HOOFSTUK III.

VO RM LEER.
§ 64. In die vorige hoofstuk het ons die 1eeir van die
klanke behandel, d.i. die manier waarop klanka deur die
spraakorgane v.oortgebring, en die tekens waardeur daardie
klanke aang;edui word. In hierdie hoofstuk sal ons die
loor van die woo r d-vorme behandel.
De.finiesie :- Woo rd e is die ·e en v o u digs t e
soort van klankverbindinge wat uiting geeaan een enkelvoudige voorstelling of gedagt e.
Soos ons in § 1 gese het, ontstaan menslike taal eers,.
wann eer 'n kleiner of groter reeks van klanke 'n beipaalde
betekenis het. In 'n lang reeks van klanke wat 'n spreker·
vorm, sal dus 'n aantal kort klank-g r o e p e te onderskei
wees, en die opsplitsing van so'n lang reeks in korter groepe
gebeur a1leen volgens die bolS1enoemde maatstaf, dat nl. elke
groep die uiting moet wees van een voorstelling. Die r1e1eks
Ekdrirzkwate1r, wat vir 'n vreemdeling as 'n eenheid en dus
ook as een woord klink, kan ons opsplits, deurdat ons die
drie aparte eenheidsvoorste1Iing1e Ek, dr~nk en wateir goed
ken, e.u ook in ander lang klankreekse gebruik.
By die vormleer word twee ho0Iafdeling1e g.emaak:
1. Di1:1 leer van die v 1e r b u i g i n g of f 1 e k s i e.
2. Die leer van die w o o r d v o rm' in g.

§ 65. Die b u i g i n g s 1 e e r is 'n beskrywing van dieverskillende vorme wat eenselfde woord vertoon, na gelang
van sy funksie in die sin.
In Afrikaans is die vorme van eens·elfde woord om verskillende funksies uit te druk, nie baie veelvuldig nie. In
ouer tale vertoon een woord verskillende vorme, hoofsaaklik
verskillend deur hulle uitga.nge. So h~t die woord de in
N ederlands die vorme die, dl~n, r}.es, dJerr, wat almal 'n eiefunksie v,ervul, maar wat heel duidelik gevorm is van die·
een vorm de deur middel van uitgange.
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Die N1ederlandse hy en hem, die Afrikaans·e hy en horn
het niet nog die h geme~n; diB N ederlandse •en Afrikaanse
sy en haar niks meer nie.
Hoewel 'n vreemdeling die reg het om' op die oog sy
en haar as twe.e glad aparte woorde te beskou, dui hulle
tog steeds 'n vroulike wese in die ·enkelvoud aan, en in 'n
grammatika van die moedertaal is ons dus geregtig om
die twee vorme bymekaar onder een hoof te behandel. In
'n grammatika van elke jong taal, soos Afrikaans, berus die
groepiering van verskillende woordvorme dus vir 'n belangrike deel op die b e t €1 k e n i s en die f u n k s i e.
Die afdeling w o o r d v o r m i n g gee 'n oorsig van die
manieoo waarop nuwe woorde kan gevorm word.
WOORDSOORTE OF REDEDELE.
§ 66. Die woordieskat van Afrikaans word, net soos die
van N edierlands bv., ingedeel volgeins die bet•ekenis en gebruik van die woord·e in tien verskillende groepe, wat genoem word w o o rd s o o1 r t 1e of r e d e d e l 10, nl. :
1. die s elf s t an dig e n a am w o o rd of s u bs tan ti ef.
2. die v o or n a am woo rd of pron omen.
3. die 1 id w o o rd of art i ie k e 1.
4. die byvoieglike naamwoord of adjekt i e f.
5. die t e 1 woo rd of nu m er a 1 e.
6. die v o o r s e t s e 1 of p r e p o s i e s i e.
7. die w1erkwoord of verbum.
8. die bywoord of advie,rbium.
9. die voe g woo rd of k o nj u n ks i e.
10. die tu s s ie n we rps e 1 of int ·er j e ks i e.
Die rol wat die rededele in die taal vervul, sal verderuitvoerig in d~e sinslettr behandel word. Maar tot 'n regte
begrip van die vormleer moet 'n paar opmea.-kinge l."eeds hier
gemaak word om di·e verdeling van die woorde in groepe
van rededele begryplik te maak. Soos die name van diemeeste van hulle al te kenn,e giee, berus die verde.ling van
woorde op di·e voorstelling wat 'n me.us ho:m maak van die
lewiende werklikheid. Dw taal, wat 'n afbe.elding en. 'n
mededeling van die werklikheiid is, moet dus noodwendigaanslui1. by die grondvoorstellinge soos die werklikheid dit.
aan 'n mens opdring.
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Ons kan die name "Van Q.ie red~dele voorlopig as volg
nader verklaar:
1. 'n Selfstand:ig'e naamwoord dui 'n se1lfstandighe,id aan (letforlik iets wat self kan staan), en dit
is in sy eenvoudigste g edaante 'n tasbare ding, bv. 'n muur.
2. 'n Vo o r n a am w o or <J. is die plaasveirva.nger van
'n se1fstandig·e naamwoord.
3. 'n L i d w o o r d is die voorstelling van 'n aanwyseinde gebaar, om die snw. aan te wys.
4. 'n B y v o .e ·g 1 i k •e, n a am woo rd is die. voorsfolling van 'n e~e1nsk.ap van 'n snw. wat in dio oog spring,
bv. 1·ooi.
5. 'n T e 1 w o o rid is die voorst.elling v;:i,n 'n ,qe:tal.
6. 'n v 0 0rsetse1 is 'n woord wat v66r 'n naamiwoord gf»siL word om saam daa.rme,e anc1e,r redede·1e naider te
bepaal.
7. 'n W ,e, r kw o o rd is ¢1.ie voorstellill'g van 'n we1rking of toe.sta;ndJ.
8. 'n By woo rd is di,e., voorstelling van die, wys.ei
waarop 'n werking pla.asvind, of 'die [J_rai<J;d wat '.n. bnw.~
byw. of telw. besit.
-·
£1. 'n V o e g w o o rd bring 'n verbinding tot stand.
10. 'n Tussenwerps1el is 'n buil,e verband met
ander rededele staande uitiin[J van gevoel.
1

GRAMMATIESE GRONDVOORSTELLING OF KATEGORIE.
§ 67. Sommig1e van d1e genoemde gronclvoorstellinge
greills nou aan mekaar, en gaan clan ook somtyds in mekaar
oor. As ons by Langenhoven leie1s: Ons ne,em die moenie1s
nog tameUk in ag, maar wait van d;fo mo1e1te17 dan merk ons
'<>p hoeda t 1no1en~'e ,en moet - die eerste 'n sames tolling van
'n ww.+ nie, di-e tWiede 'n enkele ww.-vorm (infinitief) eienvoudig as snw. opge,vat en in d1e sin gebesig is. Dit
spreek amper vanself dat 'n werkwoordsvorm' wat net die
handeling of die toestand aandui en wat nie in verband
gebring is met enige persoon nie, as 'n selfstandigh0id, ,en
tlus as 'n snw., kan opgevat word. l\faar dat dit in die
meervoud kom is ong:ewoon, 1e1n no:g minder alledaags is ai~ ·
by dia moen~es.
Die feit eigter dat clergelike, opvatting,e kan ontstaan en,
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wat nog meer be1Jeken, dat ge1e n leser Lang oohoven se sin
sal misverstaan riie, bewys ho·e die kategoriee "werkwoord"
en'" s,elfs~andige naamwoorU." in mekaar kan oorgaan.
So kom dit dikwels voor dat een rnCLe(foel gebruik word
met die betekenis van 'n antler.
'n Bnw. kan as snw. gebruik word, bv. In die d01"p
woor? arnMs e.n rykea dJeru'!'1neloaar.
'n T elw. kan as bnw. g·ebruik word, bv. •,n m(JfYI, duisend,
1

1

'n boe.i• honderd.

(Vgl. v1erder Betd._kie,nisle,er).

BUIGING.
DIE SELFSTANDIGE NAAM1VOORD.
Konkreet en Abstrak.
§ 68. Soos by die verdeling van die rededele opgemerk
is, word 'n snw. meestal aangewys <four 'n Jidwoord, en
daaraan is 'n snw. dan ook maklik te he,rk.en. Verder het
ons gese dat 'n snw. die aanduiding is van 'n selfstandigheid
of van een gcdagte. Aangesien egter 'n selfstandigheid 'n tasbare ding is, en 'n gcclagte nie, onderskei ons by die Rnw. twee
hoofsoorte :
1. Kon k re t e snw. (van Latyn ooncr,etus, cl.i. dig,
vas) st,el persona, diere of dinge voor wat 'n vaste v9rm
besit, bv. Willem, kat, stieien.
2. Abs tr a kt e snw. (van Latyn abstraktits, d.i.
afge,ii'okke) stel begrippe voor, waarby die mens1ike ge,es
meer afgetrek is van die waarne,embave werklikhrid. So is
bv. liefde 'n abstrakte snw., omdat dit nie a.an een bopaalde
persoon of dier of ding gehonde is nie. Ook name van
mat~, af stande en tyd is abstrak.
Hoewel ons taaimlik
noukeurig weet wat 'n itag is, is dit tog nie iets wat dirck
vir die sinne waarnecmbaar is nie ; dieselfde is die geval met
jaar,, uur, myl, yard, pond,, ems, hoeiwel die laaste ei~tlik
nie hee1t,emal los van konkreet ding1e voorkom nie.
Eiename en Soortname.
§ 69. 'n Ande1r verdeling wat ons by dfo snw. maak is
die in e i e n a tn o en s o o r t n a m e:
'n E i en a am is 'n benaming wat ei1e is aan een per- .
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soon 0£ saak; so bv. Paul Krug1eir, lfoningin Wiilhelmitna,
'J.'ransvaal, Bloeanfont.erin, Drak1einsbe1rge, Valsbaa£.

'n S o o rt n a am is 'n benaming vir talryk·e persone of
dinge van dieselfde geaard'.hei:d, bv. man, meisie, berg,
boom.
Hieronder kan ook die abstrakte snw. gereken word;
die woord gebne1k bv. sluit ve,rskillende toestanda van armoede in, dit mag weeis gebrek aan kos, g1eld, opvoed~ng,,
invloed ens.

Voorwerpsname, Stofname, Versamelname.
§ 70. Die konkr·ete snw. word wie1er onderv.e.rcfoel in
1. v 0 0 r we r p s n am e, wat een begrensde ding of
voorwerp aandui, soos appel, bobb,eja.a1n, wa, b"Odk;
2. s t o f n a :m e, wat 'n stof aandui sender iets van
sy grense te se, SOOS sandl, watiefr, papier. Omdat die grens.a
vaag is, kry die stofname g1ewoonlik niie 'n lidwoord nie;
3. Ver Sa ID"e 1naIm0•, wat 'n V1e rsameling aanau~
soos vergad!ering, tr.op, ~atm~eZie1, vloot, kuddJe..
Geslag.
§ 71. Afrikaans ken alleen d~e natuurZike, nie 'n grarmmatieisei geslag nfo, d.w.s. die taal besit geen aanwysers vir
geslag nie, behalw1e die wat 'n woord se natuurlike g;e1slag
help aantoon.
So is daar heel wat gemeenslagtige snw. in Afrikaans,
wat dus nog 'n gra.mmati•ese, nog 'n natuurlike g1e1slag !h.et;
bv. bok, hoender, huisgenoot, engel, perd, skaap, vark. Al
<lie nam·e van lewenslose voorwerpe soos steie1n, b<?Arg, land
ens. is, soos vanself spreek, geslagloos.
Die aanduiding van die natuurlikle g·eslag gebeur in
Afrikaans:
1. dieur apartie :woorde1: VJn(JfYI,, ivaidle!r, lpreidrikant, soldoot,
hings, t•arm, haan, bul is manlik; vrou, mo1eidJeir, ooi, !vein,
koei, merrie is vroulik;
2. deur die rugt1ervoegsels-st.er, -es, -•in, -·ei ·en -ie.s.e:,
wat dien om van manli.ke w.oorde vroulik.e te ma.ak. So staan
naas helpe1r: heilpsteir, naas die1naa1r: dJienare1s,. naas
$laaf: slavin, naas eggenoot: eggenote, naas direkteur:
direktriese;
3. deur sommig:e ~parte woorde, soos onder (1) genoem., wat 'n natuurlike geslag het, en as 'n gesla.gsonder64
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skeiding gevoeg word by gemeenslagtige snw. Die mees gebruiklike is mannetjie, wyfie.., mans, vrou(s), jongetjie, meisie, jong,
meid; bv.: mannetjievolstruis -wyfievolstruis, mansmens - vroumens, jongetjieskind - meisiekind, boesmanjong - boesmanmeid, bulkalf - verskalf, hoenderhaan - ho ender hen.
N aamvalsverhouding.
§ 72. Die benaming n a am v a 1, 'n ve.rta.ling van die
Latynse oasus d.i. val, is oorspronklik allee1n van toepassing gewees op die verskillende vo rm e wat 'n snw. kon
aanneem, na gelang van sy funksie in die sin. A.angesien
die naamvalsvorme egteir steieds dieselfde funksies vertoon
het, kan 'n mens ook sp11e·ek van die n a am' val s v e1 rho ud i n g e, en daarmee dan bedoel die velrhoudinge waarin 'n
snw. kan staan, soos dit oorspvonklik ook deur ooreenkomstige vorm0 uitg.edruk was.
Afrikaans besit goon l.e.wende naamvalsvorme· meier nie;
in die enkelvoud word d'ie funksie wat 'n snw. verrig net
aangedui deur sy p~ek in die sin, en somiy,dJs ook met behulp van voorsets·els. Ons praat dus bv. nio meer van eei,rst,e,
of vie·rde1 naarmval nie, maar van ond!erwerps- en voorwerpsverhouding (vgl. Sinsleer ). Die besit word, behalwe
deur die voorserts.el van, meestal aangedui dletur die be1sitlike voornaamwoord sy of se; agter die. snw., waarnaas vir
dti.1e vroulik nog ha(JJr, en vir di·e meervoud hu~ gebiesig1
word. Deurdat dfo woordj~e' .si~ so heeltemal sonder klemtoon uitgesprnek word, gro·ei dit amper same met di~ voo;ra:Bgaande snw. In. die sin: Di:s Jam 'se1 boe1k, is Jan se
feitlik een gehe1el, en 'n mens kan ampe•r se: J anse1 is die
"be1sits-naamval" van Jam. Vm'der moet ons daarop wys
<lat, aang.esien baie bnw. ook op -se1 eindig, daar verwarring kan ontstaan in hierdie opsig, dat die "besits-naamvar
op -8(1) en die bnw. op -8~ as iclentiek beskou word. So kan
'n mens in die si,n In Prieito:r~GJ .M koe1rmvbe 'le:e1s ons 'n b('jrig:
Pretoria se opvat as 'n bnw. sowcl as die "besits-naamval."
1

GET AL.
Enkelvoud.
§ 73. Die vernaamste vormverskil wat die snw. vertoon,
<lien om get a 1, nl. en k e 1v0 u d (wat een persoon of saak
aandui) en me er v o u d (wat meer as een persoon of saak
aandui) uit te druk.
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In die enkelvoud word die snw. in .Afrikaans nie verbuig nie_
l)aar bestaan alleen 'n beperkte aantal, verboc vorme wat uit
Nederlands oorgecrf is. Voorbeelde van daardie soort oorgeerfde buigingsvorme, wat vcral in vastc uitdrukkinge voortlewe,
is die volgendc :
1. ou twcde naamval: snags, soggens, desnoods, desgelyks~
grotendeels, rnyns insiens, goedsmoeds, eersdaags, destyds, enigsins, en bybelse uitdrukkinge, soos: kind des .doods, steen des
aanstoods, sweet des aanskyns, brood der srnarte.
Opm. 1. - Ook in party samestellinge kom die ou twede-naamvals s voor: onweersbui, hemelsbreed, om hemelswil.
Opm. 2. - In veels geluk het ons die merkwaardige verskynsel
dat die oorspronklike
buigings -s van die snw. oorgegaan het
op die bnw. (ned. veel geluks) waarskynlik na analogie van uitdrukkinge soos veels te goed, veels te mi1(, ens.

2. OU derde naamval: tein wefo, ,lwd!ein teln aage,, rtern
{/ervolge van, ten opsigtei van, te1n voordJelei V'(Jin, te land,e;
korn, ten onregtc, ter harte (ncern), van harte ( gclukwens), ter
elfder ure, fer sprakc, terwille van, agterwee (van wege, weg)_
Meervoud.

§ 74. Die lll·eervoud word in di·e reel van die enkelvoud
onderskei deur 'n toegevoc.gde uitg.ang. DaardiG uitgange
is ewene,ens geerI uit Nederlands, maar hu11o ].ewe, ein word
dus nog gernelcl gebruik.

Ons g·ee hior 'n oorsig van dis mv.-uitgang·e en 'n opgaaf by watter woorde hullo voorkom.
I. Op - 1ei. Ons onders kei verskillende g·evaUe; die m v _
kry nl.:
1. enkel- e:
(a) ln di8 woorde, wat die hooftoon op din laaste lettergreep het, dus ook ecnlei.tergrepige woorde, bv.:
beswar.e, bo1erde1r y6, gevu.;1evre1, re•publie1ke1, soldate, baniere, skap,e, plas.e1, skolei, strat.e., fou.t.e, proewei.
(b) In die meeste. woorde op -ling en -elin{]': bv. 1e1et·stelinge, dre1nkeZing1e1, hmnelinge, howe:linge., leierlinge1, liefiinge, sterfiinge:, vlugt·eilinge.
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( c) In ·eiormme op - s: bv. die. Bnrg(?)rse, die Boraherdse·, die Swarts1e'.
(d) In woorde op -aris: bv. notaxnisse)., sekre.tarisse;.
dromeidarisse.
(e) Iu die woorde Kristene; en engeLe1.
(f) In samegesteldei woorda waarvan die grondwoord
onder (a) behoort: bv. 6ngelukke na die voorbeeld van
gelukke, d6rpskole na sk6le, drukf oute na foute,.
driikproevloe1 na, proewie1.
(g) In afieidinge op -skap en -he1~d: bv. genootskappe,
bankr6tskappe, onaangenaamhede, waarhede.
Opm. -Hoewcl baie van die voorbeelde onder (f) en (g), behalwe die uitg:rng- e, klankveranderinge vertoon soos hieragter onder
5 genoem, word die woorde tog reeds hier opgegee, omdat die
meervoudsvorming op - e 'n uitsondering is op die aksentreel onder
1 (a) genoem.

