-klan.k word: op twee manierie aa.ngedui:
(i) In. geslote let:terg11epe deur 'n dubbel1e taken, soos in
leef, been;
(ii) in OOJ? let,terg11ep~ miet ltliemtoon deur 'n enkele teken,
soos in le-we, be-ne.
Die dubbele teken. word ve11c1er g,eskryf:
(a) in eenlettergrepig1e WOOrde, SOOS se.ei, tree1, twe,e,
vee;
(b) in oop ,endletter:grepe, soos in gedw~, bekle,e, domine,e, we1duwe1e;
(c) in samestelling,e v.an. woorde onder (a), soos in
seewater, twe1espa1lk, ve.f!/Wagtevr;
(d) in verkleinwoorde op -tjzie, van. woord:e onder (a.),
soos in seetj~ei, tril!ietj~e, bwe1etj~e1s, veietjies;
(e) in afleidinge va.n woorde onder (a) en (b), soos in
seewaa:rts, twe1e[.ing, {le1dwe1ifi.eid, domine1eagb~g, ru.,;ei1duweeskap.
In verboe vorme van wo,orde ondejr (a) en (b) word:
egter net een taken g,eskryf SOOS ondJer (ii) bv. sei8, W,ee,
twede, ge·dwe1iir, 'bekleer.
Opm. 1. - In sommige streke, bv. Malmesbury en omstreke, verroon die lang e-klank 'n neiging tot die lang ie. So word bv. eet
en weet byna uitgespreek as iet en wiet. In die Noorde bestaan
weer die neiging tot diftongering, dus eet en weet.
Opm. 2.- In sommige woorde wissel die lang e-klank dikwels
af met die eu-klank, soos in veul naas veel, seuwe naas sewe, speuletjies naas speletjies, teun naas teen; in antler woorde weer met die
twee:Jdank ei, soos in vleis naas vlees, gemeinte naas gemeente.

§ 27. Lang eu: Die 1etU-klan.k word deur twee tekens.
(eu) aangedui en is altyd lank. Dit klom voor:
(i) In geslote l ett1eirgrepe, soos in dleJUr, seun;
(ii) in oop letterg11epe, soos in he,u-ning, kn~-kel.
1

Opm. 1.- In sommige woorde vertoon die eu-klank die minder
beskaafde neigill(g om die tweeklank ui te nader, soos in sluitel
vir sleulel, guit vir geut, duintfie vir deuntjie.
.
Opm. 2. - Sommige mense het weer die neiging om die lipperonding agterwee te laat, bv. in leen vir leun, steen vir steun. Hier
het ons dus die olll:gekeerde verskynsel van wat hierbo onder lang ~
(§ 26, Opm. 2) gekonstateer is.
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§ 28. Kort ie: Die kort en lang' i1e1-klank word: albei
deur dieselfde twee tekens ( ie) aangedui. Die kort ieklank kom VOOl':
(i) in goslote lettergrnpe met e111 sander klemtoon,
SOOS in 'l'iem, wie~, 'l)(')'NlJriet, mat1"iek, poZibUk;
(ii) in oop lettergrepe met kletrntoon, soos in tie-pe;,
tie-tel, krie-tikus, poUe-tikus;
(iii) in verboe vorme van woorde soos die oncfor (i),
en dan sonder klemtoon, soos in tiepiese, krietiese;
(iv) in oop endlettergrepe met en sonder kle;mtoon, so.os
in filologie, teo'l'ie, nasie, bietjie.
Opm. 1.-Die kort ie-klank word dikwels ook deur die teken i
aangedui:
(i) in vreemde woorde, waar dit die ypsilon of y-grek vervang
in swakbeklemtoonde lettergrepe, soos in sipres, liriek,
fisiologiB, etimologie;
(ii) in swakbeklemtoonde voor- of tussenlettergrepe, soos in
mi!iter, indiwidu, prinsipadl naas t•rinsiepe, tradisioneel
naas tradiBsie, matrikuldsie naas matriBk.
Opm. 2. -As algemene reel kan dus aangeneem word dat orals
waar klemtoon vereis word, die ie-teken geskryf word. In ander
gc'.'alle word <lit dikwels vervang deur die i-teken.

Lang ie:

Die lang ie-klank word gewoonlik net voor

r gehoor met klemtoon:

(i) in geslote lettergrepe, soos in tie1r, 't'entenier;
(ii) in ooI;> lettergrepe, soos in mie-re:, be.drie-er.
Opm - Die ie in spieel val ook hieronder. Die verskil tussen
die korr e·n die lang ie-klank word duidelik gehoor, wanneer wiel
naas spied uitgespreek word.

§ 29. Kort u: Die kort en lang u-klank word albei
deur dieselfde dubbele teken (uu) a.angedui in geslote lettergrepe, en deur dieselide enke,le teken in oop lettergrepe.
Die kort u-klank kom voor:
(j) in geslote lett.ea:grepe, SOOS in nuus, minuut;
(ii) in oop lettetrgrepe met ·en sonder klemtoon, soos in
nu-we, hu-welik, pu-bliek, mu-sikant;
(iii) in oenliettergrepige WOO;rc1e, SOOS U, ru, sku, tr·l£
(t·erng).
Opm.~ Let wel dat ons hier te doen het met die kort u as
hoog-geronde v66rklinker, terwyl die kort u in dun, put 'n middelgeronde tussenklinker is. V gl. tab el van klinkers.
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Lang u: Die lang u- klank word net v66r r gehoor met
klemtoon:
(i) in geslote lett,eirgrepe, soos in muur, buurte', postuur,
figuur;

·
(ii) in oop lettergr,epe, soos ID. u-rei, vu-rig, ged!iu-rig_

MEDEKLINKERS.
§ 30. In § 12 het ons 'n medeklinker 'n geruis genoem,
bewerk deur die v:ernouing van die lugkanaal bokant die
strottehoof. Die vernouing wat die medek.linker vorm kan
wees: (1) 'n totale aisluiting, of (2) neit 'n vernouing. Het
daar totale afsluiting plaas, dan hoor 'n mens 'n soort van
klappende of ontploffende geluid; is daar net vernouing, dan
is dit 'n gesis of gevryf.
Die medeklinkers wat op die eerste manier gevorm
word, heet k 1 a p p c r s of e, k s p 1 o s i e w e medeklinkers
(van eksplosie = ontploffing), die antler g 1ye rs, s pir a n t i 'e s e of f r i k ,at i e we medeklinkers.