2. - «!1 met rekking van die klinker: bv. vat - vafo,
lot - loi·e1, geb1eid, - {J.1ebeide, spel - spelei.
3. -~ met verdubbeling van die slotmedeklinkeLr: bv.
man - ·manne1, bas - bossei, hok - hokk.ci.
4. - e1 met wisseling van die.'klinker: bv. st.ad-stede,
lidi- lede, sm1~i/J- sme:~e·, skip- skepe. Hie.ronder val die
reeds genocmde wisseling -heid- -hede [vgl. 1 (g)].
5. - e met klankveranderinge soos genoem in § 57 :
bv. dc,ug-deugdc·, maag-maagd1e1; hevmp-hemd,e.; padJpaaiei, skilpad - sk•ilpaa.ie, gebod - g1ebooie1; stof - stowwe,
straf - striawwe; plaarJ. -- plae·, 00 g: - oe, da.rJ - dae:, 1•la,gvlae1, tuig- tui.e1; brug - brue1 (naas bruggel), wig - wfo
(naas wigae), sog-soe (naas sogge); na.g-nagte1, drifd1·ifte, nes - ne<Ste; slaaf- slawe, du,if- duiwe, wolfwolwrJ.
Opm. 1.- Na analogie van woorde wat 'n t in die uitgang verloor het, vorm ook woorde wat sowel in Ned. as Afr. op 'n s,
j of g eindig, 'n mv. op - te:
bv. bos - boste (naas bosse), klas - klaste (naas klasse), liM
- lieste, as - aste (naas asse);
gra/- gra/te; rug- rugte (naas rue en rugge).
Die skryftaal gebruik gewoonlik die vorme sonder 'n t, dus
bosse, klasse ens., maar ook gra/te(s), lieste.
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Opm. 2.- Na analogie van die woorde waarin 'n intervokaliese
d in die mv. oorgaan in i (pad - paaie), gebeur dit somtyds ook
in woorde met 'n t:
bv. gat-gaaie (naas gate), meerkat-meerkaaie.

§ 75. II. Op -s.
(a) In woorde miet onbeklemtoonde ,endliettergreep, bv.
bedelaar s, taf,e,ls, haeJ<nders, e'i,elrs.
Opm. - 'n Uitsondering vorm die woorde onder I (f).

Hieronder val dus ook al die woorde op -e, bv. bydrae bydraes, 11iodies, beloftes, geru.gt.e1s.

As meerlettergrepigc woordc is te beskou uie wat op
lm ,en rm eindig: bv. skel1n - skelmis, derm -- dJerms,
halm - halms, siv"'elr'1n- sWie'lt1ns.

Onder hierClie groep hoort verder dffie .g,esuhstantiveieirde
deelwoord('I ·en byvoe1glike naamwoord.iei: bv. 'ne1gsgefoe1tdJeis,
te.Z.eurgest.eldJes, ontevr,e1diei?Je1s, {}evange1neis; JJi,e, 1'oo1ies, dJie
arme'S ie,n dJie, rykes, dJie bl~ndJes.
Opm.-By sommige van die bnw. neem die mv. geen s nie:
bloedverwante, melaatse.
Maar Afrikaans vertoon, veral in die
laaste tyd, 'n baie sterk neiging om soveel moontlik die s-uitgang
orals te gebruik.

(b) 'n Aantal eenliettiergrepige verwantskapsname:
bv. oom.s, broeins, serun.s, mans, ne'efs', pa's, 11110,'s~
en

bow~:mdien:

spne1eU8, leetits, ro1(!).rs.

(c) Vreemde woorde wat op 'n klinkerr 1eindig (met of
sander ;:iJkappingst1eken):
bv. burds, kado's, abonne,es, kanape1es, saga's.
(d) Versktiie, vreemd.e, woorde met die k1emtoon op die
endlettergreep:
bv. generaals, akteiUrs, kapt.eiins, kolonels.
(e) Eiena.me, hehalwe die op - s:
bv. die Van der M1e1rwe's, dJie .Mullers, dJie' Hugo's.
(f) Verkleinwoorde:
bv. lampies, ogies, voetjies, ens.
(g) Di·e liettie.rs van die a,lCabet:
bv. a's, b's, ,d's, ens., rn:aar 1(!),8s,e1 (mv. van s).
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§ 76. III. Op - e of -(e)s.
Die mv. op -,e. Of -(1e!) s kom' by die volgende snwi...
voor:
(a) Abstrakte snw. wat van ww. af~ei is deur die
agtervoegseJ -ing.
bv. aanmerkinge - aanmerkings, vergaderinge v.er gade>J'iJngs, bewerk1inge - bewerk~ngs.
Die gebruik van die minder gewone uitgang -e kom
V·ernaamlik in die skryftaal voor, en "dit hang grotende,e,ls
af van die. invloed wat die Nederlandse skryftaal uitoefen.
Oor die algeme1en is die mv. op -Cei) s meer Afrikaans.
Cb~ Enkele peirsoonsname op -ling of -elin[J.
bv. ouderlinge - ouderlings, sendelinge - sendelings.
(c) Baie vreetmde en verafrikaanst.e woorde met die
hooftoon op die endlettergre•ep:
bv. offi8i~erre - offisi!eirs, ing:enveru111e1 - '~ngernieurs, 'hotelle-hotels, kapteine - kapteins, koeponne - koepons.
Ook woorde op -or:
bv. professor,e- pro~eissors, modm•atorre - moderators.
Op;:n.- Van sommige woorde dui die mv.-vorme op- e of
-(e)s 'n betekenisverskil aan.
So beteken lettere bv. "letterkunde," letters: "lettertekens."
( vgl. verder Betekenisleer.)

§ 77. IV. Op -(ei) ns.
'.Ifi.erdie mv.-uitgang kom veral voor by woorde wat oorspr.onklik op -ein 1geeindig het, ~ wat die n or die en
v'erloor het ;
hy. vark-v(JJrkei(ns), jong-jong.ens, wa-wae:rns,
m'orei - moriens, w1ese, - Wf!Jse:ns, le1we1 - Ze·weins, g_ ervo,e.l - ge.rvo1elmis, g.enoeie - ge.nioe..ens.
·
Sommige woorde w;at hulle mv. op -e. vorm, vertoon
daarnaas die uitgang -1eins;
bv. bad- baddei, (biattie.), badidie1ns,
bed- beiddJe1, be1ddJens,
ko,e.i - ko1eie, (koeiiens),
kooi - kooi1eJ, (koove.ns ),
mie,d (m1~e,t) - m~e,d:e; (mieoo), mie1dJe ns (mi~dJe1S),
mwd - muddJ.ei, mud,d.e.ns,
vrou - rvrouie;, vrroU<e'nS.
1

1

69

AFRIKAANSE SPRAAKKUNS.

Opm. 1.- Naas noi (nooi) kom in die enkelv. voor noie (nooie),
mv. noiens (nooiens).
Opm. 2.-Van sommige woorde dui die mv.-vorme op-e of
-(e)ns 'n betekenisverskil aan.
So beteken bv. rue of rugte die mv. van rug as liggaamsdeel,
rt/ens die mv. van rug van 'n berg; harte is liggaamsdele, hartens
figure by die kaartspel. (Vgl. verder Be_tekenisleer.)

§ 78. V.

Op -ers en -,e1re:

bv. lam - lammers, goed;- goe1te rs, g oedevne1, kalfkalwei·s, maat - mat,ers (naas maats), klip- klippers, ruspe - ruspers, kind - kinders (kindere), lied - liedere, gemoed, -- gemoe1dere, getid- g1e,leid,eri(!), kleeid- kle,re, volk volkere (naas volkel).
1

1

§ 79. VI.
Meervoud deur verandering van 'n deel
van die woord of deur v·ervanging van die woord deur een
met gelyke betekenis (sinouiem).
(a) Sommige woordei op -man kry 'n mv. op -lie,de1,
-lui of -mense;
bv. se1e man - se1eZied.e, landsman - landslie 1de;, ambagsman - ambagslui, koopma,n - kooplui, werks'fnan - werkS'rnensc.
Opm. 1.- Na analogie van voormanne word ook gepraat van
staatsmanne, ambagsmanne, terwyl verder ook voorkom koo;'Jmans,
timmermans.
Opm. 2.- Die mv. van Engelsman, Fransman, buurman is
Engelse, Franse, bure.

(b) Sommige woorde word vru-vang deur sinonicme:
bv. raad - raadgewinge,
genot - ge,11ietinge,
doel - doeleindes,
eer - e:erbeu:yse,
aanbod - aanbieding'e.,
beleg - belegeringe,
le,er - le1erstelling·e.

§ 80. Opmerking verdien uog die volgende:
1. Sommigie snw. met 'n enkelvoudsvorm het 'n meervoudige betckenis, bv.: tien pond, twe:e jaar, ,8e we mylJ,
vyf uur, 1ens.
1
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Hieronder val oak verskillende woorcfo wat op hulle
self reeds 'n vee1heidsbegrip uitdruk, soos bv.: teegoed,
lekkergoed, wasgoed, onkruid, vee.
2. Som.mige snw. kom net in die enkelvoud voor,
waarby die volgende groepe onderskei kan word:
(a) S to f n am. 1e, soos goudJ, silwer, sand, papier, peiper, katoen.

(b) Abstrakt e snw., soos deug, gedulrl, oude rdom,
hanger, errns, spot, verdriet, onkunde, kennis.
1

1

Die verskil tussen konkrete snw. (wat wel 'n mv. hot) en
abstrak (wat geen mv. het nic) blyk uit die volgende teenstellinge: "baie redes, min rede"; "baie rade, min raad"
(Langenboven).
( c) E i en a m e:

Pretoria, Panl Kruger, Holland.

'n Aantal snw. kom weer net in
friaiings, pluieins, semels, masels,
maa.nharei, pokkies, sinkings, stuipe, hurke',
tens, notule1, reisies, ilfl![]e;wa;ndei, inkomstei,
J{lassieke1, ens.
3.

hars~ngs,

die mv. voor:
kosfo, onkoste,
skoppens, t•uidie Trope, die

4. Vreemde, veral Latynse woorU.e vertoon soms twee
m eervoudsvorme, die ou Latynse en 'n nuwe Afrikaanse.
1

Die m v. van krie'tikus is krietisie naas krietikusse, van
polietikus: polietisie naus poli.etikusse.
DIE VOORNAAMlVOORD.

§ 81. · Die V o o r n a am w o o r d of P r o n o m. e, n is,
soos in § 66 opgemerk is, 'n woord wat die plek inneem
van 'n selista,ndige naam.woord. Wanneer 'n persoon of 'n
dier of 'n lling as bekend veronderst,el word by die hoordor
of leser, is dit nie altyd nodlig om die naam. van die beke:ude
snw. gedurig to herhaal nie. Die vnw. bestaan in diC!meeste
tale gewoonlik uit kart woorde, sodat die gebruik daarva.n
dit vir 'n spreker gomakliker maak. Ons se bv: ons woon
in Suid-Afrika; di t is 'n baie mooi land. My vader is 'n

boe1·; h y woon in die Transvaal.
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Die vnw. word ver<foal in die volg encre soorte:
1. die persoonlike vnw., waarby hoort:
die w e de r k er en de vnw.
die. wedierkarig·e vnw.
2. die bes it 1 i k ·e vnw.
3. die aanwysende vnw.
4. die v r a g en d e vn w.
5. die bet re k 1 i k e vnw.
6. die onbepaalde vnw.
1

1

Die Persoonlike Vnw. (pron. personale).
§ 82. Die persoonlikJe, vnw. is die mees g1ewonieplaasvervanger van 'n snw., omdat dit net selfstandig gebruik
word.
Vorm'e:

(a) Eerste persoon
(die spreker self)
( b) twede persoon
(die aangesproke pers.)

( c) derde persoon
(oor wie gepraat word)

enkelvoud
1. ek ( ekke, ik)
2. my
1. jy, u

meervoud
ons.
ons.
julle ( jul), u.

(jou), gy
2. jou, u
julle ( jul), u.
manlik
hulle (hul).
1. hy
2. hom (hem).
vroulik
hulle (hul).
1. sy
2. haar
geslagloos
dit (hy)
hulle
(hul), dit.

Opm.- Naas ek staan in die skryftaal somtyds onder Nederlandse
invloed ik. Ekke is minder gebruiklik; 'n mens hoor dit as 'n verwonderde vraag, bv. : / y net 'n /o'f,tt gemaak. Antwoord: Ekke? By Langenhoven staan dit om die rym: Praat van gekke? Arme ekke. Terwille van die nadruk: Ek plaas my nou hier near, ekke wat Sto!Jel
Gielfam is.

Die dubbelvorm.ie julfo- jul, hulle - hul word
mekaar gebruik.

72

naa.s

VORMLEER.

Naas ham kom hem no·g voor, onder Niederlandse invloed. Veral vir die Opperwese word tiengevofg·e van tradiesi11 meestal nog Hem g·ebesig.

Gebruik.
Die vorme na 'n 1 hierbo word gehruik as die vnw. die onderwerp vau 'n sin is, die vorme na 'n 2 as dit .i:tie (die g 1e va]
is nie.
· Omtrent die 1eerste persoon val op te merk dat die
vorm 'tny gebesig word in uitdrukking1e soos: ,ek is my
verwandje r, 1e k was my V(')rbaas, waarin dit 'n belanghebbende voorw1erp of sogenoemd:e ,e,tiese datief genoem word.
Somtyds vertoon ans 'n algemene strekking, bv. in
die sin: Ons ·is g(').i~e1ig 1am ,alns ,e1ie fout(') inve· raak t.e1 s,iein n:~ei.
Skrywers en riedenaars gebruik dikwels ui,t beskeijd:enheid
die vorm ons i.p.v. ·ek.
In die twede persoon .word in die 'en~~voud die vorm
jau ig1ebruik, nie as 'n onderwerp nie, maar as 'n uitroep,
bv. joi~ deugni,et! jou dlwmasl jou stau'b.e; kiJndJI
Jy, jou en julZ('). is giemeensame aanspreiekvorme. Gy
word net gebruik as aanspa:ieekvorm' vir die Opperwese, bv.
deur K·eet:
1

'" 0 Gij, wat oor ons lot regeer,
Maak ans we1e<r eendag 'L'ry, a H.ei(')r!"
U is die be1e,efde aanspreekvorm.
Opm.- Die vorm u is nie al te gewoon in die omgangstaal
nie. Belee±1dheidshalwe word gewoonlik die naam of tietel van
die aangesproke persoon herhaal; so bv.:
Dag oom I Sal oom
binne kom?
Hoe gaan dit met oom?
Gen.eraal, ek loet 'n
!Joodskap vir Generaal.

Net soos by die ·eierste persoon die

~eval

is, word ook

jau g1ebruik as 'n belanghebbende voorwierp, v1eral in wendinge soos jou waarZ~ld, jau wrinti[J:, bv.: Elc het dlit jou
waarlik nou al W(')e1r ve1rgee1t.
Julle kan byna as 'n onbepaalde vnw. v:oorkom, bv. :
selfs to1e die, ossewa padgege1e1 lv.e1t!, kan jy nag langeirs d!,~e
pad uitspan. Of in aie ry, as dam· anJ(Mr meinse verbykom,
'hau j u l le stil e n ju l l el {J':ooels 'n bie 1tf~e1.
By die derc1e persoon word: die g 1eslagaandui:d1eiD.de vnw.
net gebruik vir di.,e, natuurlike geslag; bv. dis 'n go1eiiJe1 kroeg;
1
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h y we1·k baie,. Die bont koeii; wil ek ve1rk'oop; s y is ve t.
Sien jy daardie skip? D ~ t he1t van HollandJ g ekom. Sien
jy daardie mense? Hull e is vreem.delinge1.
Wanneer 'n geslaglose snw. tog 'n lowende1 ding is,
word dikwels in plaas van dit di e vnw. hy (1en ham) gobruik; bv.: Hierd,ie pe1reboom is goud werrd., h y dra baie
vrugte. Ek moet ho m sorgvuldig snoe1i. KaJn jy voel die
gevoe.l wat 'n volk moe1t voeiZ, as h y veg vir sy reg c1n sy
taal? Ook ander snw., die abstrakte ingesluit, kan vorteenwoor.dig word dour hy, bv.: As ans oorde1el maar altyd
partyci.ig was, sou h y me1e1r billik we1es. Hiordie g·ebruik
brei vinnig· uit.
Terwille van personi:fikasie kom hier ook die vroulike
vnw. voor, bv.: Die1 Kerk het h a,a r roC'pi;ng 'l:ervul.
Die mv. van die g,eslaglose vnw. kan wees dit of hullie,.
Die gebruik hang daarvan aJ of die spreiker die voorwerpe
wil voorstel as 'n groop wat 'n eenheid vorm, of as apa.rte
voorwerpe. Bv.: hie'r le honderd lemoein1e, dJ, ~ t is te koop.
'n Sakdoek is 'n nuttige1 din{I ,as jou trane1 kom ein . as
hull e nie wil kom niei.
'n Hele sin word ~ltoos as 'n g1eslaglose snw. behandel,
en vervang dour die vnw. dit. Bv. 'n Poolrei8 is 'n gevaarlike ondeme1ming; om d ~ t te, begi·yp moert jy jou ne1t al
die moe:ilikhede voorstel.
'n Persoon word somtyds d~rnr dit vervang, bv. l¥ie
kom daa1· aan? D i s m'y fu1• D i s arm mens,e wat da,ar
woon.
In .Afrikaans korn verder die merkwaardige gebruik
voor dat hy gebesig word olllj 'n toestand of die voltooiing_
van 'n handeling aan te dui. So sal 'n mens bv. hoor:
.A sc vir B: Ek kan nie klaai·kom met die inpak van al
die; 'm·ugte nie1; help my to{j 'n bietjiei. B help .A, en as
hulle klaar is, se B: .dacir is hy I, wat b,e,teiken: " nou is
dit klaar."
Die vnw. ,dit lmn, net soos my, jou, ham, haar en die
mv., afhanklik we,es van voorsetsels. Bv. die droog f.e, vanjaar in diet Transva.a.l is ve,rskriklik; by dit kom nag diei
sprinkaanplaag. Gewoonlik egter word die verbinding va.n
'n voorsetsel
dit vervang deur d',aa;r voorsetsel; in
plaas van by dit in die genoetmde sin sal dus d,a,arby gebesig
word. Die wo.ord d.aar hoef egter met die voorsetsel nie
1

1

1

1

1

1

+

+
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Mm woo rd te vorm nie; die sin kan ook lees : Daar kom
nog die spri.nkaanplaag by. So ook by al die, andeir voorsetsels, sodat ons kry: daaraa:n,
daara.gt.elf", d.aarbo,
daarby, daa't'deur, dharin, daarmee1, diaarronderfi, daa.rsonder, daaruit, daa'f'Va:n ens.
·

Die Wederkerende Vnw. (refieksicf pron.).
§ 83. Hierdia vnw . , wat g ebruik woxd om aan te dui
dat die handeling, deur 'n ww. uitgedruk, tot die onderwerp
van die sin ierugkeer, het in Afrilrn.ans die voorwerpsvorme
van die persoonlike vnw. Alleen moeit opgea:nerk word dat
waar die onderwerp geslagloos is, die wec1erk. vnw. nie dit
is nie, maar ho~ mv. huUe. Ons kry dus:
1

.ek verroer my
ons verroer ons
jy verroer jou
J'ulle verroer julle
u verroor u

l~y

verroer ham
sy verroer haar
hulle verrom.· hulle
die slang verroer ham
die slange v-erroer hulle.