Klappers.
§ 31 .. 'n Klapper word net 'n oomblik g,ehoor, en kan
nie aangehou word nie. Die p bv. is 'n ontploffing, en die
term "klapper" dui die skie1likhe,id aan van die kl::i,nkvorming.
Twee klanke w.at ondie1r die ldappers gerangskik word,
kan egter twyfel opwek, namelik die l ien di'e' 'I". l\faar as die
r lank aangehou word, vind daar feitlik niks anders plaas
nie as 'n snelle opeenvolging van 'n hele reeks r-klanke,
wat almal duidclik ontplof. En wat die a.anhou van die l
betref, dfo is ook maa,r twyfolagtig. Die tong kan wel 'n
poos teen die verhemelte bly as di e l ge,vorm word, maar
gaan die spreker verder, dan moet daar 'n kort ontploffing
gebeur om die l los te laat; iedere€1n boor en voel dit duidelik dat die tong bv. in die woord blou 'n taamlike sterk klapgee van bo na onder.
Die klappers word egteT verdeel in (a) e1gte1 klappers;.
(b) 1~e l-klanke; (c) die r-klank,e.
1
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Stemloos en Stemhebbend.
§ 32. In § 10 het ons die terme s t e m l o o s en s t e mh e b b e n d verklaar en die verskil tussen 'n s en 'n z verduidelik.
Al die medeklinkers kan met of sonder stem gevorm
word, en vanself kry ons dus as 'n twede hoofve.rdeling van
die medeklinkers die in s t e m l o s e en s t e m h e b b e n d e.
Artikulasie-plek.
§ 33. ,Volgens die plek waar die vernouing van die. lugkanaal plaas vind sou tallose medeklinkers kan onderskei
worcl'.
Vir ons doel is kl.it volidioende om op die volg1ende gebiede
van die mondholte te wys, w;a,ar die klank gevorm word.
1. Die lippe-gebied, tussen die twee lippe.
2. Die lip-tand-gebi,ed, tussen die. boonste snytande en
die onderlip, of w,el tussen die ond,erste snyta.nde en die
bolip.
3. Die tandgebied, tussen die punt van die tong en
die onder- en bo-tan.<l:e.
4. Die gebi,ed van d1e hards. verhemelte of palatum,
waarteen .di,e tong g,edruk word, dit mag die punt wees of
die middeldeel daarvan.
5. Die geb1ed van die sagte V·erhem.elte of velum,, tussein
die sagte v·erhem.1e.lte en di,e aigtetrste g:edeielte v~n die tong.
6. Die stemban.de-g1ebied, dfo ruimte tussien dfo twe1e
bande, kortweg ook wel keelgebi,ed genoem.
Medeklinkers wat gevorm wotrd in die gebiede (1) en
(2) word 1 i p k 1ank1e of 1abia1 e genoem; die in g·ebied (3) tandklanke of den tale.; die in gebied: (4)
en (5) v er hem '01t1e-k 1 an k ·e, ook wel onderskei in
palat11le (4) en ve la,rie (5); die in gebied (6) keelk 1 an k 1e of g u tt u r a, 1 e.
Kortheidshalwe, hoewiel mind& noukeurig, word sommige verhemieltie-klanke, soos bv. die k, ook wel k e e 1k lank e igenoem.
Oor die artiku1asie-plek van l en r rnog die volgende:
albei is tand:klappers, d.w.s. hulle word gevorm deur die
tong teen die tand'e te druk; by die l kom klie tongpun:t
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teen die agterkant van die botand!e, terwyl d1e lug aan {lie
sykantie kan ontsn;:Lp; by die r kom die midldeltong teen die
kiestanlde en die tongpunt tril met die on~snappende lug
saam' teen die wande van die mondhol,te.
Die Z word daa,rom wel s y,-m e d 1e k 1 in k e r of 1 at er a al g,enoem, die 'I' rol- of tril-m,ed1eklinker.
1

Neusmedeklinkers.
§ 34. Die funksie van die neusholte by die spraakvorming
is in § 11 aangedui.
By die med.eklink,ern is die volg ende neusklanke: m,
1

n, ng.
Opm.- Oor die palatale n sal in § 60 gehandel word.

Om die m voort te bring word d~e spra.almrgane gebring
in die stand w:at nodig is vir die b of 'P, ,en dan woridJ die
toegang tot die neusholte geopen. By die n is die organe
in die stand van die d of t g·ebring, by !die :ng in dfa stand
van die g of k. Dit word bewys deur die taal van men.se
wie se neusholte toebly onder die pmat, en wat daardaur ni·e
'n m of n of ng kan laat hoor nie, maa:r ge11e1eld in plaas
van die drie med1eklinkers 'n b en d en fJ 1aat .hoor. So
g ee Langenhov·ein in "Ons W1eg deur die We1rold" deeJ I
bls. 6 'n sta,altjie van die taa,l soos die verkoue Oom Faans
dit voortbring: "Jy boieilJ~<J dog bore; se di.e, vrorube1dJs"
brom ek met 'n verstopte neus. "Ed waarop ruik die
koffie wee,r vabore1 desse; J;a,lap e1d kasterrolie bikstuur7 Broa.r
'dl botre'ed-1 Hy btr,et[/ d'i!e, diei rivfor af d~e, e;a; hy baak
die die veld dat die."
1

Opm.- Waar die ng van breng deur g word weergegee in die
vorm breg, moes dieselfde gebeur het by en kasterolie, wat uitgespreek
word as eng kasterolie. Dus eg kasterolie sou meer juis gewees het.

TABEL VAN lVIEDEKLINKERS.
§ 35. Die volgende is 'n tabel van die medeklinkers in
Afrikaans, geklassifiseer volgens die hoofindeling: k 1 a pp e rs - g I y er s - n e us k I a n k e, waarby as twede verdelingsprinsiepe aangegee word: st e m 1 o o s-s t em h e b b en d,
en as derde: die art i k u 1asie-p1 e k.
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1. Klappers.
a. Eintlike klappers.
Die p in put is die stemlose lip-klappeir.
Die t in tak is die stemlose tand-klappeir.
Die k in kat is die stemlose keel-klapper.
Die b in bcmi is die stemhebbende, lip-klapper.
Die d in dtun is die stemhebbende tand-klapper.
Die g in berrg,e is die st,emhebbencLe keel-klapper.

b. 1-klanke.
Die I in lank is die stemhebben(Le sy-tand-klapper.
c. r-klanke.
Die r in Tug is die stemhebbende rol-tand-klapper.
2.

Glyers.
Die f
Die s
Die sj
Die tj
Die g(ch)
Die w
Die j
Die h

in
in
in
in
in
in
in
in

fles is die stem.lose lip-tand-glyer.
say is die stemlosf} tand-glyeir.

,'(jef is die stemlose tand-ve,rhemeltie-glyer
bietjie is die stemlose verhem1eilte-glyer.

sag is die stemlose keel-glyer.
weg is die stemhebbende lip-tand-glyer.
jaar is die stemhebbende verheirneU.e-glyer.
hand is die stemhebbend;e stemband-glyer.

Opm.- 'n Bilabiale (lip-) glyer w word bv. in die woord we I
gehoor.

3. Neusk.lanke.
Die m in man is die stemhebbeude lip-neusmedeklinker.
Die n m neus is die st·emhebbend:e tand-medeklinker.
Die ng in koning is die stemhebbende keel-medeklinker.
SPELLING VAN MEDEKLINKERS.
1. KLAPPERS.

§ 36. p: Die klank p word voorgestel c1eur die vol:gende tekens :
(i) deur p aan die, begin van 'n woord, soos in pot,
in die middel soos in koper, op die end soos in loop.
Na kort klinkers word 'n dubbele p in die middel
van 'n woord gehoor en geskrywe: lcoppe·.
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(ii) deur b op die ·end van die woordef, wat in. hul
v·erboe vormle 'n b laat hoor; so bv. ripbe -rio,
't'obbe - rotb.
Opm.- Rib en rob is voorbee1de van spelling terwille van gelykvormigheid; vgl. § 13.

§ 37. t~ Die kla.nk t word voorgestel deur die volg·ende tekens :
(i) deur t aan die begin van 'n woorid soos in tand,
in die middel soos in later, op die end soos in groat.
Na kort klinkers word 'n dubbele t in die middel
van 'n woord gehoor en geskrywe: latte, putte.
1
,

(ii) deur d op die ·ond van die woorde, wat in hul
verboe vorme 'n dJ laat hoor; so bv. harde..- har~,
maar ha1rtie1 - hart; honde - hon(d.
Opm.- Hard en hond is voorbeeJ.de van spelling terwille van
gelykvormigheid; vgl. § 13.

(iii) deur tt na 'n laill:g klinker in die mid:d:el van woord'e
wat ialg•elei is van 'n iander woord wat eindig op 'n t,
bv. grootte.
·
(iv) deur dt in woorde wat .afgelei is van antler woorde
wat eindig op 'n ,as t uitgesproke d, bv. ronifAt,e.
§ 38. k : Die klank k word ,altyd voorgestel deur die
teken k, en wel aan. die begin van 'n woord, soos in kinaJ,
in die middel soos in t1?J,koo, op die end soo1s in hok.

Na kort klinkers word 'n dubbele k in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: hokke;.
§ 39. b: Die klank b word .altyd voorgcstrl rleur die
tieken b, en wel a.an die begin van 'n woorfd, soos in berg,
in die middel soos in sobeir.

Na kort klinkers word 'n dubbele b in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: dubbe,l.
Qpm.- Die teken b staan wel aan die end van 'n woo rd, dog
dui dan nie die klank b aan nie, maar wel die klank p. Vgl. § 36.
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§ 40. d: Die klank d word alt yd voorgeste,l deur die
teken ~. en wel aan die begin van 'n woord~ soos Jin dig_,
in die middel soos in mode;.
Na kort klinkers word 'n dubbele d in die middel van
'n woord gehoor en geskrywe: midrlie1l, liddJorings.
Opm:.- Die teken d staan wel aan die end van 'n woord, dog
dui dan nie die klank d aan nie, maar wel die klank t.
Vgl. § 37.

§ 41. g: Die klank g word voorgesiiel deur die vol'g1ende tekcens :

(i) deur g in die middel van 'n woord na r en l, soos
in berge, errg_err, verswe.Zge., 1en in die telwoord ne1ge:.
Opm. - In die Noorde word ook die vonn oge naas oe gehoor.

Na kort klinkers word 'n dubbele g in die middel van
'n woord gehoor en geskrywe: brugge, wigge1, rur}fffi.
(ii) deur gh a.an die begin v;m. 'n ~antal woorde van
vrearnde oorspr:ong, soos ghoen, ghi~evmie·, gholf,
0,hwattiehout, ghitaar, ghue1rilla, en in di~ middel
van 'n paar antler woorde, soos anghorra, mangho.
Opm.- Die teken g staan wel aan die end van 'n woord, dog
dui dan nie die klank g aan; nie, maar wel die klank ch. Vgl. § 46.

§ 42. l: Die klank l word altyd voorgestel deur die
teken l, aan di1e begin van 'n woord, soos in lank, in die
middel soos in alta,ar, op cfie ·end soos in vaal.
Na kort klinkers word 'n dubbele l in die middel van 'n
woord gehoor en geskrywe: hulle.

§ 43. r: Die klank r word altyd voorgestel deur die
teken r, aan die begin van 'n woord, soos in raam, in die
middel soos in koring, op die end soos in gaar.
Na kort klinkers word 'n dubbele r in die middel van
'n woord gehoor en geskrywe: torre.
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2. GLYERS.

I. Stemlose.
§ 44. f: Die klank f word voorgesteJ deiur die volgende tekens:
(i) deur f aan die begin van 'n woord1, soos in fie'8, in
die middel soos in klofie\ op die end soos in kloof.
Na kort klinkers word 'n dubbele f in die middel
van 'n woord gehoor en geskrywe: koffie., hoffee's.
(ii) deur v aan die begin van woorde soos ~)aal, van,
voor, vir, verag;
in die middel van samegestelde woordie, waarv,an
die twede deeil mret 'n v ge1spel word, soos aasvoel,
halfvyf, en in die mid!del va,n woorde, aan die begin
van 'n lettergr·eep wa,t die klemtoon he,t, soos in
riv~~r.

Opm.- Hiertlie v is 'n voorbeeld van spelling terwille van
die historiese afleidi~g (NederJands vaal, van, voor, ens.). Vgl. § 13.

§ 45. s: Die ldank s word voorgestel dem die teken
en wel a.an die begin van 'n woord', soos in se,e', in di1e
middel soos in esel, gesel, op die enGI. soos in as.
Na kort klinkers word 'n dubbele s in die middel van 'n
woord gehoor en geskrywe : asse.

.Y,

Opm. 1.- 'n Soos s uitgesproke z bly bewaar in eiename, bv.
Van Zyl, Zacharias.
Opm. 2.- '.n Soos s uitgesproke sch bly bewaar in eiename, bv.
Stellenbosch.