W anneer di.a onbepaalde vn w. 'n me1ns die onderwerp
is, neem dit ham of jau as wederk. vnWJ., bv. 'n me1ns ve.rwander hom of jou.
Sig kom nog in die skryftaal voor onder N ederlandse
invloed.
Self word waar nodig as 'n versLerking aan die wederk.
sowel as aan die- pers. vnw. toegevoeg, bv.: eik self he.t
gekom; hy het homse:lf geskaam. Sigse1lf is, anders as
sig, 'n gewone Afrikaans•e vorm, bv.: op sigse.lf beRkou.

Ek myself soos in 1ek myself het dit gedoen 'is 'n anglisisme. Wendinge soos: ek mysigselwe1, ek my sigselwe alleen en ans d'rie van ans 1ei~e1 sigse:lwe is as ironiese
oordrywinge te beskou.
As 'n omskrywing vir die1 wedie,rk. vnw. gebruik Afr!kaans soms my (sy, haar, hu,lle) lyf, bv. ek het my lyf
grootm.an gehou. Ek h.e:t my lyf engelsman gehau.
1

Die Wederkerige Vnw.
§ 84. Die wedierkerige vnw. dui aan dat die handeling
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wat deur 'n meervoudige onderw;erp v1errig word', die ondierw,erpe wederlmrig raak
Die vorrn van hierdie vnw. is meikaar.
Bv.: Die jon[}eitj~e1s he1t meka;a.r [Jeislaan. D~ei h.ond e1n
die kat lvet mekaar seer ge'i1'1){1;ri/C.
Naas me1k,aar kom ook voor, m.aaQ" dan as 'n i1adere
bepaling by die onderwerp, die een die ander, bv. : die
hmuJJe heit diei een dJ~e cmvd!eir f}ebyt.

Die Besitlike Vnw. (possessief pron.).
§ 85. Die bies. vnw. is ook: 'n plaasvervanlger v;:i,n 'n
snw., in die sin egber dat <lit n~e ne t die snw. ve1rvang nie,
maar die snw. in sy fu.nksie as 'n be1sitte1r. As ons dus.
se: ,dis my boek, dan druk dit dies:el£dle uit as: hiervliie.
boek b,ehoort (J;(l;n my of is van m,y.
Die bes. vnw. kan sowel selfstandig as byvoeglik gebruik
word.
Vorm,e:
(a) eerste persoon
enkelvoud
meervoud
byvoeglik gebruik:
my
ons, onse.
selfstandig:
myne
ons s'n( s'nne,
(b) twede persoon
syn, syne).
byvoeglik gebruik:
jou, u
julle ( jul), u.
selfstandig:
joiie, joune
julle s'n.
( c) derde persoon
manl. en geslagl.
vroulik
sy, se
haar hulle (hul).
byvoeglik gebruik:
selfstandig:
syne
hare, hulle s'n.
Bv. Hievr i!.s my broeir. Daarr woon ons oom. -Dis jou
skuld. Die moeder en haar dogter. Die ouers en hulle
kinder1::1.
Dj e gewone vortn V'1Jl die eerste p&s. mv. is ·ons. Ons.e
is minder gewoon; d:it liewe nog in 'n paar vaste uitdrukkinge, soos Onsei Vadle1r, Onse God, Onse .fon. Somtyds
word dit ook deiur digters gobruik terwillo van die ritme,
bv. deur Kee,t :
En peins oor wat g,e:ly is in d~e. hoop,
Dat volle vryheid onse lot sal wees.
In Langenhoven sre1 spreuk: Ons liggaami het ons om
me:e, t,el sterwe, onsei siell, om meier ~, lewel, skyn die vorrn onse
gekies te wees v66r 'n woord wat m1elt 'n s beigint.
Die onbeklemtoonde vortm. van sy: s,r~ word vir alle
geslagte ien getalle gebesig, wanneer dit agteir die besittende
1

1
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snw. gebruik word, bv. Jan ser boelk; d~e me1i,s~e1S se1 poppe.
DiE' vormc haa,r, hul he,t 'n meer beperkt1e g1ebruik, bv.:
Die vroii haar (se) kindJe1rs. Dile Boere1 hul (sei) gewere.
Die S€lfstandig g ebruikte bers. vnw. neeim nie 'n lidwoord nie, bv.: hierdie1 huis is myne,, s,yn:f!. Moe1nie1 miet 'n
ande1· s,e godsdie1ns spot iv~e. As joue sove1el beter ris.
Ook kan die vol'me syn1e1. s,yn, s"n, s'nn:e, na snw., eiename of pers. vnw. se1lfstandig gebesig word. Bv.: hieirdie
huis is 001n syne1 ans s'n, hultei s'n. Maa.r vir die vroulik:
dis my Tante ha'l're.
1

Die Aanwysende Vnw. (demonstratief pron.).
§ 86. Die aanwysende vnw. kan 'n suiwer plaasvcrvanger wees van die snw., en dus sclfstandig gebruik word, maar
dit kan ook as byvoeging by 'n snw. optree, en vcrvang dan
:feitlik die aanwysende gebaar; die laaste gebruik is die mees
veelvuldige.
Vo rm e.
Vir byvoeglike gebruik: hierrdJie, daard:ie en d!ie vir alle
geslagte.
Vir selfstandige geibruik: h~erdie (e1e1n) en die (ee1n)
vir alle geslagte, waarnaas ,dJiJt vir geslaglose voorwerpe.
Bv.: hi,e1rd~e' boom (J!rr01e1i V't'Y/Jnig ?naa1r da(lff"die (Ae1n)
.st.a.dig. Bers he1t huZle ge1'1Lie1rv, ?nla1arr diie: slag ans. Dit is
alnnal bome wat 1erk ve1rled)(~ jaa.:r gie:plant lveit. My vadei.r se
huis ern diei van my oom.
Uit Nede.rlands g1eerf is die verskillende vorme: dees,
ilese, d!,eus, dus in vaste wending!e, bv. van dJeies ·maatnJl1.,
van deSie week, van des,e1 jaa.r, va,ndreusjaar, dle1uskant, dYuskant.
Naas hie1r~e1 1e1e1n en daardJ~e1 ,e1en word ook g'ebruik:
deuskant ( duskant) se een en anderkant se een.
As 'n vaste uitdrukking in boektaal kom' voor: de.se en
gevne. Diergonc is hoofsaaklik beperk tot die skryftaa,l.
Dit en dat is aan wysend in di1e uitdrukking': oar dJit
en dat gesl!lts. Keet skryw~,: Ons dink ,aan; dJit ern ons <Nmk
.a.an ,dat.
In die geerfde woorde der{J'rerZiJ1,, dJe1rhaZwe, die,-r1nater, il,esn:ierteenstaa:nide rffil. in dJ.w te b(!)f,.er, slegt.e.r ens. het die verboe vorme i!Jer en deis aanwys enlde krag.
Afrikaans ken die merrkwaardi:ge gebruik' dat die terugverwys na 'n hrue sin; bv.: d'i;t het baie ge"nei.e;,nt, dis die wat
1
,

1

1
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ek' nie, kon kom nil!<. Die betekenis van dJis 1dJie wat is daarom. Net so in: W aar woon A? Die we,elt 'ek rwu niie.
Voorsetsel
dit word daar
voorsetsel. Vgl. § 82.
Aanwysend is ook die woor'de so'n, su,lke: en soortgelyke, wat rnit byvoeiglik gebruik word; hv. so'n bees sal jy
nooit verkoop nie:. Sulke1 dJin{jre: h~nder 'n me1ns. Dis 'n
soortgelyke geval.
Dieselfde wys rn1 'n hekende snw. ·en word selfstandig
en byvooglik gebruik; bv. dfoselfde man van giste1r he1t 1ek
netnou raakgieloop. Die1 musi:ekstuk wat e'k vanaa"nd ,qiehoor
het is diese.lfde as van verleidJe1 we1ek.
In die bywoonfo dusve1r, aldJus besit dus aa.nwysend.e
krag.

+

D~e

+

Vragende Vnw. (interi-ogaticf pron.).
§ 87.

Orn tc vra ua 'n snw. dien die vragcnde vnw.

Vorme.
Wie vra na persoue.
lVat ( watte) na ding.e.
lVatte1· en wafje1r naas waittCJr eien ,en wafj,e1r e13rn na
albei. Almal word selfstp,ndig gebruik, net watter en
wafjer ook byvoeiglik.
Bv.: Wie loop daar? Wat het jy 'in i!Ji;e, sak?
Dam· was ses pryse:; watte1r (een) het jy gekry? Walte1r (wafj,er) pe1rsoon hel nou hier aangekom? Ek wee:t nie
watter (wafjeir) ccn dit is nie.
Die vorm waUe kom net. soos okke voo1t" in '11 verwonderde vraag; bv. A: Ek het 'n pond-noot opgetel. B : Watte'!
Besii: word aangedui deur se, (sy, haa-r) agtcr die vnw.
te voeg, bv.: Wie1 se perdJ is dit? W~e se1 kindJe:rs speie'l
daar?
Naas watter of wafj,e1r kom ook voor: wat sl!<, bv.: wat
8'& g1e.lol is dit?
In verbinding met 'n voors,atsel word die vr. vnw.
v'e.rvang d~mr waar, bY.: IVaanne1e bewerk die1 boer sy grond;?
'w aaraan kan 'n m.ens s~ein of die. ho@nders siek is?
So ook waarom, as vraagwoord gebruik naas hoe1kom.
Nut vfr wat is gewoon naas waa1rvoor, bv.: Vir ·wa-C
wil jy d;,it he?
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Die Betreldike Vnw. (relatief pron.).
§ 88. Soos die naam aandui, het die bctr. vnw. betrekking op 'n reeds genoemde snw.; dit kan alleen selfstandig
gebruik word.
Die mees gebruiklilm vorm vir alle g'osl:.i.gt e on getallo
is wat. Daarnn,as staan in bepaaldc g,eva.Ue wie.
Bv.: Die student wat vlyb~g werk, uehaal sukses. Daar
is die vrou wat so kwaai is. Dis die1 ldJing wat eJc so lank
gesoek hct. Die pi~arrnliedes wat die: Egipteinare aebou het,
is rev,sagtig groat.
1

Die vorm w~e word g ebruik:
(a) In verbinding met se, om die bcsitsverhouding van
persone, w,e•er te gee, bv.: die inboorlinge. wie1 8e
afkoms onbe.ke1nd is.
(b) In sinne van alg•emeiil.e strekking, waar die vnw.
dus nie betrekking hot op 'n bepaaltle persoon of
pe,~sone nio, bv.: Wile soek, sal vindJ.
(c) In verbinding met 'n voornetsel; bv. dis my u"l'oer,
van wie .ek jou ve1rte1l het. Dis d~e' dame1 met 'wi;e
hy gaan trou.
Die Yerbinding voorsietsel uJ'iJe oI wat kan egter vervang word ueur waar voorsBts·e~, bv.: Diei seun, waarop
sy va(fo1· trots is. Die: oorlog waarvan e.k joit veirtel he·t.
In Afrikaans vind hierdie vervanging lank nie altya
plaas nie. Die vnw. wat kan Sielfs van <lie voorsetsel waar
dit by behoort deur ander woorde in die sin geskei wees;
bv.: Die aardbe:wing• in Japan is die1 grootst,e, ra:rnp ·wat
ek ooit van gehoor he1t.
V gl. ook § 235.
1

+

+

Dl.e Onbepaalde Vnw. (pron. indefinitum).
§ 89. Die onbepaaldc vnw. hot 'n algcrnene karaktcr en
dit verwys nic na een of mecr bekendc snw. nie, maar laat
die aard en die gctal daarvan oop.
As onbcp. vnw. word gebcsig:
Ons, jiille (vgl. § 82), wie en wat (vgl. § 88), dit, 'n
mems, di1e me1nse., g'n mens, jy, iermaniA,, niemand, iets, niks,
19
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almal, algar, a.lbei, ~~dJe,r.e1en, g,eien ,e,e~, elke, elk, elkee:n,
sommige, ('n) Sielde1re, .enif}ie.
Bv.: dJit reient.
Imnand om tog .aan ~e klan se: "S~a,an daar" is oak
al 'n hulp. Almal is welkom. HulZe1 ber.e:ik albei hulle
dJoel. Ek' he,t ged,og elke.en weiet d.it.
Y.erboe vorme van onbep. vnw. is: allereers, allerZeii,
allerl~e.f s, al~e1rmees.
Ook een word V·erbuig wanneeir dit ias 'n onbep. vnw.
dien: Dis ene Du To#.
Di0 ou vorm 'YIJ~e,t is be,waar in vern1iet ·en tot n~et gaan.
In verbinding Illiet se, .word die besitsve.rhouding uitgedruk: Almal se bo1eke:.
Sommige onbep. vnw. word naas me1kaa,r in dieselfde
sin gebesig; v·e>ral is dit die geval mlet 'n tm,eins en jy - jou;
bv.: 'n M.ens bi,e in ,~iei be.,gin mnJaat jy die artiekell wil
he. Donkerd;etr lyk :d~ei ·nag van d;ie toekoms as 'n mens
jou oog opslaan.
VVat het 'n .onbepaa}dJe1 betekenis in uiidrukking,e SOOS:
Dis "IJ.:at moois !
1

DIE LIDWOORD.

§ 90. Die Li d w o o r d of Art i e k e I is die mees
gewone aanwyser van '.n snw. Soos ons in § 66 opgemerk
het, is dit die voorstelling van 'n aanwysende gebaar,
maar ons moet hier die beperking maak dat die aanwysende
krag van die lidwoord baie verswak het, en dat die aanwysing
feitlik net nog beteken dat die snw. 'n eenheid is of as sodanig
beskou word. As ons se :
1. sand is daar in oorvloed op die strand,
2. kinders spe1e1l in dJie sandJ,
dan kan die geringe aanwysendc krag van die in sin 2 maklik
waargeneem word.
Oor die gebruik van die lidwoord handel ons egter vcrder
in die sinsleer.
Daar bestaan 'n b e p a 1 e n d e en 'n n i e - b e p al e n d e lidwoord, ook genoem b e p a a 1 d e en o n b cp a a 1 d e lidwoord. Die b e p a 1 en d c lidwoord word geqruik om 'n bepaalde sclfstandighcid, wat by die hoorder
as bekend verondcrstel word1 aan te dui; die n i e - b e p a -
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1 end e lidw. daarenteen staan by 'n snw. wat as onbekend
veronderstel word, of waarvan die getal onbeperk is.
Die vorm van die bepalende lidw. in Afr. is alie, vir aUe
geslagte, naamvalsverhoudinge en getalle, bv. ,die os, in die
huis, die bome.
In dif'· verbindirng van aan lidw. infinitief of onbepaalde wys van 'n ww. vertoon die lidw. nog ewe veelvuldig
die v.orrn 't as diie1, bv. : .aan 't m;,aa/J, a1an 't ploe1g, aan 't
soek.
't kom verde,r nog voor in 'n paar uit N·edeirlands geerfde w.endinge, soos om 't ewe, in 't kart (naas im korli).

+

+

Opm.- Die Ned. vorm de bestaan nog in eiename, bv. De
Vos, De Rust, en dit word aangewend in sinne met 'n bepaalde gevoelswaarde, oorgeerf uit Ned., bv. roat de hel, wie de drommel,
wie de duiwel, wat de ongeluk.