§ 46. g: Die Nederlands:e oh-klank word voorgestel
<leur die volgende tekens:
( i) deur ch, mi;iar net in die woord Christus en die samestellinge en afleidinge daarvan, soos christelik, waarnaas egter ook geskrywe word kristelik, ens.
(ii) deur g a.an. die begin van 'n woord, soos in g_ou,
in die middel na lang klinkers soos in boe1goe, en
veral op die end soos in ag, lag, nog, sug.
(iii) deur gg in, die middel van 'n woord na kort klinkers, soos in kaggel, soggens, hoewel hier ook m.aar
cen oh-klank gehoor word.
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§ 47. tj: Die klank tj word voorgest el dem die volgende tekens :
(i) deur tj aan d:ie begin van 'n woord soos in tjelk,
in die middel soos in bie;tjie1.
(ii) deur dj in die middel van 'n woord soos in ma1ndji!ei,
1

boo,djw.

·

Opm.- Die dj in mandjie is 'n voorheeld van spelling terwille
van gelykvonnighe1id, nl. met mande - mand. Vg1. § 13.

§ 48. sj:
Die k]ank sj word voorgestel deur
volgende tekens :

die

(i) deur sj aan die begin van 'n woord soos in sjef,
in diei middel soos in masjiien, riesjiment.
·
(ii) d'eur g in woorde van V!'e1ermde oorsprong, spos a,rgitek, genie, origineie1l.

II. Stemhebbende.
§ 49. w: Die klank w word vooicgestel deur die teken
w, en wel aan die begin van 'n woord, soos in waar, in
d:ie middel soos in duiwol.
Na kort klinkcrs word 'n dubbele w jn d:ie middel van
'n woo rd gehoor en g e1skrywe: stowwe1.
1

§ 50. j: Die klank j word voorgest el deur die teken
j, en wel aan. die begin van 'n woord, soos in ja, in die
1

middel soos in aljimmers, kajuit.
"

I

Opm.- Die klank f kom ook voor in die middel van 'n woord
tussen twee klinkers, maar word dan deur die te~en i aangedui, soos
in aia, baie. Dit word gedoen omdat die stemhebbende glyer j op d~e
plek feitlik 'n half-klinker word.

§ 51. h: Die klank h word :Voorg~stel '.Jeur die tefoeiO.
h, en wel aan die begin van 'n woord soos in har'irl, in die
middel soos in bohaaii.
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3.

NEUSKLANKE.

§ 52. m: Die m is die lip-neusklank, Sill word altyd
voorgestel deur d'i.e teken m, ten wiel aan die begin van 'n
woord, soos in mors, in die mi:ddel so.os in kam,e:.r, op tlie
end soos in bom.
Na kort klinkcrs word 'n dubbcle m in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: bomme:..
§ 53. n: Die n is die tand-neusklank, en word altyd
voorgestel deur die taken n, ·en w.el aan die begin van 'n
woord, soos in neus, in die middel soos in sanik, op die ·end
.soos in dun.
Na kort klinkers word 'n dubbele n in die middel van
'n woo rd gehoor en geskrywe: henne.
§ 54. ng: Die ng is die ke1el-neusklank, en word voorgest.el deur die ,volgende tiekens:
(i) deur ng in die micl:del van 'n woord soos in ~ngel,
op die end soos in 1erng, koring.
(ii) deur n, wanneer op die klank 'n k volg', soos in
sink.

SPELLING VAN VREEMDE WOORDE.
Die volgende r·eels is oorgeneem 1uit die "Afrikaanse
Spelreels " van die Akadeuni.e.
§ 55. Vreemde woorde word gewoonlik as volg vera.frikaans:
2.0 word .e1:
pe1da.g_oog, peda:gog~e..
ai word e: affore, m1iZiter-militerie.
au word ou: auteur, outorit,eit.
eau word o: bu'J10, t.ablo.
e word ee: diine:e1, kaf.e1e.
c word: k of s, net na die uitspraak: kafe1e1, konjak,
sentrum, sipres.
ch word g, k, s, sj of tj, net na die uitspraak: gaos,
gemie, ge<'l'Ubyn;

kron~eJ.9;
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g

gn
ph
qu
rh

sh
t

th
v

word s Wa&' di t die s- uitspraak het: losies, lose er;
maar bly waa,r <lit die g- of sj-uitspi'aak hat:
argitek, g.eni0, originei.61l.
word nj: karrnpanjie, konjak.
word f: al~abet, filosofie.
word kw: konsekwent, lcwarta.al.
word r: 'l'itrne, reto~ies.
word s: sieling.
word 8: nasie.
word t: teorie, te,aber.
bly aan die begin van woorde.: vaas, V('),11a1nda, veto,
vokaa,l. In •die middel bly v ook in lettergrepe
met die hoofklem: gal'U"111'Y/Ji1e1s, konvevnsie, konvooi,
provinsie, 11ese•rve1er. In 1ettell"g11epe wat nie die
hoofklem het ni·e, word v IV'&ander in w oral waar
dit tussen vokale staan of :tuss,en l, m, n of r en
'n vokaaJ.: aktiwtit,eiit, .ewolusie1, ind!,iwidiu, indJiwidue.el, prowinsiool, prowinsiali81'rioe, uniwerseiel, uniwersiteU, g,1aZwa1viseie1r, triumi.wir-a,at, ·enweZop, konwensione.el, parwe:nu, 11e1Serwe, ens. :N"a ander medeklink,ers bly v in let:terg11cpe wat nie die hoofklem
het nie: aiJmi8e1e1r, advert.ensie1, advokaaxtA

Opm.- Die woorcle evangelie, en afieidinge daarvan (evangelies,
evangelis, evangeliseer) graweel, malva en rewolwer.
V'Drm uitsonderinge op hierdie reel. Met die oog op die persoonsI11aam Kalvytt, bly v ook in afleiidinge daarvan: Kalvinis, Kalvinisme,
Kalvinisties.
ez~angelisasie,

x
y

z

word k18: alcsio11110., aleksa?u]Jryn.
met die uitspraak van ie1 in nielt word ie, in beklemde,
i in swakbeklemdie letteirgrepe: tie1p(') maar 8ipres;
v met die uitspraak van i in dik word altoos i:
Egipte, sisfr~emi.
Hierby kan nog gevoeg word:
word s: so6log1'.e, 8odiak.

Opm. 1.- Sommige mense se en skrywe: masjien, marsjeer,
resjiment, sjieling. Hier word dus afgewyk van die Akademie-spelling.
Opm. 2. - Somtyds word vreemde, veral Engelse, woorde met
opset heeltemal verafrikaans, en hierdeur kan 'n komiese effek ber<'ik
·word. Langenhoven bv. skryf: baaisikkel, straaik, 1etaaie1, Taaims,
entfiebyter.
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GEBRUIK VAN HOOFLETTERS.
§ 56. Hoofl.etters word geskrywe in die volgende woorde
vernaamlik :
(1) geografiese eiename, pe1rsoons- 1en. vollmname, .en
samestellinge ·en ,afieiding·e da,arvan, bv. Tra•nsvaal,
Pretoria, Multaitul~, Paul Kruger, .Afrikan•errs, MultatulW.,ans, Transvaals, .Afrikanervolk, J odlendJom.
Opm. - In party samestellinge het die eiename hul krag amper
verloor, en JrOrd hulle dan ook klein geskrywe, bv. indiesgeel,
ka/ /er kraal, portnatalpatats.