Ou ve.rboe vorm.e van die Ned. 1dle1, soos die~, s, der, ter,
den (e1n), fon kom p.og voor in geyk1Je woo:rdverbinding1e.,
bv.: .desnoods, i!Jeistyd'Js, taJnd des t,yd.,y, kind dies dooi!Js,
sweet des aanskyns, smiddags, soggens, snags, saans;
naJd.erha:nd, bydm-haxnid, brooid, dier sm.arte•; tm-wyl, t~rdtee,
terloops, teirstond, mett.er.tydJ, oor dJood, op ,d1,en duur, d'6ureintyd, t.e1n slott,e, lien dele, t,exfllm.inst1e;.
Die nie.-bepalende lidw. is 'n, ook wel, maar selde, g·eskrywe e.en, en dis die onbeklemtoonde vorm van die tel-

woor<l Mn. Verbuig word dit, in die vorm ene, net wanneer dit diens doen as 'n onbepaaldc vnw.; vgl. § 89.
DIE BYVOEGLIJ{E NAAMWOORD.

§ 91. Die Byvoeglike Naamwoord of Adjekt i cf is 'n kenmerkswoord wat by 'n naamwoord gevoeg
word. Dit dien om die selfstandigheid, deur die naamwoord
uitgedruk, nader te bepaal. Dit beperk dus die begrip wat
deur 'n snw. uitgedruk word, deur 'n bepaalde k en m e r k
of h o e d an i g h e i d daarvan te noem.
So kry bv. die snw. man, vrou, kind in di·e sin: ·.,Naas
ons woon 'n ryk man, met 'n kwaai vrou ie.n 'n stout kind,"
'n beperkteir betekenis a,s in die sin: ":N"aas ons woon 'n
man met vro:U 1en kind."
§ 92. 'n Bn w. kan a t t r i b u t i 1e f of '.P r e d i k a, t i e f
gebruik word. In die eerste geval staan dit v66r die snw.: 'n
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moai boek, 'n gaeie kind; maar clit kan ook agter die snw.
v.oorkom: sy l•ewe lanJr;, 'n mon:d vol, kinJ.Zief, God almagt1ig.
In die twede gcval word dit gewoonlik van aio snw. geskei deur 'n werkwoor(L en maak dan cLeel uit van die gesegde: <lie m;:i,n is oud, die seun word groat, ek noem horn
dam. Sommige bnw. kan all.eon attributief gebruik
word. Daartoe behoort o.a.:
1. Bnw. iafgelei van plaasname en persoonsname:
Transvaalse boere, Kaapse wyn, Atlanti,ese oseaan, Kantse
filosofie, Einstcinse teorie.
2. Bnw. \Vat plek, rigting of tyd aangee: die. vaarste
perd, die ondorste sport, 'u vaarwaartse beweging, sya:eUngse, vrocere, gewesc, focnswaordige1, taekamstige, daaglikse•,
jaarlikse·, ei'lcigo, ens.
3. Bnw. afgele!i van snw.: vade•rlandse geskiedenis,
letterkundige prysvraag, wanhopige paging, koni1nklik1e1 goedkeuring, auderlike woning.
4. St.ofaanduidende bnw.: 'n gaue ring, 'n silwer horlosicketting, 'n glaso ka,s, 'n erde pot, 'n lake1nse broek.
Ander bnw. kan weer a 11 e en pre di k at i e f gebruik
word, d.w.s. hulle kom alleen voor as deel van die gesegdt
van 'n sin. Daartoe behoort o.a. :
1. Bnw. wat so nou verbonde is met bepaalde werkwoorde
dat hulle nie meer daarvan kan losgemaak word nie:
kwyt (raak), kwalik (neem), handgcmeen (raak), oewaar (word), gestand (doen), wys (maak), afhandi[J (maak),
braak (le), ens.
2. Bnw. va,n werkwoorde, aJgelei: be·gaan, bestand,
betrakke, bcwus, gedagtig, · geheg, ge,ne:irj, gewend, aangedaan, inge,nome, ontblaat, vervuld, vatbaar, wenslik, ons.
Opm.- Sommige van hierdie bnw. kan egter ook attributief gebruik word, maar dan kry hulle 'n antler betekenis, as wanneer
predikatief gebruik. Vergelyk die volgende voorbeelde:
Hy
Hy
Hy
Hy
Hy
Hy

is begaan oor iets
is in die saak betrokke
is horn bewus daarvan
Iyk aangedaan daaroor
skyn ingenome daarmee
is ontbloot daarvan

-
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Soorte van Bnw.
§ 93. Volgcns die aard van die dicns wat hulle verrig,
kan bnw. in die volgende twee hoofsoorte verdeel word:
1. Bnw. van h o e d an i g h e i d, wat dus 'n kenmerk
of eienskap van 'n selfstandighcid aangee. Hierondcr val die
mecste bnw.: mooi, lelik, goed,, sleg, ens.
2. St of a and u i den de hnw., wat dus die stof of
materiaal aangcc waar·uit 'n selfstandighcid bestaan. Deurdat
die mecste stofaanduidcnde bnw. in Afrikaans dieselfde vorm
het as die snw. waarvan hulle afgelei is (die woord hout
kan sowel beteken "gemaak van hout," as die stof hout),
bestaan daar as 'n natuurlike gevolg die nciging om die
bnw. + die snw. te beskou as 'n samestclling van 'n snw. +
'n snw. Daarom word die stofaanduid0nde bnw. + die snw.
gewoonlik ook as een WOOrd uitgespreek en geskrywe, hoewcl
dit nie noodsaaklik is nie.

So kan 'n mens se 1e1n skrywe: 'n yster paaZ 0£ 'n
y8terpaal, wat beteken: 'n paa.1 van
yster gemaak;
maar nie: 'n yster vark nie, alleen ystervark, omdat 'n vark
nie van yster gemaak is nie,. Dio laaste woord is 'n same,stelling wat een begrip uitdruk, die oerst1e is 'n sto£aanduidernle bnw.+ snw. Vergelyk verder rietdak-rietbok; .erdepot - rrdva1rk, erdu:urm;
kl.ipmuur - lclipsalm,amclevr;
vuurpyl - vuurhoutjie; waterblaas - waterhond.

Hieruib blyk dus duidelik die verskil tussen 'n ,egte
samestelling en die bloot aane1enge1skrn\ve stofaanduidende
bnw +snw. Voorbeelde van die laaste is die volgende:
grasdak, strooihuis, glaasdeur, kleimuur, blikskottet, houtlepel, plankvloer, syrok, f erweelbroek, loodpyp, koperketel,
waske'rs, waspop, rottingstoel, ens.
Opm. 1.- Uit sommige aaneengeskrewe vorme blyk nog duidelik
dat die eerste deel nie 'n snw. is nie, maar die daarvan afgeleiide
stofaand. bnw. So vertoon bv. glaasoog, glaasdeur 'n lang aa, terwyl
die snw. glas lui; erdepot vertoon 'n e, terwyl die snw. crd in
saniestellinge soos erdwurm sy betekenis as 'n snw. bewaar.
Opm. 2.- In 'n paar staande uitdrukkinge kom die stofaand.
bnw. nog les van die snw. voor, met figuurlike betekenis: 'n
gulde geleentheid, 'n wass,e neus, stene tafels, stale harte.
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Opm. 3.- Verskillende antler rededele kan ook as bnw. gebruik word, bv.;
Aanwysendc, Vragende en Besitlike vnw., Telwoorde, Bywoorde, Onvoltooide en Voltooide Deelwoorde.
Vergelyk die paragrawe waar hierdie rededele behandel word.

Verbuiging van die Bnw.
§ 94. Soos ons by die bchandeling van die snw. opgemerk het, is Afrikaans betreklik arm aan buigingsvorme.
Maar naas die snw. kan ook die bnw. nog in sekerc gevalle
verbuig word. Hicrdie buiging of vormverandering dicn in
Eommige gcvallc om betckenisvcrandering aan te dui, in ander
gevallc bestaan daar gecn bcpaalde rede vir die buiging nie.
Want geslagsonderskeiding speel hicrby geen rol, soos bv. in
N ederlands nie'. So se ons: 'n go1e1ie, ma,n, vrou, kind:
maar daarnaas 'n groat man, vrou, kind.
Ons sal hicr nic probeer aantoon w a a r o m die bnw.
in die cerste geval wel, in die twcde geval nie verbuig word
nie. Ons doel is enkel om te konstateer w a n n e e r, volgens
<lie algemene spraakgebruik, die bnw. wel en wanneer dit nie
verbuig word Die.
Om hierdie ingewikkelde kwessie, wat ons mceste skrywcrs
nog heelwat las veroorsaak, so oorsigtelik moontlik te behandcl, sal ons dit ondcr twee aparte hoofde bcspreek: (1) die
gcvalle waar die bnw. geen verandering ondergaan nic; (2) die
gevalle waar dit kan verbuig word. Hiermec wil nie te kcnne
gegee word dat ons al die struikelblokke uit die wcg sal ruim
nie, maar dis in elk geval 'n poging om tot 'n sistematiese indeling te geraak.

<>nverboe vorme van die Bnw.
§ 95. Die Bnw. word in die volgende gevalle nie vcrbuig nie:
J. Wanneer dit pr C• di k at i e, f g«3bruik word (vg-1.
§ 92), en ook at tr i but i e f, maar alleen as dit agter die
snw. staan: sy lewe lank, 'n mond vol, ens.
2. St of a and u id end e bnw. Hier kom egter enkele uitsonderinge voor: goue, lake1nse1, ula.~e, el'J"d1e1, en die
figuurlik gebruikte giilde, wasse, stene, stale [Vgl. § 93 ( 2) ] .
Maar ve-rder neem die stofaand. bnw. nooit 'n e n~e.
3. Bnw. op -er (waaronder die vergrotiende trap val):
'n lekke1· eretmaal, 'n donk~r nag, heldie~ watetr, suiwe1r; dra,nk,

84

VORMLEER.

<J,apper solclate, 'n ja•mnieir h,a,i•ti1 <lie hoer onderwys, ons la.er
skole, groteir ondernemings, 'n swa,(J;,rde1r g1ewig, gehoorsamcr kindcrs, by 'n vroeer of later gelecnthcid.
Opm.- Ander word net verbuig in die vaste uitdrukking onder
andere, maar anders nooit. Dus: sommige mense sterf jonk, ander
word oud.
Meer en mz'nder word net verbuig in die vaste uitdr. "in
meerdere of mindere mate."
Seker en besonder word gewoonlik verbuig:
'n sekere man,
sekere mense, besondere omstandighede.
- Ieder bly onverboe in iedereen, in z"eder geval; maar word
.anders altyd verbuig: iedere mens moet sterwe, iedere nasie het
sy taal; verder word gewoonlik· verbuig.

4. E,enlettcrg'rnpige bnw. op -lm en -rm: 'n kalm
see, 'n skel-m Jaggie, 'n a.rm mam,, 'n warm dag', 'n fe:rm
houding.
Opm.- Arm word egter verbuig, wanneer dit met nadruk of
:figuurlik gebruik word: Hy is 'n arm man en daarby ook 'n arme
sukkelaar.
Die arme vlugtelinge het alles verloor.
arm mense wat genoem word arme blankes.

Daar is vandag baie

5. Eenlettergrepige bnw. op -ng: 'n lang distansie,
'n bang kind, 'n jong pcrd, 'n wrang smaak, streng maatreels.
Opm.- Wanneer lang en j,ong predikatief gebruik word, lui
huUe lank en fonk.

6. Eenlettergrepige bnw. wat op 'n klinker of tweieiklank eindig: 'n ou gewoonte, Zou water, rou v1~is, 'n fiou
perd, boland, bodeur, f'ugare, 'n ru v,el~ 'n sku kind, 'n
mooi gesig, 'n rooi kleur 'n kwaai bees, vry losics, lui
skepsels.
Upm. 1.- Sommige van hierdie bnw. word ook verbuig, soos
bv.: 'n ruwe behandeling, 'n sluwe plan, 'n troue vrind, 'n kwaaie
duiwel, die goeie oue tyd, "die bouvalle van 'n oue, oue boerewoning."
Opm. 2.- In woorde soos die volgende word die bnw. ou altyd
aaneengeskrywe met die volgende snw.: oupa, ouma, oumens, ouboet,
oubaas, ounooi, outa, oujong, oujongkerel, oufongnooz, ou7aarsaag.
Vgl. ook bodeur, boland, rousteen, rugare.
Upm. 3.- Nuwe is die verboe vorm van nuut.
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7. Eenlettergrepig1e bnw. wat op 'n ander meueklinlrnr
eindig as d, f, g, s: 'n diik rnuur, .,n ste:rk stroorn!, 'n kaal
vlakte, vwil water, 'n lann arrn, 'n lclam doeir, 'n dun stokkie,
groe1n gras, 'n skeir•p mos: 'n Z01np dim, 'n 1se~r hand, 'n suur
gesig, 'n bont kalf, 'n stout kind.
Opm. 1.- Hier kom
'n naaltte liggaam, 'n pure
nare droom, die hele dag
alle geval naas almal, ten
hierdie een.

egter ook enkele verboe vorme voor:
kind, pure goud, 'n ware gebeurtenis, 'n
naas heeldag, elke maal naas elkeen, in
enemale naas eenmaal, hierdie ene naas

Opm. 2.- Soos reeds hi er en
kinge geblyk het, kom dit dikwels
paalde gevalle nog verbuig word.
uitdrukkinge, of wanneer hulle met
bruik word. Hier volg nog enkele
'n teer plantjie
'n suur appel
'n diep gat
'n wys perd
'n duur artiekel
'n stout kind
'n groot werk
'n lui mens
'n skoon gesig
'n dooi perd
'n vol glas
ryp vrugte
'n bang kind
'n wrang smaak

-

daar uit die voorgaande opmervoor dat onverboe bnw. in beDit gebeur meestal in vaste
nadruk of in figuurlike sin gevoorbeelde om dit te illustreer:

'n tere saak.
'n sure ondervinding.
'n diepe vernedering.
'n wyse raad.
'n dure plig.
jou stoute kind I
op grote skaal.
'n luie vabond.
'n skone geleentheid.
op sy dooie gemak.
by sy volle verstand.
'n rype ervaring.
'n bange nag deurbring.
die wrange vrugte van 'n daad pluk.

Verboe vorme van die Bnw.
§ 96. Alleen attributie:f gebruikte bnw. kan verbuig
word, d.w.s. naas die onverboe vorm kan 'n verboe vorm op
-e voorkorn. Dit gebeur in die volgende gevalle:
1. Eenlettergrepige bnw. wat op die volgenue
klinkers eindig: d, f, g, s.

mede-

(a) Op d:
(i) 'n harde pad, 'n wrede vonms. 'n vreemde taal, 'n
wildc gedierte.
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(ii) Met verdubbeling van die d (vgl. § 40): 'n gladde
tong.
(iii) Met uitstoting van die d (vgl. § 57) : 'n koiie
wind, 'n bree sloot, 'n g_oe2:e les, 'n wye1 i=uimte.
(b) Op f:
(i) Met oorgang van f tot w (vgl. § 57) : 'n gawe
kerel, 'n halwe brood, 'n stywe nek, 'n skurwe vel,
'n liewe kind, 'n dowe man.
(ii) Met oorgang van f tot ww (vgl. § 57): 'n lawwe
grap, 'n {J'rowwe stem (maar grofbrood), 'n dowwe
geluid, 'n muwwe1 ruik (maar vermnfte brood).
Opm.-Van sa/ kom twee verboe vorme voor: sawwe en
sa/te.
Die laaste is die mees gebruiklike van die twee, en is
waarskynlik ontstaan na analogie van sagte.
Die t wat in die
onverboe vorm aan die end weggeval het (Ned. zacht), word in
die verboe vorm nog bewaar.
"Daar is 'n baie groot verskil
tussen die sagte man en die sa/te man." (Langenhoven: Naarheid
en Waarheid.)

(c) Op g:
(i) Met die t wat in die onverlboe vorm aan die end
weggeval het, maar in die verboc vorm hewaar gebly is ( vgl. § 57) : 'n sagte bed, 'n slcgte voorbeeld, 'n ligte werk, 'n digfa bos, 'n eJgte patriot,
die re.gte man.
(ii) Met uitstoting van die g (vgl. § 57) : 'n hoe toring,
'n droe tak, 'n lee huis, in die ruie gras, op 'n
vroee oggend, my ou moee liggaam.
(iii) Met verdubbeling van die g (vgl. § 41) : 'n logge
dier, 'n vlugg_ei boodskapper, 'n stngge peirsoon.
Opm.- In sommige streke, veral in die Noorde, word dikwels
die g behou in woorde onder (ii) genoem.
Dus hoge, lege, ens.
(die g word uitgespreek soos in Engels go).
So ook in die woord nege naas die bolandse vorm nee.
In woorde, soos onder (iii) genoem, wat nog weinig gebruik word
in die spreektaal, word die gg nie as stemhebbende klapper uitgespreek, soos in brugge en sogge nie, maar as stemlose glyer, soos
in brug en sog.
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(d) Op s:
(i) 'n diwase bewering, 'n valse profoet, 'n fiukse seun,
'n trotse vader, 'n snaakse affel'le, 'n ganS:ei menigte.
(ii) Met verdubbeling van die s (vgl. § 45): 'n krasse·
bewering, ruet rasse skrede.
(iii) Met die bewaarde, 1fl [vgl. c, (i)]: 'n juiste1 voorstelling, 'n vaste betrekking, 'n woeste streek.
Opm.- Hier k,om enkele onv,erhoe vorme voor: 'n /ris dogter,.
'n los tand, bros hout.