(2) name van. godsdienst•e, sektes, genootskappe, rigtinge, partye en beweginge, meit dio afleidinge en.
samestellinge daarvan, bv. Prot:estantisme, We;d.e1rdope1rs, Helpmelkaa.r, .Algmrz,e1ein N,e1d,e1rlands V.erbond,
Hurmanisme, Unioniste, Bols7:e1wiste1.
(3) name v,an die Godheid an same.st·ellinge daarv,a,n:
God, Jehova, Skeppie;r, Allevrhoogste·.
(4) name van boelm, tydskrifte, koemnte, bv. Bybeil,
Psalmboek, J{a,techismus, Dfo Brandwag, Die1 Huis9:enoot, Die; Burger.
(5) tietels, bv. Konin9in Wilhelmina, Pre:side1nt Steyn,
Domine18 .A., Generaal De lVet.
(6) die vernaamste woorde. in 'n opskri£, bv. Afrikaanse

Spraakkuns.

Die Kaskenades van Klein Duimpie.

Sketse uit d~e1 Oos-Af·rikoo.nse1 Dforwere,ldi.
(7) name v,an dae, maanCLe 1en fooste~ bv. Sonda,g, De1se--mber, Ketrsmis.
(8) woorde waa.rop die skrywer enige nadruk wil le.
OOR DIE ONTWIKKELING VAN SOlVIlVIIGE MEDEKLINKERS IN AFRIKAANS.
§ 57. In hicrdie § sal ons enige verskynsels opnoem
wat eintlik in 'n historiese grammatika tuis hoort, omdat
hulle betrekking he1t op die verskille tussen Afrikaans en
N ederlands. Tog moet ons .al tans s.ommige daarvan kortliks
aandui, omdat dit Yan groot nut is vir 'n beter begrip
van 'n aantal verskynsols in die vormleer. By daardie ver-
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skynsiels sal ons dan die ge1eientheid kry om torug te. verwys
na hierdie §. Tcrwille van die oorsigtelikheid neem ons die
medeklinkers in alfahetieHe volgorc1e.
Die N ederlandse1 b en bb g,aan. in Afrikaans tussen
klinkers dikwels oor in w 1en ww, bv. troe1we.Z, konstawel,
kapaweZ, miserawel; duwwe1l, lowwes.
Die spelling behou g>EJ1woonlik b en bb.
Heeltemal ve,rdwyn het bb in Afr. he uit Ned. he1bben.
dJ val in Afr. weg aan die end van 'n woo.t'd na g}
bv. de1ug, vreug, maag, bevoeg; somtyds ook ;aa, r, l, f 1en
s, bv. b~ster, verbe1e1l, verlief, verrbaa,.s.
In verboe vorme waa.r 'n .e1 igevolg bet op die d, is dit
bewaa.r gebly: deugdJe•.
Ook sommigc samest.elling.ei vertoon 'n ouer vorm van
'n woord, so bv. blydskap naas bly.
dJ tussen lang beklemtoonde klinkers of tweek1anke en
o.nbeklemtoonde e val meestJa,l weg of gaan oor in i, bv.
ouer, goue, Zeier; paaie, rooie, kwaaie.
Bewaar gebly het d .egtm· in vad<Jr, m0ie1derr, dJadle1, radJe,
dodelik. doderryk, gie'f'cdle.r, wred:er.
Vir die bchoud van die d is daar gewoonlik bepaalde
oorsuke aanwesig. So is bv. vadgr en moe:deir minder geibruiklik in die omgangstaal as Pa en Ma, en daardeur Iran
die ouer ~ed. vorme1 me.t 'n d bewaar g·ebly het. Die
woorde dodelik ·en dode1ryk is net soos gere1de1r on wreder
beperk tot sekere meer deftige gebruiksfere en bygevolg
beskerm gewees teen die gewone klankverandering.
Die d bly somtyds ook bewaar om 'n betekenisverskil
aan te dui; so staan naas mekaar Zeier (voorman) en lyder
( 'n sieke), waarby lyderes, lydelik, Lydensweek, medelyde,
medelydend.
dd tussen klinkers gaan somtyds oor in rr, bv. parra
(gespel: padda).
f voor s val somtyds weg, bv. stysel.
ff v66r buigingsuit.gange word ww., bv. dof- dowwe,
laf - laiwweJ, stof - stowu;eJ.
(J tussen lang beklemtoonde klinkers of tweeklanke en
onbeklemtoonde e val gewoonlik weg, bv. te1ein, we1e1ns, reen
(naas rcgen), plae, oe, neentien, (maar nege), opdraend
ueh eue, ve1rloen, le,uen, gen,eie.
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Dikwe'ls val :die s'l;{)t-e ook nog weg, 'bv. in die w.w.
pla, dxna, kla, ja, vra, bedJrie,, lcry.
g op die end val ':a enkefo maal weg, bv. vy.
Bewaar is 'n intervokaliese g bv. in swyge (snw.)
na.as swye; swygm• naas swye r. Nap,s die gewone vorm
eintlilc sta.an e~g,entlik, wat met meier nadruk uitigespr e1ek:
word .
.'n Vername rede dat die g bewaar: is le in die geb-rniksfeer van die betreffonde woorde: verbm,ging, b e1to[Jing,
bespie1geling bv. is woorde .wat in later tyd uit Nederlands
ontleen , is en meestal deur 'geleerdes of in boektaal gebesig
word.
·
·
{]{} v66r buigingsuitgange val dikwels uit, bv. brue~
ruens' wie, s6e..
Heeltemal \~e,rdwyn lb.et {]{/ .1en die w. w. uitgang in Afr.
ze uit leggen, ien se uit zeiggen.
h val somtyds uit, bv. sprixrtkaan, jakkals.
Die uitval is begunstig deurdat in die woorde die verband me,t ha.an en hals nie meer gevoel geword het nie.
l val somtyds uit, bv. in as.
n in die buigingsuitgang -e1n val weg, bv. ma;nne1,,
dade, wese, ge:voele, fowei.
Eweneens by die voorna,amwoorde my en sy e,n by toe1,
waarnaas toen nog voorkom.
Waar n nie aan die ernl gestaan. het nie, bv. in bui:gingsuitgange, is dit bewaa;r, ~)V. lewe1ns.
Eweneens is die uitgang -em in sy gehe1el bew.aar~
wa.ar dit nie 'n buigingsuitgang was nie, ma.a,r 'n woorduitgang, bv. baken, dekern, diak1e~n, kuiken, lakem, leiuen,
r.een, teen, t.ekein, w'apen.
Net die woord varken het vark geword.