2. Bnw. op -·s, afgelffi van snw.: Hollandse, En[J$lse.
Duitse, Franse, joodse, 'n doorl!.se stilte, die aardse lewe-,
helse ]awaai, skoolse we,ttei, s~eedS:e gewoontes (met verande,ring en rekking van a to,t ,e1e).
3. N£,eerletforgr1epige bnw. [behalwe die op -e;r. Vgl.
§ 95 (3)] : 'n gewapende bende, 'n kinderagtige ekskuusr
'n vermaaklike spe], 'n g,ehoorsame. kind, 'n 'l'espektabe1le;
man.
Hieronder val ook die volgend!e:
(a) Bnw. in die oortreffe,ncLe trap: dio kindierragtigstre
ekskuus, die ver<maakUksbe: spel, die geffioor.rnarmst~
kind.
(b) Onvoltooide dcelwoorde wat byvoeglik gebruik
word: 'n hardwerrk:endJe man, staande wateir, spelende kinders, die ontwakernwe natu ur.
(c) Voltooide deelwoorde wat byvo,eglik gebruik word:
geploegdJe grond, 'n gestrafte rnisdadiger, 'n g,ebrok,g
stem, 'n gehreektie1 koppie, 'n opgerskote kind, uitge1soekte vrugte. (V gl. oor die verbuiging van die deelwoord §§ 149 en 152 vlgg.).
(d) Bnw. aan vreemde tale ontlieen: 'n sekundere skool,
'n populere persoon, (maar: 'n populerder pcrsoon
- vergwtende trap), 'n intellektuele, o;ntwiklrnling,
'n vakante betrekking, 'n krietiese beskouing, 'n kritieke
oomblik, 'n sensasionele gebeurtenis, 'n kooperatiewe
vereniging.
Opm. 1.- Samegestelde bnw. volg die buiging van die laaste
deel daarvan, en kom dus voor met en sander - e: 'n skatryk man,
'n spekvet perd, 'n goedl~oop artielrnl, 'n papsa/te perske, 'n doodgoeie s.iel, 'n dollee fies.
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Oi;:m. 2. - Gesubstantiveerde bnw. (d.w.s. bnw. wat as snw. ge.bruik word) word altyd verbuig:

(a)

(b)

In die enkelvoud altyd na 'n lidwoord of voornaamwoord:
Die ryke bekommer horn selde oor die arme. Daardie
blinde loop alleen. Watter veroordeelde het vrygekom?
Soek jy 'n grote pf klt#ntjie? Hy is my meerdere. Die
ware, die skone, die goeie, die kleinere, die grotere.
In die meervoud gewoonlik met- s: rykes en armes,
kreupeles, en blindes, grotes en kleintjies, veroordeeldes,
tdeurgesteldes.

Opm. 3.- Enkele selfstandig gebruik~e bnw. word al heeltemal
.as snw. beskou:
Hollands (die Hollandse taal), Afrikaans (die
Afrikaanse taal), 'n dwaas, 'n vrek, 'n gek, 'n liberaal, goed en
.kwaad.

4. Daar is verder 'n aantal staande uitdrukkinge of geykte terme, waarin die bnw. in verskillende verouderde buigingsvorme bewaar gebly is. Dit is taalfossiele uit 'n vroeer
tydperk wat die later ontwikkeling van Nederlands nie meegemaak het nie, en dus nog minder die van Afrikaans.
Maar hoewel sommige daarvan alleen nog in deftige styl
voorkom, behoort die meeste tot ons alledaagse woordcskat,
·soos uit die volgende voorbeelde blyk:
Goedsmoeds, blootshoof, te gelyker tyd, ter elfder ure,
op heter daad, te goeder · trou, van ganser harte, in koelen
bloede, ten e1u.,"if1:e1n dag1e, grote:ndeeils, go~d16rtier·en (tier=
.aaro), stormendJCl1'hand, onverri{ji~er s1aroe1, niks nuuts, iets
groats, v1eel goeds, wat m~oois, aUerlei, ve1l~rlei, allermoos,
aUermins, t,en goedie, ten ku;'l!:de1, ens.

··Trappe van Vergelyking.
§ 97. Bnw. kan vcrder nog buiging of vormverandering
ondergaan om betekenisverandering aan te dui, wanneer die
eienskap of hoedanigheid van 'n selfstandigheid wat deur die
bnw. genoem word, 'n- verandering ondergaan. Al die kin·ders in dieselfde klas is nie ewe vlytig nie. Hierdie eienskap
is by die een in mcerdere of mindere mate aanwesig as by
-die antler; en om nou die verskillende grade of trappe van
vlytigheid te kan bepaal, neem die bnw. verskillende vorme
..aan, ooreenkomstig die graad of trap wat dit voorstel.
So kan ons bv. se: Piet is vlyb.ig, maar Paul is vlyti{}er, ein Klaas is die vlytigste l eerling in die klas. Ons
1
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vergelijk dus die drie 10erlinge met mek:mr wat hulle trappe
van vlytigheid betref, en daarom word die trapaanduidende vorme van die bnw. genoern trappe van verge1 y kill g.
Daar is d r i e t r a p p e:
·

(a) Die ,eerste of St€1llend1e Trap (Positief)
dien as uitgangspunt en geo aUeen 'n bepaalcle eienskap van die selfstandigheifl a,an: 'n vlytige le1erling, 'n stout kind.
(b) Die twede of V 1e r g' r o ton d 1e 'I' r a p (K o rn par at i e f) word gewoonlik gevorm deur die on verboe vorm van die bnw. plus die uitgang -er, en
toon aan dat die eienskap, deur die bnw. genoem,
in 'n hoer g'raad aanwesig is:
Paul is vlytig'e1r as Piet; hierdie kind is stoute1r a.s.
daardie eien.

Opm.- Soos uit die tabel van voorbeelde sal blyk, is hierdie
definiesie nie heeltemal juis nie, omdat dit nie al die gevalle dek
nie.
Dikwels word die vergrotende trap gevorm nie deur die
onverboli vorm van die bnw. plus - er nie, maar deur 'n gewysigde
vorm daarvan, en ook met ander uitgange as -er. Waar <lit voorkom,.
sal in 'n opm. die aandag daarop gevestig word.
Ook sou die vcrgrotende trap in sommige gevalle eintlik verkfeinende trap moet genoem word, bv.:
Paul is kleiner as Piet·.

(c) Die derde of Oortreff,Hnd'e Trap (Super1 at i e f) word altyd gevorm dcur die onverboo
v,orrn van d~le hnw. plus die uitgang -st,e1, e.n toon
aan dat die eienskap deur die bnw. genoem, in dirJ
hoogste g11aad a,anwesig is: Klaas is die vlyti,gste
leer ling in die .klas; h1einlie kind is die stoutsteJ
van alrnal.
Die volgende tabelle kan dien om die v1emaamste veranderinge tc illustreer, wat veral die rnedeklinkers ondergaan by die vorrning van die lrnmparntief.
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§ 98. 1.

Bnw. op -d: ·

:Stellende Trap.
(a) hard
wrced
vreemd
wild
bekend
bemind
beroemd
(b) breed
wyd
oud
koud
(c) glad

Vergrotende Trap.
harder
wrcder
vreemder
wilder
bckender
beminder
beroemder
breer
wyer
ouer
kouer
g1adder

Oortreffende Trap.
hardste
wreedste
vreemdste
wildste
bekendste
bemindste
beroemdste
breedstc
wydsto
oudste
koudste
gladste

Opm. 1.- Uit hierdie voorbeelde blyk dat die oortreffende
trap altyd gevorm word deur die stellende trap plus - ste, sander
verder wysiging. Hier is dus geen moeilikheid nie. Maar by die
vergrotende trap merk ons op dat dLe d soms intervokalies (tussen
twee klinkers of vokale) wegval, en soms weer verdubbel word.
Hierdie verskynsel het ons reeds onder die Klankleer behandel.
Vgl. §§ 57 en 40.
Opm. 2.- kwaad - kwater - kwaadste vertoon 'n t in die komparatief wat waarskynlik ontstaan het onder invloed van later,
soos blyk uit die uitdrukking: hoe later, hoe kwater. Oor die betekenisverskil tussen /iwaad en llwaai word onder Betekenisleer gehandel.

2. Bnw. op -f:
:Stellende Trap.
(a) gaaf
styf
lief
skurf
do of
(b) dof
gr of
laf
muf
saf

Vergrotende Trap
gawer
stywer
liewer
skurwer
dower
dowwer
growwer
lawwer
muwwer
safter, sawwer
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Oortreffende Trap
gaafste
styfste
liefste
skurfste
doofste
dofste
grofste
lafste
mufste
safste
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Opm.-Die / gaan in sommige gevalle ti.ntervcikalies oor in w.
in antler gevalle in ww. Vgl. § 57.
Oor die / in sa/ter vgl. § 96, lb Opm.
Enigsti.ns ongebruiklike bnw. volg nog die N ederlandse buiging.
su/- sutfer, du/-dutfer.

3. Bnw. op
Stellende Trap
(a) jong
bang
lang
wrang
vinnig
onhandig
(b) hoog
laag
ruig
moeg
vroeg
(c) sag
sleg
lig
eg
heg
(d) log
stug
vlug

-a:
Vergrotende Trap
jonger
banger
langer
wranger
vinniger
onhandiger
hoer
la er
ruier
moeer
vroe,er
sagter
slegter
ligter
egter
hegter
logger
stugger
vlugger

Oortre:ffende Trap.
jongste
bangste
langste
wrangste
vinnigste
onhandigste
hoogste
laagste
ruigste
moegste
vroegste
sagste
slegste
ligste
cgste
hegstc
logste
stugste
vlugste

Opm.- Hier merk ons die voig1ende op:
1. In komparatiewe
onder (b) word die g intervokalies uitgestoot. In sommige streke
word dit egter dikwcls behou. Vgl. § 96, c, Opm. - 2. In komparatieweonder ( c) kom 'n t voor wat tin die posiitief nie bestaan nie.
Vgl. § 57. - 3. In komparatiewe onder (d) word die g verdubbeL
Vgl. § 96, c, Opm.

4. Bnw. op -8:
Stellende Trap
Vergrotende Trap
(a) dwaas
dwaser
snaaks
snaakser
heser
he es
VOOS
voser
fluks
flukser
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dwa.asste
snaaksste
heesste
voosste
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Stellende Trap
vals
hulpeloos
(b) woes
juis
vas
(e) los
bros
kras
fris

Vel'.gTotende Trap
valser
hulpeloser
woester
juister
vaster
loss er
brosser
krasser
frisser

Oortreffende Trap
valsste
hulpeloosste
woesste
juisste
vasste
losste
brosste
krasste
frisste

Opm.- Oor die t onder (lb) en die verdubbeling van die s ondJer
(c) vgl. §§ 57 en 45.

Daar bestaan 'n neiging om die t in te las waar
hoort nie. Langenhoven skryf bv.: "Die makoue, het
sou nog heester word van di.e stof onder die trem se
(Sonde met dikJ Bure p. 25). So hoor 'n mens dikwels
frister, ens.

5.

hy nie tuis
ek gereken,
buikplank."
ook loster,

Bnw op -r:

Stellende Trap
ver
teer
duur
swaar
bitter
lckkcr
suiwer
jammcr
kosbaar

VergTotende Trap
verder
teerder
duurder
swaarder
hitterder
lekkerder
suiwerder
jammerder
kosbaarder

Oortreffende Trap
verste
teerste
duurste
s,waarste
bitterste
lekkerste
suiwerste
jammerstc
kosbaarste

Opm. 1.- In die komparatief word orals welluidendheidshalwe
'n d ingela.> v66r dil' uitgang. Dis makliker om te st! verder, dorder,
ens. as verrer, aorrer, en dit klink ook mooier.
Opm. 2.- Die volgende bnw. op - r vertoon geen trappe van
vergelyking nie:
(a) Stofaand. bnw.: silwer, koper, marmer; (lb)
die woorde regter en linker.

6.

Bnw. op k, i, m, n, p, t:

Ste~lende

dik
geskik
hinderlik

Trap

Vergrotende Trap
dikker
geskikter
hinderliker

93

Oortreffende Trap
dikste
geskikstc
hinderlikste
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Stellende Trap

Vergrotende Trap

Oortreffende Trap

mal
kaal
vermetel
kl am
arm
gehoorsaam
dun
nnn
groen
diep
skrrp
stip
wit
'Stout
nuut

maller
kaler
vermeteler
klammer
armer
gchoorsamer
dunner
minder
groener
dieper
skerper
stipter
witter
stouter
nutcr, nuwer

ma1ste
kaalste
vermetelste
kln.mste
armste
gehoorsaamste
dunste
minste
groenste
diepste
skcrpste
stipste
witste
stoutste
nuutste

Opm.- Die wysiginge wat hier plaasvind, het ans reeds almal
bespreek in vorige opmerkinge.

7.

Bnw. op klinkers of tweeklanke:

Stellende Trap

Vergrotende Trap

Oortreffende Trap

na
ru
sku
slu
vry
bly
gou
blou
lui
taai
kwaai
mooi
rooi

nader
ruwer
skuwer
sluwer
vryer
blyer
gouer
blouer
luier
taaier
kwaaier
mo01er
rooier

naaste
ruuste
skuuste
sluuste
vryste
blyste
gouste
blouste
luiste
taaiste
kwaaiste
mooiste
rooiste

Opm.- Hierdie gevalle is almal normaal, behalwe die w wat
in 'n paar komparatiewe bewaar is, en die ingelaste d in nader.
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Die w staan egter nie heeltemal vas nie, sodat naas ruwer, skuwer,
sluwer ook voorkom ruer, skuer, sluer. Verder is daar 'n verskil
in die superlatief van hierdie vier bnw. (nl. die dubbele teken aa
en vu), maar dit betref alleen die spelling en nie die klank nie.
Vgl. §§ 21 en 29.

8.

DiP volgende vorme is onreelmatig:

Stellende Trap
good
b,aie, veel
bietjie, min
laat
kwaad
nuwe, nuut

Vergrotende Trap
bet er
mcer
minder
later
kwater
nu wer, nut er
cerder

Oortreffende Trap
bcste
meeste
minste
laaste
kwaadste
nuutste
eerste

Opm. 1.-0or die vorm kwater vgl. § 98, 1, Opm. 2. Die vorm nuut
alleen predikatief gebruik. Daar is verder 'n betekenisverskil tussen nuwer en nuter.
Die eerste beteken meer modern, en die
twede minder verslete, bv.:
" My motorkar is 'n nuwer model,
al is _joune ook nuter as myne."
Opm. 2.- By Langenhoven kom die vorm goeiste voor, in die
sin van goedaardigste, as superlatief van goed: " Die goeiste mens
word naderhand ongeduldig " (Son de met die Bure p. 11).

of

9. Die volgende bywoorde
voorstelsels kan as bnw.
gebruik word, maar allecn in die superlatief:
voor - voorste, agter - agterste, binne - binncste 1 buite buitenste, bo - boonste, middel - middelstc, onder - onderste,
uit - uiterste, op - opperste.
Bv. die onderste sport v(t,n die leer; die uite,rste grens;
'n opperste platjie, ens.
Opm . - Langenhoven gebruik voorder as komparatief van voor:
jonger hoe voorder" (Dappers en Filistyne p. 9).

~hoe

§ 99. Dikw0ls word U.ie trnppc van ve1rg elyking gevorm
deur die gcbruik van m1e1t'!l'i", 1ne1e31 miruJ;,e1r, mi..ns. Dit is
veral die geval met byvoeglik gebruikte voltooide deelwoorde soos bekrompe, l;,eskonke, geslepe, ingenome, 'IYe r,qelee,
opgervoede, gehat,e.
1

1
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§ 100. Die superlatie£ word dikwels in ab s o I u t e sin
gebruik, d.w.s. dit druk geen relatiewe of vergelykende graad
uit nie, m'aar alleen 'n baie hoe graad:
My Uef ste moeder; sy ,e,nig8t1f!J kind; ,ek is hoogs in my
skik; hy doen sy u~t~r8oo bes ; hy 16 op ;,gy uitevr8t1e; die nood
is op sy hoog8te; van jou het ek dit all'11"m1ins of die allermin.Yfo verwag; 'n alle'l'<elZervdJig8te toestand; 'n a,llevrbelangrikste maatrecl.
Opm.- Hieronder val ook uitdrukkinge soos die volgende: 'n
a/gedankste pak slae, 'n vervlakste leuen, 'n vervloekste skande,
waarin die bnw. wel die vorm van 'n superlatief vertoon, maar
geen superlatiewe betekenis het nie, want daar bestaan geen korresponderende positiewe en komparatiewe vorme nie.

§ 101. V crgelyking kan ook sondcr vormverandering van
die bnw. uitgedruk word:
Ek is nfo 80 slim 30,08 (,as) jy nie.
Hy is rwt so slim 8008 (as) sy.
Opm. 1.- Die N ederlandse vorme zoals en evenals word in
Afrikaans verteenwoordig deur soos en net soos. D.aarom is die
vorme soas en eweas, wat nog dikwcls geskryf word, af te keur.
Opm. 2.- Onder N ederlandse invloed word dan nog dikwels
gebruik na 'n komparatief in plaas van as. Dan is eg1ter alleen
noodsaaklik om opeenhoping te vermy in 'n sin soos die volgende :
Hy het 'n groter naam as skrywer dan as spreker.
Opm. 3.- In plaas van die komparatief plus as ka.n ook die
superlatief gebruik word:
Hy is slimmer as ek- Van ons twee is hy die slimste.

§ 102. Sommige bnw. het geen trappe van vergelyking
nie, omdat die eienskap o.f hoedanigheid wat daardeur uitgedruk word, nic vatbaar is vir vergelyking nie. Hierdie klas
kan dus ook tot die absolute bnw. gereken word. Die volgende
val daaronder :
(a) Stofaanduidende bnw.: '{Joue, kope1r, gla.s.e1, ,9t.ene1,
ens.
(b) Bnw. van ander rededel1e' afg,elei, soos Afrikalxn8e,
Tnan8vaal8e, m,a,(J)ndelik8e, jaalrUk8e!, hieideindiaa[J"Ye,
toe.nmalige', outyd8ie, ·nuwe1rw1e1t8'e, ,ens.
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(c) Bnw. wat reeds 'n ahsolute betiekenis vm"top;n: volmaak, dood, alma,gti.fJ, pe'rfelk.
(d) Samegestelde bnw. w.a.t rneds 'n vergelyking te
kenne gee:
spe17o1Jiet, pa.psaf, dolleie1g, branda.rm,
yskoud, he1uning>soet.
(e) Bnw. van snw. aigelei deur middel van die aigteirvoegsel -loos: ouderloos, ·weirkloos, noaeloos, hopliJ,,loos.
(f) Bnw. wat wiskundige eii.enskappe. uitdruk: ronJdJ,
vierkant1ig, pairallel, r~e9lwek1 ig.
Opm.- Soms word selfs sulke absolute begrippe nog versterk,
veral wanneer daar besondere. nadruk op gele word.
Dit blyk
reeds uit dolleeg naas leeg, propvol naas vol, morsdood naas
dood, pikswart naas swart, sirlcelrond naas rond.
Maar ook die superlatiewe uitgang - ste word dikwels ook nog
weer bygevoeg: in die volste sin van die woord; die volmaakste
gesondheid; die per/ekste orde.
Hieruit blyk dat absolute begrippe dikwels nog 'n relatiewe
betekenis het.