1

1

1

1

0

(e)n in die uitgan.g na '1' g aan oor in (i)ng, bv. haring,
koring, doring, toring.
Die oorgang het ook plaas g1eib.ad in kussing en ha'l's~n{]s, en in ba,ing, fmiing, goiing(sak), kastarling en toiings.
Naas baing staan baie, naas toiings: toiens, naas goiing:
g·oie, en naas die meervoude fraiings en kastaiings ook fraiens
en kasta,iens.
1
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11 tussen klinkers verandler somtyds in w, bv. atawel
na.as stapel.
p het 'n enkeJ,e maal bygekom, nl. in hemtp, wat die d
yerloor het (Ned. hemd), mv. egter (hemde).

soh aan die begin gaa:n oor in sk, bv. skaami, slcoon,
woo'r-sku.
t val weg aan die ,end van 'n woord na die medeklinkeirs
f, k, p, s 1en ch, bv. drif, naak, marvusMr:~p, bees, kus, gas,
vas, OfJ, nag, eg.
In verboe vorm.e 1en sommige samest,elling,e bly t bewaar,
bv. drrifte, kuste, booswigt('),; na[Jt.e,gaal, nag~eUk, egthfllid,
,geesi,esstand.
t na lang klinkers val dikwels weig v66r s, bv. plaas,
lao.ste.
Somtyds ook na kiort klinkers, bv. mus.
v van Nederlands is in .Afr. g1ewoonlik f, maar v tussen
ltlinketrs, l of r en onbeklierrn:toond!e e gaan oor in w,
bv. halwe, ski.we, lbei<!Jerrwe, duiwe, e'Wet.
v tussen klinkers val dikwels weg, bv. oor, bo, aand,
bly, ge.e. By die laaste woorde het bowendien die slot-e'(111)
ook weggeval; dioselfde sien ons in die uitspraak (en somtyds spelling) van die riaam Langenhoven as Langenoo.
Naas die vorm oor staan daar egter ow er jn enige woorde,
soos owerheid, owerspel, owerste, owerigens; dit vind sy verklaring daarin, dat die groep woorde 'n meer beperkte gebruiksfeer het, bv. later uit Ned. ontleen is; veral die woord owerspel
is 'n boekwoord.
Naas bo vind ons bowerndJien en bowenop; bowe-mi(')nselik, bowenatuwrlik. Ook hier berus die verskil in spelling
(en uitspraak) op verskil in g ebruik. Die woorde met
bowe(n) dra 'n meer geleierde karaktier, terwyl in die algemene woorde bo staan, bv. bo-op, bode1ur, Boland, of ook
boen. bv. boenop, boonste, boontoe.
w aan die begin v66r r gaan sorn:s oor in 'n f-klamk,
wat ·egt.er met 'n v g,espel word, bv. vryf (Ned. wrijven),
vroetel (N·ed, wroeten), vratjie (Ned. 'UJriat).
In minder gebruiklike woorde word wr egter behou,
bv. wrywing, wroeging, w11ang, wroak, wrok.
1
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w aa.n die end van 'n woord val we1g n,~ u en ou,
bv. afsku, wo.1arsku, ru, rou, mou.
Partymaal ook in ander gev,aUe, bv. ongenuud, numo·

<lies, Nu Seefond.

Woorde op -wen, veral werkwoorde, het soweil. di,e -en
as die w verloor, bv. bou, dou, kou. Dit hang hiermee same
dat 'n w na u of ou in Afr. in die reel nie uitgespreek word
nie, bv. kouer, gouei, en ewemin word tussen u -en ou ,en 'n
volgende klinker 'n oorgangsk1ank w gehoor.
In verboe vorme is w· egter somtyds bewaar gebly, bv. in
$UWe.

KLEMTOON OF AKSENT.
§ 58. Daar wovd twee soorte van akseinte in die
gesproke taal waarg,eneem :
1. die k w a. l i t a t i e, w e,
2. die k wan tit a, t i ewe of t yd s a, k s en t.
Die twede aksrent, w,at net die aanhou van 'n kl.pjn.k
betref, het ons al in § 17 vermeld, en gese dat ons net
onderskei tuss,en k o .rt en 1 a n g_ klinkers.
Die kwalitatiewe aksent word in 2 groepe verdeel:
(a) die di n am i e s e of k rag-a k s en t. Soos die
naam aandui, het dit betrekking op die kragsinspanning van die spraakorgane by die voortbrenging van 'n klank. Die krag word veral uitgeoefen deur die bors en die longe, wat met groter
of kleiner geweld die lug kan uitpers. By 'n klinker veroorsaak die verskil in krag 'n verskil in
klankgehalte, by die mcdcklinkers 'n verskil in
skerpte van uitspraak;
(b) die rn u s i k a 1 e a k s 1e n t is die benaming vir die
afwisselende toonhoogte waarop woorde en sinne,
of ook ond:erdele van woorde uitgesp.rnek word.
Ieder,een wieet dat die Eng,else gewoonlik taamlik eentonig praat, en min moeite bestee aan die
afwisseling van musikale toonhoogte. Die inlandse
bevolking van S.A. weer het 'n baie sangerige ma·
nier van praa£. Die musikale aksent speel 'n belangrike rol om die betekenis te he,lp verduidelik.
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In 'n gewone mediedel,ende1 sin bv. sal teen die end
die toonhoogte daal; in 'n vmag we1er sal dit teen
die end sterk rys.
Al na gelang van die pl,ek waa,r die klemtoon val, word
dii verdeel in s in s kl 1e m to o n, w o or d k 1 em t o o n en
1et t erg· r·e ep k 1 em too n. Di·e we1rking wat die1 aks•ent uit.oe£en ,en die klankveranderinge wat tengevolge daarvan plaas vind, is egter orals dieseJ.fde; w:ant soos ons
reeds opgemerk het is ook 'n sin een rieeks van klanke, 1en
'n 66nlettergrepige1 w.oord beklee aie1selfde pl,ek in ~n sin as
wat 'n l·ettergmep beklee in 'n me0i1:"J,etteirgrerpige woord.
Die aksent w,at die meieste invloed uitoef·en op di,e klanke
van 'n taal is die dinatmiese 0£ krag-.akse1nt. Wanncer amper al die kragsinspanning wat vir 'n woord beskikba.ar is, op 'n deel daarvan bestee wovd, s,al dio ande,r dele
noodwendig kortkom en dus :minder durneHk hoorbaar word .
.Baie klinkers versw,ak as hulle in 'n onbek}emtoonde
lette1'gre1ep staan. So vind ons in Afrilkaans dikw:els 'n
t<Jonlosr~ e waar N·ederlands vol1er .klinkers be,sit.
'n Nederlandse a, he1t tot 1ei viersw:ak in: pexrty, ke,rnuffel, ke1·doe.s, pe1rmantig, geilop, skernierr, hoewel die Afrikaanse spelling die a gewoonlik behou.
'n N ederlandse o bet tat ei v1erswak in: pe1rtuur,. steiffa.#,e; (gospel: portuur, s"'toffasie); in rdJa1'f;mn, naas '7laarom.
'n Nederlandse e het tot e geword in: reputasie,.
k1wepe1•, wanner, (g•e1spel: wa.nnee1r).
'n u verskyn as e in: 'f!e;p1e1bl~ek, ~eYmae~, (g1e1spel: 11e1publielc, rumoer).
'n i verskyn as e in: rev~e'r, feguur, besonxlJel'l' (gespel:
rivier, figuur, besond,err).
'n o verskyn as e in die voorvoegsel ver: veral, vernaarm, en in 'i1esyntj~f'; (g·espel: rosy:ntjie1).
'n y verskyn as e in: b.etyds.
In antler gcv.alle verdwyn 'n klinker hee~temal, sodat
die woord waa.rby <lit gebeur, somtyds 'n J.ettergreep verloor.
Die woord voiil verskyn in aie samestelling met stru~s
as vol: volstruis; strooihuis het geword stroois 0£ struis;
kleinjong1 word dikwels uitgespre1ek klong, net soos kle,in1
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meidl tot klemme1t veirswak het. In plaa.s van kar.os word
ewe dikwels kros g,ese, i.p.v. tabak: twak; wat voor lewer
op waffe1· of wa.tter, ·en so maar: som,i,cor of smnmie1r, so
bv. in die rytrnpie:

Plesier is nes 'n jong komkommer,
A.s jy horn pluk verlep hy somme1r
van President R·eitz
Ganders word altyd som.ar gespel).
Die laaste paar voorbeelde is eintlik ge1v,a,1Le waar twee
woorde in die sin tot een geheel sarnegesmeilt, hE.1t, en <lit
gebeur herhaaldelik.
Net soos word dikwels nes, dit is: dis, so as altyd soos.
In die sin kan oenlettergr,epige woonle sonder kletmtoon
die klinker verloor, so bv. g'n me'l/!8 naas ge1e1n me1ns; 'n boek
n.rua,s een boe.k; die! boeik is fie1t s'n nu.as syn. en syn.e.
Tamelik dikwels g·ebeur dit ook met die w.w.-vorm hert,
bv.: Waar 't jy .dlie boek gesit7
Ook die medeklinkers v,erswak •en word byge1volg onduidelik, as hulle in swakbetoonde lettergrerpo kom te staan.
So is al die gevalle waar 'n slotmedeklinker in Afrikaans
verdwyn het, en wat in § 57 opgenoem is, 'n gevolg van
die aksentverswakking aan die end van 'n woord.
Verder word in Afrikaans in toonlose lettergrepe 'n
r en 'n l verwissel; bv. abrikoos het appelkoos geword;
uit bhkskater het blikskotfJe1l ontst,aan, uit fiuwe.e,z: f erweie1l.
Na,as be:teuterd staan bet1eut,e1ld, naas maaifoeidie.: maifoerie
en maifoelie; na.as skoppe1rmaaier: sl-coppelma,a~er.
Bekend is ook die veelvuldige uitspra,ak van die1 onbeklemtoonde voegwoord dat as lat.
A.fwisseling van .dJ en r word gehoor in skarre1we1e naas
skad'ewee, (gespel : sloa1dluwe1e1) in mirr,ag naas midda,g, in
parra, naas padlda.
ASSIMILASIE.
§ 59. A. s s i mi 1 as i e (van latyn sitm'iUs = gelyk) of
1 y k m a k i n g word die verskynsel genoem dat klinkers
of mcdeklinkers, wat naas meka.a,r of in twee op mekaar
volgende letfa~rgrepe voorkom, g·ehe1el of g,edeelt,elik a.an
mekaar gelyk gemaak word.

gi e
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Daa.r is twee hoofsoorte van assimilasiei:
I. pro gr e s s i ewe of v o o rt 1op ,en de assimilasie waarby dio gelykma.kinig in vooruitgaande rigting w,erk,
d. w .s. in dies elfde rigting as waarin die v.olgo11de van kla.nke
by die uitspraak tot stand kom'. Dit beteik!en dus dat 'n
sekere klank 'n volg ende aan hom gelyk maak.
2. r'egressiewe of terugwerkende assimilasie; hierby we;rk die pl!'.1os,es in omgekeerrde rigtfog, en 'n
klank maak dus 'n voorgaande 'klank a.an hom gelyk.
Dfo assimilasie is 'n gewigtige klankverskynse,l wat
altoot• in die taal gewerk het en nog werk. Die !meeste assimilasie-produkte wat in <lie lewende spreektaal gehoor wora,
vind egter gcen erkenning in die skryftaal nie. Die laaste
is konserwatief, en veral terwille van die gelykv'.ormigheid
word dfo ou spelling van die meeste woorde wat assimilasie
vertoon, bewaar. Die taal van 'n skrywer soos E ..E'ichardt
bv. is juis opvallend deurdat hy so baic assimilasie-produkte
skrywe, soos o.a.: h~ede, perre, diarie, ek salUe, opgewonne
blaffies, wagombiekie bos. (Vgl. sy roman: Onder ,die Olyfboom).
Voorbeelde van progressiewe assimilasje is die volgende :
gt > gg
soggens.
k.v > kf
gelykforniig (gedeeltelike assim.)
ld > 11
kelle1r.
lg > 11
vollende.
ln > 11
vullis.
nd > nn
anner, kvmiers, sonner, inn~eViuis;
geskrywe
word: diener, ,e ne1rs.
pd > pp
oppie:dorp.
rd > r(r) perre, daarie, hierie.
rg > r(r) bere, m61·e, sore.
sj > SS
asseblie.f.
tb > tw
twak (gedecltelike assim.)
Voorbeelde van regressiewe assimilasie:
gb > b
stiebeuel (stygbeugel).
nb > mb
'"l'nuoer ('n boer). icag1ernbietjie (wag-'n-bietjie),
(gedeeltelike assim.)
kd > gd
slug.derrr1. (slokdarm). ged. assim.
Im > mm armmal (almal).
nm> mm klemvrn,et (kleinmeid).
np > mp
impale (inpak). ged. assim.
1

1
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-ds > s
:fs > s
ms> ns

gousblomme (g.oudsblomme), aanstons, saan.s.
stysel (styfsel).
g,ensbok (g1emsbok). ged. assim.
PALATALISASIE.