DIE TEI;woo1m.

§ 103. Di P T e 1 w .o o rd of N u m e r a 1 e dien om die
getal Y:111 Sl1W. te bepaa,} OT die plek Wat 'n SUW. lllil € em.
Telwoorde wat die aantal aa.ngee' hee t hoof te 1w o o r d e. bv. ses bome; die wat (die p1ek in 'n ry bepaal:
ran g1 t e 1 woo rd e, bv. die sesdei bo01n; hulle is mee1stal
van die hooftelwoorde afgelei.
Die hooHelwoorde wo11c1 :v,eirfLe1e·l in b:,e1p aa 1 d: e1 IElill 01 nb e p a a 1 cl e tel w. ; dfo, name1 cl ui die betekenis a.an : die
€erste soort ge10 nouk,eurig die aanfal aa,n, clie1 twede minde·r bepaald. Die bepaalde hoof- en rang-telwoordie het die
·:volgende Y.Ortne:
1 1

1

Hooftelwoord.

Rangtelwoord.

een
twee
3 drie
4 vier
.5 vyf

eerste
twede
derde
vierde
vyfde

1
'2
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Hooftelwoord
6 ses
7 sewe
8 ag, agt
9 nege, nee
10 tien
11 elf
12 twaalf
13 dertien
14 veertien
15 vyftien
16 sestien
17 sewentien
18 agtien
19 ncgentien, neenticn
20 twintig
21 een-en-twintig
22 twce-en-twintig
29 neen-en-t:vintig
30 dertig
40 veertig
50 vyftig
60 sestig
70 sewentig
80 tagtig, taggentig
90 negentig, neentig
99 neen-en-neentig
100 honderd
101 honderd-en-ecn
200 tweehonderd
1000 duisend
1001 duisend-en-een
1100 eenduisend-eenhonderd
2000 tweeduisend
1000000 miljoen

Rangtelwoord
sesde
sewcnde
agste
ncgcnde, neende
ticnde
elfde
twaalfde
dertiende
veertiende
vyftiende
sestiende
sewcntiendc
agtiendc
ncenticnde
twintigste
cen-cn-twintigste
twee-en-twintigste
ncen-en-twintigste
dertigste
veertigste
vyftigste
sestigstc
scwentigste
tugtigstc, taggentigste
negentigste, neentigste
neen:-en-ncentigstc
honderdste
honderd-en-eerstc
tweehonderdste
duisendste
duise:o.d-en-eerste
duisend-en-eenhonderdste
twccduisendste
miljoenste

CJpm.--- Naas sewe kom seuwe voor (vgl. § 26, lang e, Opm.
die vorm agt kom bowendien voor in agtuur.

Onbepaalde hooftelw. is bv.: bai1e1, vele,il,
mige, al, m~n, Vf!Arskei.e1, eU<Je.
Bv.: baie re1isiger's ve1rtne1k' vandag.
1
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Opm.- Word hierdie woorde selfstandig gebruik, dan word
hulle beskou as onbepaalde vnw.; vgl. § 89.

Party snw. word as onbepaalde hooftelw. g1ebesig, bv.:
varty, 'n klomp,, 'n paar, 'n 'dosyn, 'n span!, 'n koppel, 'n
trop.
Die bepaalde hooftelw. hondJevrd, dJuiSiemi/;, miljoen en

die veelvoude daarvan kan ias snw. geibesig word, bv. 'n
honderd mense.

Duise1nd£1 van arw1Jei-blwnke1S.

Onbepaalde rangtelw. is o.m.

e1e1rs~e,

laast,ei, midi!Je1lsbe;,

hoeveelste, sove1e:lste1.
Opm.- Dit
rangtelw. word,
aantal die snw.
die laaste van

spreek vanself dat die eerste drie woorde bepaalde
wanneer daarby gese word uit watter groep of
die eerste ens. is; bv. die eerste van daardie ry huise;
die ses broers.

DIE VOORSETSEL.

§ 104. Die Vo ors et s e 1 of Pr 1e, po s i e s i e is 'n verbindingswoord, wat saam met naamwoorde dien om 'n plek,
tyd of omstandigheid aan t,e dui. Omtrent almal Iran eiwene,ens as 'n bywoord dicns doen, 1e1I1 veral dio van di'I~ laaste
kategorie vertoon nog duidelik hul oorsprong as sodanig.
'n Plek word bv. · aangedui deur die voo,rs. in in die sin:
die dorp le in die llaro; 'n tyd deur na in: na re en kom sonskyn: 'n rcde deur weens in: weens siekte moes ek tuis bly.
Die. afwisselende, g:ebruik as voorsetsel en as bywoord
blyk uii.. die volgende sinnie,:
1. die boot vaar op die rivier ( voors.) .
2. die boot vaar die rivier op ( byw.).
3. die olifant loop om die boom ( voors.).
4. die olifant loop die boom om (byw.).
In sinne 2 en 4 behoort op en om nie by die naamwoorde
9"ivier en boom nie, maar by die ww. vaar en loop.
Die. volgende voorsetsels o.m. kom voor in Afrikaans:
a,an, a1a:nga.a'Yl!d1e;, a{J_'teir, a;ndtJrk.ant, b,ehalweJ, b,e1treJffemde;,,
binne, bo, by, bui;te, bu~tiekan~, deeskant, deiur, g'e1dwnerrw:l.e.,
1

langs (langes, lamg;exrs)b m1et, 'Yl!a, (na-toe1), naa>B,, newems,
O?rl), midanks, onde:r, oor, op, pe't", so'Yl!derr, f,ei, tie1ein, t,e1e1noor,
tot, tussen, uit, van, vir, voor, 'Weens.
Opm. 1.-Die Akademie wil onderskei tussen na en naar, sodat
11aar meer as voorsetsel, na meer as bywoord gebruik sal word.
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Maar aan hierdie reel word in die praktyk nie streng vasgehou
nie, vgl. hiernatoe, daarnatoe.
Opm. 2.-- Die v or m van voorsetsels is onveranderlik; die
gebruik van die dubbele voors. in die bos in is nie 'n kwessie
van vorm nie, maar van sintaktiese gebruik.
Opm. 3.- Dikwcls word voltooide deelwoorde as voorsetsels.
gebruik. Die verbinding van 'n naamw. met 'n deelwoord druk
'n omstandigheid uit, en kan weergegee word deur 'n hele sin;
as ons sc: ongereken dte sprinkane, is die droogte al erg genoeg,.
dan beteken dit: as die sprinlcanr nir mregerPken word nie ... ens.
Opm. 4.- Oor die gebruik van voorsetsels vgl. die Sinsleer.
Opm. 5.- Oor die betekenis (en dus ook die funksie) van voorsetsels vgl. die Betekenisleer.
DIE WERKWOORD.

§ 105. fDie werkwoord is die vernaamst.e woord in 'n
1Daarom word dit, in Latyn eenvoudig genoem die
woord (ve:rbum), wat dus betoken: die wooiid by uitnemendheid. Die we1rkwooro g1oe te k;enu~:
(a) 'n w·e r king of ha 11de1 ing: le.e.s, s!,'ryf,
slaam, skieit, van{], speel, hoor'i~ dJink, vaiel;
(b) 'n bepaalde to cs tan d:
sf!.aam, le, sit, hang,
i·us, slaap, foef;
( c) 'n v e r a n d c r i 11 g " a 11 t o e s t a 11 d : opstaan,.
val, rys, daal, a,ankorn, veirfre1kJ1 s1nelt, 'Verdroog.
sin.

Opm.- Dieselfde ww. kan dikwels tot meer as een van hierdie
groepe behoor, maar dan met verski.I van betekenis, bv.;
trou (in die huwelik bevestig) val onder (a).
trou (in die huwelik tree) val onder (c).
kook (die meid kook water) val onder (a).
/wok (die water kook) val onder (b).
smelt (die meid smelt vet) val onder (a).
smelt (die vet smelt) val onder ( c).
hang (hy hang sy hoed op) val onder (a).
hang (sy hoed hang aan die kapstok) val onder (b).
Die meeste bewegingsww. gee sowel 'n handeling te kenne,
as 'n verarrdering van toestand, soos: loop, ry, kruip, spring, ens.

Soorte van Werk.woorde.
§ 106. Volge11s die <liens wat hul1e v.errig, kan ww. in
die volgeude hoofsoort.e vier<leel w.o.rd:
Die kind
1. Selfstandig•e weirkwoorde:
s peel.
2. K opp e 1 we r kw o or de: Die• kind is saie;t.
3. Hulpw1erkwoorde: Die kimd het uooal.
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Die Selfstandige Wetrkwoord.
§ 107. Die selfst. ww. word so genoem', omdat dit 'n
we.rkmg, toestand of ve,randering van to.estand ka.n uitdruk
sonder die hulp van 'n ander woord. Dit kan dus s e 1 fs tan d i g die gesegde van 'n sin uitm:aa.k, terwyl die
koppelww. 'n naamwoord nodig het en die hulpww.
'n and er w w. (Vgl. die sinne in die vorigie paragraaf).
Die grootste gros van werkwoorc1e val ondar hierdie klas.
§ 108. Die selfst. ww. word weor onderverdeel in die
volgende soorte:
1. 0 o r g a n k li k e ( t r a n s it i e w e) ww.
2. Onoorganklik'e (intransitiewe) ww.
3. W ederker,e1ndei (refleksiewe) WW.
4. Onp·ersoonlik e ww. (impersonalia).
1

1

1

§ 109. 'n W·erkwoord is o organ k 1 i k, wanneer die
werking wat daardeur uitgedruk word:, nie baperk bly tot
die ha.rn:1elende pe·rsoon of oorsaak van die werking (onderrwerp) nie, maar oorgaan op 'n andler persoon of saak
(voorwe.rp), sod.at die laaste op eien of ander wyse deur die
handeling geaffekteer word.
Voorbeelde van oorganklike ww.:
Di,c kind) s l ,a a, n sy ma,at.
Dfo scldate, s k i et wie spioen dJoodJ.
Die; bliksem tr e f die huis.
Diet vlamm1e v e r t e11e 1' dJ~e {}'ras.
Die v1inke1 v re et dJ,ie koring op.
D~e1 hand v a n g die ha1as.
Jan ,e ,e t 'n appel.
Piel s k r y f 'n b 'nie'f.
1

§ 110. 'n W·erkwoo1id is o n o o r g an k I i k, wannoor
die werking wat daardeur uitgedruk woro, tot die handedrlende persoon of oorsaak van die werking beperk bly.
Voorbee1de van onoo11ganklike ww.. :
Die; kind h u i l.

Diei scldat,e v l u g.
Diei bliksem s k 'it t er.
Die 1.:lamm:e k r u l.
Die. vinke v lie g.
Die hond bl a f.
Jan sla,ap.
Piet st a an op.
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Opm.- Die terme s u. b j e kt i e / en o b j e kt i e / kan dien
om die verskil tussen intransitiewe en transitiewe ww. verder te
verduideUk.
By 'n subjektiewe (intransitiewe) handeling is geen
antler selfstandigheid betrokke nie, as net die onderwerp ( subjek).
By 'n objektiewe (transitiewe) handeling is noodwendig nog
een of meer antler selfstandighede (objekte) betrokke behalwe die
onderwerp.
Tot die subjektiewe ww. behoort in die eerste plek die ww.
wat 'n toestand of verandering van toestand te kenne gee [§ 105 (b)
en (c) ], en V·erder al die ww. wat 'n handeling te kenne
gee, wat heeltemal tot die onderwerp beperk is.
Tot die objektiewe ww. behoort al die ww. wat deur 'n lydende
-of oorsaak!ike voorwerp gevolg kan word. [§ 105 (a)].

§ 111. Sommig,e ww. kan sowell transitief as intrunsitief gebruik word, maar dan met v:erskil van betekenis.
Vgl. die volgende sinne:

Transitief.
Ek brand my vinger
Dfo hen le eiers

Intransitief.

Die1 stuurman ariaai if,fo wiel
Die fagfor skiet 'n bok
Die 'Wlinke'tier we,e,g1 suilM.r
Hy .droog vrugte
Hy sluit d~e deur
Hv dryf die sk.ape

D·ie vuur brand lekker.
Die boek le op die taf el.
Die tol dr.aai.
D·ie g1ewe,er sk~e1t goie.d.
Load we.eg swaa'f'.
Di0 wasgoeid d'roog in d,ie son
Die' slot slu~t sfog.
Hout d.ryf op wateir.

§ 112. 'n W ,e,d erker,en U. e (r,e f le ks i ewe) ww.
gee te k1enne dat die werking tot die onde1rwerp te,rugkeer,
dat dus die onderwerp s,elf as voorwerp by sy eie handeling
betrokke is. Dit kan to e v a 11 i g' of n o o d s a a k 1 i k
wees. Daarom word onderskei tussen T o e v a 11 i g - w e d e rk e r e n d e en N o o d s a a k 1 i k - w e d e r k e r e n d e ww.
In die eerst,e g1eval kan die werking e1we goed op 'n
ander selfstandigheid as die onderwerp oorgaa,n; in die
twede geval bly die working tot di,e oncforw1eirp beperk.
Daarom sou dit eintlik juister wees om te praat van
transitief-we.derke1r1~nd 1en intransitie1f-'l!vY?Ade"flle>erre1niJ,, want in
die eerste g1e,val kan die wea.'kinig soweJ oorganklik as wederkerend wees, terwyl dit in die twed!e geval altyd onoorganklik is.
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Die ww. was is wederkerend in die sin: hy was h o m,
maar transitief in die sin: hy was s y k l e r e. Was is dus
'n toevallig- of tr,ans.-wederlm.r1ende ww.
Die ww. skaam in die sin: ek skaam my, hy skaam
ho m, ens., is altyd intransitief (noodsaaklik wederkerend),
want 'n mens kan nie 'n ander ska;aan nie,_ In hierdie
geval moet die ww. altyd met 'n vnw. saamgaan.
Opm.- Die term wederkerend is in die laaste geval eintlik
onjuis, omdat die werking ruie kan terugkeer as dit tot die onderwerp
beperk bly nie. Daarom word sulke ww. ook wel genoem onegte
wederkerende ww. Tog word die term behou, omdat hierdie ww.
dieselfde vorm vertoon as die toevallig-wederkerende ww. ( wanneer
nie transitief gebruik nie), d.w.s. in albei gevalle moet noodwendig
'n vnw. volg.

Die volgen(;.e is cnkele voorbeelde van die twee soorte ww. :
Tom-aUig-we·derk;e tie'!nd
('l'ransitief-re:fl.eksief)
ek s k e. e r my
jy w a s jou
u v e1 r d e dig u
hy vier w y t ho·m
sy b.edri.eg haar
ons a e f e n a'll;S
julle verb ind julle
hulle v ,e r b e t e r hulle;

NoorJJsa.akl~k-wei!Je.rfoereind.

1

(Intransitief-refi,eksieif)
(J)k v e1 r w o ·n ,a; e 'I' m,y.
jy v er g i 8 jou.
u ska a. m u.
hy a ·n t f ,er m ham.
sy b,ev·in,d !war.
ans v 1e1 r s p 'I' e, e k ans.
julle v ,e1 r bee. l julle.
h ulle b e k o m m e r hulle.

Opm.- Dikwels word die aanw. vnw. self ter versterking of
verduideliking agter die voorwerpsvorm van die pers. vnw. gevoeg:
H 'Y 1Jerwyt homsel/, ons verspreek onssel/, ens. Dat soms dubbelsinnigheid kan ontstaan, blyk uit 'n sin soos: ky bedrieg hom, wat
ewe goed kan beteken: A bedrieg B, as A bedrieg A.
In sulke gevalle kan dubbelsinnigheid dus vermy word deur
die toevoeging van self. Vgl. § 83.

§ 113. Die on pc rs o on 1 i k e ww. (impersonalia) behoort ook tot die onoorganklike klas van ww. Dis 'n denaardige groep van ww. wat wel 'n werking te kennc gee, maar
sonder om die handclende persoon of oorsaak van die werking (ondcrwcrp) te noem. Hicrdic ww. word net in die 3e
pers. enkelv. gebruik na die onhep. vnw. dit, en kom voor:
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(a) In we.rkinge wat op die natuur betr<ekking het:
dit reen of rioeint, hael, dond.<!ir, blits, kapok, ryp.
(b) In onpersoonlike uitdrukkinge: dit gaan goeid, d1is
koud, dis ,<J,on)of)r, diit wond al d,ag, diit lyk sle1g,
drit skieel m,aar m~n, dit ontbreeik hom aa,n moe1dl,
ens.
Opm. 1.- Sommige ww. is toe val l i g
on per soon l i k:
dit rook, stink, trek, raas, dreu.n, gons, kraak:, kletter, ens.
As sulke ww. 'n onderwerp het, dan is hulle onoorganklik:
die skoorsteen rook, die water raas, die koeels gons, die !tael /?letter,
ens.
Opm. 2.- Enkele onpersoonlike ww. kan ook oorganklik gebruik word, maar alleen in figuurlike sin: dit reent gelukwense,
dit haet klippe, dit sneeu !confetti.

Koppelwerkwoorde.
§ 114. Daar bestaan enkele ww. waarvan die oorspronklike betekenis sodanig verswak het, dat hulle hoofsaaklik alleen
nog in verbinding met 'n naamwoord 'n toestand of verandering van toestand kan te kenne g,e,e: die man is
kwaa,d, die pa.sje.nt word be·t,evr.

In dir eerst,e sin dieill die w:oord is om 'n toestand a,an
te dui, deur die eioo.skap kwaad aan clie selfstandigheid main
te verbind; in die twiedei sin dien die woo1•cl: word: om 'n
v1erandering van toestand' aan te dui, deur die eienskap
betelt' aan die selfstandighe,id paiS jeint ile verbind. Daarom
word is en word k opp el w e1' kw o o rd e g1enoem.
Die vernaamste koppelww. is die woord is (weies), on
sinonieme daarvan (d.w.s. waorde wat min of meer dieselfde betekenis v1ertoon), soos wor'd (d.i. begin te wees),
bly (d.i. by voortduring- wiees), skyn en ~yk (d.i. na die
uitierlik te wees), blyk (d.i. werklik te wees), hee1t (d.i. in
naam te wees) en voorkom (d.i. volgerrs iemand se mening
te wees).
Al hierdie koppelww. geo J.us net verskiHende nuanseringe in betekenis weer van die grondwoord is (wees).
§ 115. Die koppelww. word soms nog as selfst. ww. gebruik, maar dan in hulle oorspronklike, onverswakte betekenis. V gl. die volgende sinne :
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Kopp e 1 w w.

Die man i s oud

Die> kind word groat.
Hy b l y maar siek.

Hy s k y n of Zy k
teleurgesteU.
Hy b l y k goed op die
hoogte van diei saak.
Die man h e et verstandig, maar sy dad'e1
be,wys dit nie.
Die saak k om m.y
verdag v o or.

Selfstandige ww.
Daar ;is (b .e1 st a an) ?naar
Suid-Afrika.
My oom is (w o o nl, b e• v in d
h om) im Transvaal.
Alle
dinge1
word (on ts ta an) ,en venvord (v erand e, r).
Hy bl y (woo n) nog op die
ou plek. ltk bl y (v er f} o e f)
nog 'n rukkif31. Ek het my
woord gegee en bl y (h ou)
daarby.
Die son s k y n.

een

Die waarhe1~d i•an sy woorde
bl y k (k om a a: n mi e1 l i g)
u'it die f eite.
Die1 vader hee:t; (beve 1 ell) sy
kind om a,;,e we rk te doe1r1.
1

Dit k o vni selde. v o or (g eb e u r, is die g e val) dat 'n
mens honderd jaar oudJ word.

Opm.- Die koppelww. lyk kom nie in Afrikaans as selfst. ww.
voor nie, behalwe as anglisisme: elt lyk dit nk.
In Nederlands is dit nog gebruiklik as selfst. ww.:
(beval, aanstaan) my niy3t.

Dat l y kt

§ 116. Wanneer die koppelww. skyn, lyk, blyk, l1;e1et,
'l)Oorkom gebruik word in verhitHling met die infinitief van
die koppelww. is, nl. wees (i.p.v . .in ,vorbincling met 'n
naanrnoord), dan is hulle geen koppelww. nie, ma,a,r modale
hulpww. (vgl. § 121): IIy skyn, lyk, blyk, heet 'n verstandige. man t e w e e s: die maai reel kom my voor ve·rkeei·d
t e u· e es.
§ 1J 7. W annrcr sclfat. ww. in verbinding met 'n naarnwoord optree, dan neem hullc die karakter aan van koppelww.,
omdat hulle cintlike bctekcnis dan verlore gaan.
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So word byv. die selfst. ww. g:aan, st.aain, val, sit, loop,
raak koppelww. met gewysigde be1tekonis in die1 verbindinge: gebuk gaam, verlorie, gaa:n, beik:end staan, paZ staan,
lastig val, verlee sit, vol loop, verlorei raak, em.s.
Opm.- Wanneer sulke ww. egter reeds 'n vaste samestelling
vorm met die naamwoord wat oorspronklik enkel as naamwoordelike
deel van die gesegde (vgl. § 203) gedien het, dan is hulle nie meer
as koppelww. te beskou nie, maar as intransitiewe, skeidbaar samegestelde ww., byv.:

weggaan, uitstaan, omval, vasval, losraak, vasst"t, wegloop, swaarkry, ens.

§ 118. Die volgende naamwoorde (waaronderr ook ;:i,nder woorde val met i/Jie; b1e1teke'fl.lii8 van naamwoordie1) k.an in
verbinding met koppelww. .optrieo:
(a) S1elfst. n:aa,mwoorde:
Hy is my nee.f,
sy s,eun word p 1' ·e d ·i k ant, Ja:n bl.I/ 'n do mo a r.

(b) S1elfst. voor;naa.mwoorde: Dit is e!C,
w i 1ei ·is dJ~e m,(J)n 7 H ierd!~e hoed is m y n e.
(c) Byv. na1a.mwoord·e: Die man is siek, die
huis ly k m o o i.

(d) Bywoorde (met die be.t1ek.enis van bnw.): me;
deur is toe, hy word ha as ti g.
(e) D e e 1 w o o r a; 1e (miot di1e be;tekoois van b.n w.) :
DieJ s{l(J.:k skyn v

'eJ

r ·lo 11 e, ·d~e' main is st e 'I' we ·n-

,a, 1eJ.
(f) Inf in it i 1ei we: D,i,t is vnlie
kameir is :t, e; h u u r.

t

·e1

d1 o e:n ni·<J, die

Hulpwerkwoorde.
§ 119. Die hulpwerkwoord word so genoern, orndat dit
'n ander werkwoordvorrn (infinitief of deelwoord) help orn uit
te druk:
(a) <lat 'n handeling 11eedls a.f de!loop 0s, of dat dit nag
moet plaasvind;;
(b) <lat 'n handeling al oon nie se"Me.r, waarslcynlik,
moontlik, we1nslik, noodsaaklik is nie; d.w.s. op
watter manier djt van die werklikheid verskil;
(c) Id.at 'n S•elfstandigheidl die handeling nie ve.r'f'i{! ni·e,
maar onrlJeJ,'f':{/'OOn.
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Die hulpww. dien dus om die t y d, die m an i er of
w y s e, en die v o r m van die handeling te help bepaal. Daarom word hulle verdeel in:
(a) Hulpwerkwoorde van tyd.
(b)
,,
,, w y s e of m o d a 1it e it.
(c)
v orm.

"

"

§ 120. Die hulpww. van tyd is: heJt, is (was),
sal (sou).
·
Heit 1ein 1is (was) gee 1Je kenne <lat die werking afg eloop is: ek het geskryf, hy iJs !}ekve1SJ ,(jk was giste:r aorp
toe; gewees,
Sal (sou) gee te kenne dat die werking nog moet
plaasvind: ek sal ·me:t ham pra.a~, hy sou kom kui1er.
1

Opm. 1.- H et (met die betekenis van besit) kom ook voor
as selfst. ww.: Hy het 'n goeil'J kop.
Opm. 2.-Sal word ook gebruik as modale hulpww. Vgl.
die vol gen de sinne:
Dl'i sal more gebeur - Hy sou gister vertrek ket. Dit sal
wel gaan - Dz~ sou kan wees dat ky verhinder is.
In die eerste twee sinne gee sal :en sou die tyd aan,
in die laaste twee die moontlikheid of waarskynlikheid.

§ 121. Die h u 1 p w w. v an w y s e of m -0 d a 1 e
h u 1 p w w. (modus = manier, wyse) is: fun, sal, moet,
mag, wil, laat.
Die volgende sinne kan di en om die modal·e funksie
van hierdie ww. t:e illustreer:
• Die n'IJ)is k .a n elke oomblili in s fJ or t (<lit is moorvtlik).
Hy Sial w1el voor dJ.i;e sto't'm t u i s g e k o m h ei t (dis
waarsk'!J·nlik).
Hv mo et ,dJit maa1r opdJ.raaniJ, g e.h ad he t (d'is
byna seker).
Mag hy tog mti.1ar s l.a a1 g in sy ondJerrv&mifig (dis
wevnslik).
DiJng,e w·i l maar soms verkeeird loop (dis moontlik).
L a a1 t di.e k'i;nd tog w e g b l y vam dJ.ie waterr af (dis
wenslik).
107
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Opm. 1.- Uit hierdie sinne blyk dat die ww. kan, sal, moet,
mag, wil, laat vervang kan word deur is plus 'n bywoordelike bepaling van wyse of modaliteit. Daarom word hulle genoem h u 1 pw w. van wyse of modale hulpww.
Opm. 2.- Wanneer hierdie ww. te kenne gee dat 'n selfstandigheid in staat of verplig is om 'n werking te verrig, dan is
hulle nie meer modale hulpww. nie, maar kry hulle die karakter
van selfat. ww., wat egter die hulp nodig het van 'n infinitie.f.
In hierdie geval kan hulle genoem word h u l p be hoe wend e ww.
Vergelyk die volgende sinne met die bowestaande.
Hy kan (is in staat) die werk do en .
.ffy s al (is verplig) die werk doe n.
Hy mo et (is verplig) die werk doe n.
fly mag (dit staan horn vry) die werk doen.
fly w i l (is gewillig) die werk doe n.

§ 122. Die ww. skyn, lyk, blyk, heiet funge•er ook as
modale hulpww., wanneor huUe ni,e as koppelww. gebruik
word nie; d.w.s. wanneer hulle gevolg word deur 'n infiHy s k y n,
nitief, in plaas van deur 'n naamwoord:
b l y k, h e e t hom goed te g e d r a teenswoordig ( dit
lyk asof, dit is bew,ys, dis 'n gewug - <lat hy horn goed!
oedra).

§ 123. Ook selfst. ww. kan, wanneer nie in· hulle oorspronklike betekenis gebruik nie, in verbinding met 'n infinitief as modale hulpww. optree. Vergelyk die volgende
sinne:
Selfstandig
Mouaal.
Jy behoort jou • t e
Die; boek b eh o o rt aian mry
skaa.?r1.
D~e; kaff er di e ·n S'lf b1aa.s trou
Jy d1ien 'l'ersigtig te
we.es.
Hy ·w a a g sy le1we
Hy waag um alle1en te
gaa,.n.
Ek m ,e; e n wat ek se
Ek m e e n t e w e .eJ t dat
hy WPg is.
Ek s a l dJie; mJidrlJel b e pro .e, f
Die dicf h e t b e p ti o elf
Ek s a l die perd pr o b .e

ei

r

om t.eJ ontvlug.
Ek sal p r o b e e 1' o m

·die perd t e v a n g.
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§ 124. Die h u 1 p w w. v ~ n <l i e l y d en d e v o rm
is word en is: Die. b'ome w o r d geplant, d~e bom(J) is
geplant.

Die eerste <lien dus om die onvoltooide, c1ie1 twede om
<lie voltooidc werking uit te druk. (V gl. verder § 127).
''ERVOEGING VAN DIE WERKWOOJW.

§ 125. Verbuiging, soos ons gcsien het, word die vormverandering genoem wat die naamwoorde ondergaan om betekenisverandering uit te druk. Die vormverandering wat die
ww. ondergaan om verskil van tyd 1 wyse of vorm uit te druk,
beet vervoeging (konjugasie).
Ons het vcrder in vcrband met die verbuiging van die
snw. en bnw. opgemerk dat Afrikaam; baie arm is aan buigingsvorme. Dit geld in nog sterker mate van die ww., vcral wanneer ons Afrikaans vergelyk met ouer tale, soos :N"ederlands
byv., om nie eens te praat van die buitengewone vormrykdom
van Gricks en Latyn nie.
So vertoon die vervoeging van die Afrikaanse ww. byv.
geen verandering van stamklinker nie, op cen paar gcvalle na,
en hoegenaamd geen persoonsverskil en getalsverskil nie. V crgelyk die volgende voorbeelde:
:N'ederlancls.
ik loop
hij loopt
wij lopen
u lie1p
zij liepevn

Afrikaans.
eh loop.
hy loop.
ans loop.
'ti het geloop.
hullei he,i geloop.

Uit hierdie voorbeekLe blyk dat Nedieirlands nog' gebruik
maak van persoonsuitg,ange (-t en -en) en verandering van
stamklinker (i.e naas o) om aan te dui:
(a) of die handeling' op die oomblik pla.asvind (teemwoordige tycI) dan wcl in die vorlede (v(J)rle'llie1 tyd);
(b) of eeu prersoon (exnikelvoud) dan w,el meer persone
(me1ervoud) by die handieling betrokke is;
(c) of dit die spreker self is (l,e1 pe1rsoovn) dan wf'l
iemand anders (2e of 3e: p,errsoon).
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N ederlands vervoeg (verbuig) · dus nog die workwoordstam om t yd s v er s k i 1, g et a 1 s v er ski 1 en pers o on s v ·er ski 1 aan te dui.
Afrikaans daarenteen g,ebruik in die teenwoordige tyd
(al die persone, enk!el- 1en meervoud) net die stam van die
ww. sond-er enige veraudering, tierwyl die v1eirleCLe tyd gevorm word met behulp van 'n hulpww. en die voorvo•egsel
go- Die laaste (geloop) is dus die1 ·enigste vormv•e1randering
wat die werkwoordstam in hierdie g1eva.l ondieDg,aan.
Die onderskeicling wat in N·ederlands g·emaak wovd tussen s t erk ww. (wat die ver1ede tyd vorm' dieur v.eirandering van staruklinkar) en s w a. k ww. (w;at die vedede
tyd vorm deur -die of -te a.gter diie1 stam ~.e voeg) best.a.an
dus nie mccr in Afrikaans nie. Enkele antler nog bcstaande
vorm v·eranderin:ge in die stam van dio1 Afrikaans.a ww. oo in
die voltooide deelwoord kom lat~r ter sprak·e.
Opm.- Wanneer ons verklaar dat Afrikaans arm is aan buigingsvorme en vervoe:gingsvorme, beteken dit egter glad nie dat
die taal arm is aan uitdrukkingsvermoe nie.
Dit beteken eenvoucLig dat Afrikaans horn van antler middele bedien om die. verlies
van vorme te vervang en te vergoed.
En dat dit daardeur op sigself glad nie verarm is of minder
g·eskik om uiting te gee aan gedagterykdom nie, blyk uit die foil
dat Afrikaans nie allee:n oor die lengte en breedte van Suid-Afrika
as omgangstaal gebruik word nie, maar in steeds toenemende.r
mate ook as skryftaal, skooltaal, kerktaal, wetensk;iplike en letterkundige taal.

Die ww. word vcrvoeg om aan te toon:
(a) die v or m waarin 'n werking plaasvind, d.w.s. of
'n selfstandighcid die werking vorrig dan wel ondergaan;
(b) die t yd waarop 'n werking plaasvind, d.w.s. of dit
reeds afgeloop is, nog aan die gang is, of nog moet
gebeur;
(c) die man i er waarop 'n mens jou 'n werking kan
voorstel, d.w.s. of dit 'n werklikheid is, dan wel 'n
wenslikheid, moontlikheid, waarskynlikhcid of noodsaaklikhcid. Ons onderskei dus by die vervoeging
tussen v o r m v c r s k i 1, t y d s v c r s k i 1 en w y s ever ski 1. Die Afrikaanse ww. vertoon, soos reeds
opg0merk, g0cn p e r s o o n s v e r s k i l en g e t a lsv c r s k i 1 nic.
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Vormverskil.
§ 127. In §§ 109 en 110 het ons gesien dat sommige ww.
<> o r g a n k 1 i k is en antler o n o o r g a n k 1 i k.
Die oorganklike ww. kan in tweeerlei vorm voorkom: b e dry wend
( aktief) en 1 y d e n d (passief). In die eerste geval gee die
ww. fo kenne dat 'n selfstandighe1id die werking verrig,
dus aktief .optree; in die twede g:eval dat clie1 selfsta,ndigheid
die werkin.g onderg aan, dus passief bly.
1

Die volgende v:oorbeelde kan <lien om hierdie vormverskil te illustveer:
B ,ed ry w·en J.e Vo rm.
Die me.ester s t r a f d~ei kind
h,e,..t d:~e·
m:.e1e1ste~·
(Jestraf.
Die; m1e1este1r sal dJ~e
st r a f.
D~ei meiester sou
di.e1
st1·af.
D·iB meiestm· sou dJie1
gestraf h1e1t.
Die1

kvnd

Ly den de, V orm.
Die kind w o r d deur dlie
meeisterr g ,e, s t r a f.
Die Hnd i s de,ur d:~e meooter g e1straf.
Die: kind s a l de1ur
die
meieisierr g' ,e1 is t r a f w' o r dl.
Die kind s o
d.e1ur d;i,e;
vrne1eist e:r g e1 s t r a f ·w o r dl.
D1'e kind s o u
de:ur d~e;
meieisber
g ei s t r a f
11' ew or d het.
1

k i!rhd
1

kind

u

1

kind

Uit hierdie voorbe,elde blyk dat die passief ge1Vorm wo:r!d
deur micMel van die hulpww. word en iis plus die voltooide
deelwoord van die ww. (geistraf). Die enigste verandering
wat die vorm van die ww. ondergaan om die1 passief uit ta
druk, is dus die toevoeging van {}'PJ- tot die stam. W aar
ouer tale heeJ.temal a,fsonde·rlik1e vorme: gehad het (vgl.
byv. Latyn: laudo = ,e;k prys, Za1udor = .eik word ,qeiprys,
1.audabami = ek heit g,evprys, laudabar = 1ek is geipr,ys, ens.),
gebruik Afrikaans dus hoofsaaklik a,nller woorde (hulpww.
e1n voltooide doelwoorde) om die vormverlie1s te vergood (vgl.
-0pm. onder § 125).
Opm. 1.- Hoewel net oorganklike ww. in die lydende vorm
kan voorkom, word ook onoorganklike ww. dikwels in die lydende
vorm gebruik. Dit gebeur egter net in die 3de pers. enkelv. en
sonder vermelding van die lyde.nde selfstandigheid ( onderwerp ),
omdat daar in hierdie geval geen sprake kan wees van die onder-
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gaan van 'n werking ni'e. Die werking is dus maar skynbaar passief, want di'e ww. is onoorganklik.
Daarom moet die ww. altytl
vergesel wees van 'n bywoord of andPr bepalende woord: Hier
word nie g,erook nie; daar word geklofl; waar word so baie geraas?
Sulke vorme word genoem o n e gt e of o n p e rs o o n l i k el yd end e vorme.
Opm. 2.- Ww. in die lydende vorm het dieselfde woord as
onderwerp wat as voorwerp voorkom, wanneer die ww. in die
bedrywende vorm gebruik word: Di,e kind slaan d i e lz on d die hon d word deur die kind geslaan.
In die eerste sin is hand voorwerp, in die twede onderwerp. Hieruit kan 'n mens gewoonlik opmaak of 'n ww. oorganklik
is.