§ 60. Onder palatalisasie (van palatum, d.i. die harde
verhemelte) word verstaan idie ve.randiering wat klanke on·dergaan, deurdat hulle onder die invloed van v66r-klinkers of
-medeklinkers wat in die nabyheid voorkom, e1wen1oons meer
v66r in die mond, d.w.s. met die tong teen die hard!e v1er.hemelte, gevorm word.
Iedereen kan <laieliks opmerk daot die g in die wool'de
gaan en g eld verskil. Die g in gaan is 'n 1suiwere keelklank,
·deurdat die a •'n lae klinker is; die g in ,[)1i/,d daarenteejrl
klink me Pr soos die sj in sjef, .'en veral in di1e oordrnwe uitspraak van kleurlinge kom die verskil sterk uit. Deurdat
die e nl. 'n v66r-klinker is, word by die vorming van die
g die tong ialvas voreutoe getrek, en dit verskil dus noodwendig in klankwaarde van die g in gaan, o~dat die tong
by die aa 1laag in die mond bly.
Pa.latalisasie is dus 'n soort van 'n as s i mi 1 as i e,
waarby klanke in iffie1erdere of mindeire mate gelyk gemaak
word aan palatale 1klanke in die omgewing. Hierdie kla:nkverskynsel word in die alg emeen beskaafdie skryftaal n£e
_geopenbaar nie, en ions volstaan dus met daarop t·e wys hoe
'n skrywer, soos LFichardt, die klankverandering wat hy
waargeneiem het, probeer afbe,eld. Hy skrywe: hainkie
(handjie), hoinkie (hondjie), kaikies (katjies), mainkie
(mandjie), poi!J,ies (potjies), preinkie (prentjie), rainkie-s
(rantjies), en wil daarmee tie kerme gee dat soweJ die1 klinkeirs a e o, as die medeklinkers n en k 'n bykomstige
i-klank laat hoor, as g·evolg van die ·~~ in die uitgang.
1

1

1
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NASALERING.
§ 61. In Afrikaans ondergaan die verbinding van kl~n
km· n v66r stemlos,e glyro:s gewoonlik 'n verandering,
wat hierin beistaan id.at die klinker en die n assimile1ecr tot
.een klank, nl. i'n deur die neus uitgesproke klinker. Die
be ste is <lit te hoor wanneer bv. 'naas mekaav uitgespreek

+
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word twee woorde ;wat met on begint: onnoseil en ong,eil?J,k;
in die eerste is die o n bewaar, in die twede klink dit'
anders, die tongpunt word nl. nie, soos dit by die n behoort
te gebeur, teen die botande g·edruk ni€Y, maar bly eenvoudig
in die stand wat dit inneem by die o; allean die toegang
tot d:ie neusholte word geopen.
Gewoonlik word bowendien .die klinker in so'n geval
verleng. Die klankverskynsel heet daarom: nasal ·er in g,
gepaard met rekking. Wanneer ons 'n g·enasaleerde klinker
aandui deur die letter n tussen hakies, en die lengte deur 'n .
:ria die klinker, dan kry ons dus die volgende uitspraak van.
enige bekende woorde :
gons word uitgespreek: go (n) s.
kans word uitgespreek: ka. (n) s.
aangaan word uitgespreek: a (n) gaan.
onfeilbaar word uitgespreek: o (n) feilbaar.

+

RONDING EN ONTRONDING.
§ 62. In v·ergelyking met 1vor'.lne uit algemeen beskaafde
Nederlands neem ons waar dat party Afrikaanse woorde 'n verskil van klinker vedoon t,engevolge van die
ronding· of ontronding .van die lippe by die uitspraak. 'n
Bekend e voorbeeld is die woord nuut, met die antler vorm.e
nuwei, nu-modie:s, die verwante snw. nuus. Na.as nu, staan
die ndl. nieuw, en klaarblyklik het die lipklank w sy
invloed laat geld, sodat die i eweneens lipronding gekry
het, en u geword het. (vgl. vir die artikulasie1-plek van ie
en u die tabel in § 20).
'n Paar ander vbb. van randing is:
dJru?npel naas dr,ermp:el.
du.'1 naas dis of dle1eis.
gunte.?· naas gindJer-. ·
sluk naas slik.
1

In skulpad naas skilpad kan volksetimologie, aa.nknoping aan die woo rd skulp, meegewerk het; moontlik ook in
.bultong naas biltong_.
Ontronding is die omgekeerde verskynsel, dat nl. di0"
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lipronding van 'n u agterwee bly en dat dit as 'n verskyn,
b.v.:
hille naas hulZPJ.
jilleJ naas julk
klita naas kluts.
rispe· naas ruspe1.
stribbel~ng naas strubb1eilimg.
mie.'J' naas muur ,ens. in taal van kleurlinge.
Gedeeltelike ontrond)ng kom ook voor, bv. in sluite1l
naas sleut,e1l, verhuig naas verhe1ug; die twede is seldsaam,
die 1eerste kau begunstig wees deur die gevoclde verband
met di,o ww. slw,M.
Opm. - Dit moet opgemerk word dat dit nie seker is of die
ronding en ontronding eers in Afrikaans plaas gehad het nie; dis
:goed moontlik dat die meeste van die Afrikaanse vorme uit Nederlandse dialekte afkomstig is, en dat hierdie klankverskynsel dus al
in die ou moederland aanwesig gewees het.
VERDERE KJ,ANKVERSKYNSELS.

§ 63. M et a t 181 s i s of k 1 a n k v e r s p r i n g in g kom
-0.ikwels voor by r in onbieklemtoonde lettergrepe; so hoor
'n mens persies vir presies, persent vir present, perbeer
vir probeer, Feberwarie vir Februarie. Die vorm ferweel uit
Ned.fiuweel word ook geskrywe.
E p e n t e s i s of t o e v o ·e g i n g van 'n d of t is nie
-0ngewoon na n niie, bv. moontlik, ,e:intlik.
V Nal in komparatiewe gebeur <lit, ook na a.ndeir medeklinkers, bv. armd!.err, kleinder, k•r.aste:r. Na l en s kom d
of t by in dJubbe.ld, yst.e1r; Langenhoven gebruik die vorm
JJoksfeirs om manna aan te dui wat boks.
In ander gevalle kan verwantskap met ander woorde
so'n toevoeging bevorder het, bv. by relent, hoort, nuut, aanwendsel.
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