Tydsverskil.
§ 128. 'n Mens kan jou 'n handeling voorstcl as gebeurende: (a) in die he de, (b) in die verlcdc, (c) in die
toe k oms, en ( d) as tock oms ti g in di c v c r led c.
Verder kan 'n handcling in al vier gevalle beskou word
as nog nan die gang of reeds afgcloop. Ons kry dus op die·
manier agt verskillcnde ty,c wat as rnlg aangedui word (ter
vergelyking volg ook die korresponclerende Latynse vorme):
a. 1. Onvolt. 'J'e.enw. 'l'ycl:
ek skryf.
2. Vo 1 too i rl
,,
,,
ek het g1eskryf.
b. 1. 0 n v o 1 t. Ver J1e d ,e Ty d:
ek het geskr.lJf
(was
besig met
skryf), toe hy hiei·
kO'm.
2. v 01 t 0 0 id
toe ek aZ oesfryf
het (klaar was met
skryf), kom
hy
hier.
c. 1. 0 n v o 1 t. Toe k om. Ty d:
ek sal skryf.
,,
e.k sal geskryf hd.
2. v 01t0 0 i cl
d. 1. 0 n volt. Ver l. T o 1e k. T y d: ek suu skryf.
e.k sou geskryf het.
2. v 0 1 t 0 0 i cl ,,

"

Upm.- Omdat die twee veriede tye in Afrikaans presies dieselfde vorm het as die voltooid teenwoordige tyd word bywoorde
soos toe, al, reeds, nadat gebruik om die handeling in die verledc
te verplaas.
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Die volgende is die, Latynse· benamingo en werkwoordvorme wat me t die voorgaande ooreenkom:
1

a. 1.
2.
b. 1.
2.
c. 1.
2.
d. 1.
2.

Pra,esens:
P er f e ct um :
Imperfectum:
Plusquamperfectum:
Futurum:
Fut,uru:rn ex,actum:
Futurum praeteritum:
l!'uturum exactum
.l' r a et er i t u rn :
1

soribo.
soripsi.
sor-iuebam.
saripsm1am.
soribarm.
sm"ipse1·0.
scribei·em.
8cr:psissei1n.

§ 129. Soos uit die voorgaande voorbeelde blyk, is die
enigste VCrandering Wat die V 0 J' ID van die WW. S k r y f
ondergaan, om tydsvcrskil uit te druk, dat dit die voorvoegsel
g c - aanncm1 (net soos by die vormvcrskil. V gl. § 127).
Verder word gebruik gcmaak van hulpww. van tyd (vgL
§ 120), en van bywoorde.
Hier blyk dus weer dat Afrikaans, hoewel arm aan vormc
in vcrgelyking met Latyu (wat ·al die verskillc van wysc,
vorm, tyd, persoon en getal uitdruk deur vormverandering
van die ww.), tog in staat is om diesclfde grade van tydsverskil
nit te dmk as Latyn, orndat dit van antler rniddele as vormverandering gebruik maak. In die volgende paragrawc sal
enkcle nog bestaande reste van vormverandering bespreek
word.
§ 130. Die on v o 1 t. t e, en w. t yd (praesens) gee
te kennc c!at 'n handeling op die oomblik nog aan die gang
is. Dit word gewoonlik uitgedruk deur die ·eenvoudigstc
vorm van die ww., diei stam: eM., jy, hy, on.~, julfo. hulle
loop, sit, s~aan, sp(')eil, le1e1s, skr.IJf, ens.
Opm. 1.- In die volgende gevalle vertoon die ww. in Afrikaans nog vormverandering in die teenw. tyd:
,(1) Ww. op -n, soos gaan, slaan, staan, doen, sien, bestaan,
vergaan, ens. kan ook op -t uitgaan, hoewel dit minder gehruiklik'
is.
Heel gewoon is egter die gebruik van begint naas
reent naas reiJn. So ook behoort naas behoor.
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(2) Ww. op -/ kan ook op -we uitgaan:
skry/-skrywe, vryf- vrywe, laa/- lawe, lee/- lewe, bederf - bederwe, beloo/- belowe, ens.
Albei vorme is ewe gebruiklik. Enkele ww. onder hierdie klas
het egter reeds verder vereenvoudig, en vertoon raas die /- uitgang
·Jl vorm sonder endkonsonant:

gee/ - gee, geloo/- glo, blyf- bly.
is in hierdie geval die mees gebruiklike.

Die eenvoudigste vorm
Vgl. § 57.

( 3) Ww. op -g vertoon naas hierdie uitgang 'n vorm op -e,
met uitstoting van die g:

saag- sae (uit sage), eg- ee (uit egge), ryg - rye (uit ryge),
bedrz1eg-bedriee (uit bedriege), buig-buie (uit buige), ploegploee (uit ploege), berg- bere (uit berge).
Van enkele ww. is al drie vorme nog min of meer gebruiklik,
soos byv. terg - terge - tere, sorg- sorge - sore. Die gebruik van
een of antler vorm hang van die streek af.
So is byv. bere,
tere, sore heeltemal gewoon in die Boland_, maar minder in die
Noorde.
Onder hierdie klas is daar verskillende ww. wat die e - uitgang
reeds heeltemal verloor het, en waarvan die vorm sonder konso11.ant veel gebruikliker is as die vorm op -g, byv.:
dra (draag), kla (klaag), l8 (leg), se (seg), vee (veeg), kry
(kryg).

( 4) Die teenw. tyd van he en wees is het en is:
ek he t
baie werk, ek sal na die vakansie baie werk he; eld is bly, ek
sal blJ' w e e s.
Opm. 2.- Daar is verder verskillende antler ww. wat heeltemal die oorspronklike endkonsonant, sowel as die e- uitgang, verloor
het, byv. gly, ly, lei, ry, sny, sprei, vermy, hou, smee, laai,, baai,
ens. Vgl. § 57.

§ 131. Die volt. t1e1en w. tyd (pevrfe'O,tum) gee te
kenll!e dat 'n handeling op die oomblik net afgeloop is. Dit

word uitgedruk CLeur herb plus voltoo~dle; de1elwoord, (in die
aktief) en is plus volt. clJeie1lw. (in die passief):
e'k h el t dtie brief fJ e1 p o s - ~e brikf is fJ e p o s.
§ 132. Die on v o 1 t. v er 1 e de t yd (imperf ectum)
gee te kenne <lat 'n handeling in die verlcde nog aan die
gang wnN, toe 'n daaropvolgen<le han<leling begin hot. Dit word
op die volgende maniere uitgedruk:
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(a) De1ur to1e1 plus te,,enw. tyd: Toe hy dit
s
lag al die mense (Ned. Toen hij dit z e i ,de, lac ht e ri.
al de ?me:n8em). Uit hieifdie sin blyk <lat die imperf. in albei gevaUe de.ur die praesens kan uitgooruk word, omdat
die woordjie- toe die skynbaar teienwoordige handeling in
die verlede verplaas.

e,

· (b) De-ur die volt. t.ee1nw. tyd: Ek he,,t gesl a a, p, toe die ong1eluk geb-eur het (N ed. Ik s lie p toen
h8t onge.Zuk g ebeurdie1). Ook hier verrig die woordjie toe
dieselfde <liens as in die1 eerste geval.
(c) Deur die histori ese praes·ens, d.i. dieverhalende. teenw. tyd, wat baie dikwels in Afrilmans aangewend word in vertolstyl. Die skrywe1r of spreker beskryf
dan iets wat in die veirlede plaasgevind het asof hy dit
op die oomblik sien g ebeur, wan.rdeur die lewendigheid en
aanskoulikheid van die voorstelling verhoog word.
Die volg1e nde aanha.ling k.an dien om <lit te, illustrner;
"'n }(wartier lat,e1r va, l d~e' vo:a(t'die1ur van R~etfonte1im toe,
ein Piet JJ!fora,is s t a1 p ha,asvig dMe sto1e1p a,f na sy pe1rd.
Gou- gou m ,a a k hy dde1 te1ue1ls los wa,anneie hy di,e, perd
vasgebind het, s pr in' g in d~e saa,l 1eln ~ 1' u k dl~e 'fleeidJs
vinnige. vos meit sy hakke ~n dJ~ei ribbei en v ~ ~ e we:g die.
vaalpad langs soos e1ein wat 'n narre. tydiln!g na d~e' ple1k van
die; ongeluk roep." (Malhe1rbe: Ve:rgie:et Ni1e, p. 43).
(d) Deur midde1l van die ww. was, wou, kon, moes,
dog (iJ;ag), ·wiS<:
1

1

1

1

Hy w ,as aa,n pfoeg', ioie1 e:k daar kom.
Hy w o u nie daatrV'{11n haior ni1e..
Hy k o n maar nie aior diie1 di~no 1 kom nie;.

Ons m o ,e s baie1 sukkeil om we;g te kom.
Ek do fJ (dJ a g) jy w is daarvan.
Opm. 1.- Die teenw. tye van hierdie ww. is: is, wil, kan,
moet, dz'ink. weet. Dis die enigste voorbeelde in Afrikaans van
werkwoordstamme wat nog verandering van stamklinker ondergaan
(behalwe moes) om die verlede tyd uit te druk.
Dieselfde vormverandering het ons verder in sou en mog. Die
eerste druk die ver1ede toek. tyd uit en kom verder in die aanvoegende wys voor (vgl. § 140), die twede kom alleen voor as modale
hulpwv..: mog dit hom tog maar getuk I (vgl. § 121).
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Opm. 2.- Die onafrikaanse vorm werd kom nog dikwels in
<lie skryftaal voor onder N ederlandse invloed. Die gebruik daarvan is egter nie noodsaaklik nie, aangesien dit orals vervang kan
word deur is, word of het geword.
Opm. 3.--fiad kom nog in die spreektaal voor in voorwaardeiike of wensende sinne, maar dis vecl gebruikliker om dit te omskryf deur die perfektum, bv.:
As ek tyd gehad het, (i.p.v.
as ek tyd had), sou ek dit doen.
As ek di't maar g e w e,e t he t (i.p.v. had ek dit maar geweet).
·

§ 133. Die v o H. v 1e1 r hi1 de t yd (plusquarrnpe't'fe1aium) gee, te lrnnne1 dat 'n hanJ.eling reeds uJgeloop waH,

toe 'n daaropvolgetD.<le hlandehng in <lie veirlede begin het.
Dit worcl op d.ie volgetD.de twee maniere uitgedruk:
(a.) Deur die p {' r f e kt.urn met liehulp van 'n byw.:
1' o e Ii lJ kl'wr {}' 'e p 'r .a at hef, 'leas almal oortuJg. N n d at
die vcrgadering die saak b e s p r e e k 7z e t, is dit tot stemming rJ.curing.

(b) Deur was pl u R v o 1 too id e de o l woo rd met
of sonder behulp van 'n byw. : Na d ai t die1 saak be.s pr e1 c: k w.a s, is dit tot stiermrming gebring.
Die' ,s,aak w a' s r el e1 d s (of al) b e1 k l o n k e: , toe ek
da,ar kom.
Opm.- Soos uit hierdie voorbeelde blyk, he.t ons twee middele om 'n handeling in die plusquamperfektum te verplaas: deur
dit te laat voorafgaan aan 'n handeling wat reeds in die verlede
Je, en daarby nog gebruik te maak van bywoorde, soos toe, nadat,
feeds, al, ens.
Daar hoef dus geen dubbelsinnigheid in die voorstelling van
so'n handeling in die meer as verlede tyd (plusquamperfektum) te
ontstaan nie.
Daarom is die gebruik van die nog by sommige
skrywers voorkomende Nederlandse. vorm had oorbodig.
Langenhoven byv. gebruik nog had, maar nie konsekwent nie.
Vgl. die volgende vo0rbeelde uit Ons weg deur die wereld, dl. 1:
toe hy my 'n pyfn•ol JJ1agaliesberg a an g e present e er had
(p. 4); nadat hy die uitgerook had (p. 52);' nadat ek
'n paar aanmerkings gem a a k he t (p. 7); nadat my ou 1JTou
dit sekuur uitgemeet het (p. 162).
·
Dieselfde inkonsekwente gebruik tref 'n mens ook by Preller
aan. Die volgende voorbeelde is ontleen aan Oorlogsoormag ( 1923):
Dulle het al 'n bietjie langer gedraai as veilig was (p. 15);
nadat hulle hut by die ander manne vervoeg had (p. 35');
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nadat hul nog 'n rukkile gesit en gesels het ... , gaan hy
slaap, maar nM voordat hy e,ers sy ei:e perd v e rs o r g h ad in
die stal (p. 53); nadat die veldkornet en Piet hul perde ook so'n
bi'f!tjie la at r us 't (p. 72); toe hul so 'n paar duisend tree
,g e v order had (p. 90); nadat hul di'(J posi,esie_ goed op g en e em 't (p. 80).

§ 134. Die on v o 1 t. to e1 k. t yd stel 'n handeling
voor as toekomstig, en word uitgeclruk deur sal plus die
infinitief: hy s a l my la a t w e e t; ek s a l aan jou
skrywe.
Opm.- Dikwels word 'n toekomstige handeling deur die pr a es ens uitgedruk, met behulp van 'n byw. bepaling wat die handeling in die toekoms verplaas: ek g a an more dor p toe; ons k om
netnou.

§ 135. Die v o 1 t. to e1 k. t yd st,el 'n handeling voor
as afgeloop in die toekoms, en word uitgedruk deur saZ plus
die voltooide tyd van dlie infi~itief (d.i. die 1~0Zt. dee:lw.
plus het): Voor ek gaan slaap, sal ek my les geleer
h e t; volgende week s a l ons die eksamen klaar g e s k r y f

hie t.

§ 136. Die o n v o 1' t. v er 1 e d e t o e1 k. t yd stel
'n handelin:g voor as toekomstig in die ve1rlede,, en word'.
uitgedruk deur sou plus die i;nfinvt~ef: Oir/)8 sou giste.r
dorp toe' g a an, mla;ar to1e1 b,e[JiJn d.it te1 re1ein1t; vol gens sy
brief .s• o u hy vandag h~eir a, a n kom.
§ 137. Die v o 1 t'. vier l 1e d e to e k. t yd ste,l 'n
handeling voor as toekornstig ein afgeiloop in clie1 ve.rlede,
en word uitgedruk deur sou plus die: voltoo~dJe1 tyrli van d'i.e
infiniiief (d.i. die volt. dJe1e1lw. plus heit):
Ons sou vamdag op dil?! diorp geiwe1e1s hl?!t, as
dit nie bea~n tiei 11oow he1t nz1c.; volgens sy b'l'~l?!f s o u hy
gister v ·e1 1• t t; 'ei k h ,ei t.
Wyseverskil.
§ 138. Daar is vyf verskillende m a n i e r e of w y s e
waarop 'n werking wat deur 'n selfstandigh<'id vcrrig 0£
ondergaan word, voorgestel kan word, nl. :
(a) Die Aantonende Wys (indikatief).
(b) Die A a 11 voe gen de W y s (k on ju 11 kt i e £).
(c) Die Gebiedende Wys (imperatie£).
(d) Die Onbepaalde Wys (infiniticf).
( e) Die D e e 1 w o o r d ( p a r t i s i e p i u m) .
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§ 139. Die a ant o n e nJ de
werking voor as 'n w1erklikheid
toekoms, a.ktief of passi·ef): Di(')
het g·eleie1-, is gele1er, saZ leer, sal

wys

('ilndJik1a,~iJeJf)

stel 'n

(in die hooe, verlede l)t
k1iJnd,errs leer, word geleer,
ge:leier word, ens.

§ 140. Die a an voe g e1 n d ·e1 w y s (konjunktief). stel
'n werking voor as 'n onsekerheid; dus nie as 'n werklikheid
nie, maar as wenslik, moontlik, onmoontlik, waarskynliki,
voorwaardelik, ens. (in die hede, verlede of toekoms, aktief
of passief):
(a) As n' wens: Le:ef gelukkig! Dit gaa,n jou goe1d!
A.s ek tog mamr nie,t my ,ek.siarmle~f kalra deurkom ! Het ek
dit tog maa:r geweet! As hy diit neit kon (of wou) be·gryp!
Mag dit ham geluk ! Was hy ma1ar ve1rstandvgrJr !

(b) As 'n m o o n t 1 i k h e id: Misk~e"n kom hy nog.
DaJ,k het hy ·dit verrge1e1t. Sf)raks k 1a1n hy jou help. Sou
hy nog aan mlJJ dJi,r1Jk? D~t m!.Gi{J' weieis. Ek twyfe1l of dit
ve·e1l sal help.
( c) As 'n o n m o o n t l i k h ei id : Was alle; mense
tog m,aar vers~a1ndJig !
J{on e,k maar 11i;y le:we1 we1e·r begin!
" Og, "ll~as ek weier as sond!.a:ar kleri.in ! "
(d) As 'n w a a rs k y n 1 i k he id: Dit sal wel vnie
so errg weies nie. Jy .sial ham vermo,edJe,zfk nie tuis kry ·nie.
Hy meen dit sekerr gioed. Hy mo1et nou al op die dorp wees.

(e) As· 'n v o or w a a rd e of v 10 r o n de r st e 11 in g: As jy mamr neit jou b,e'S wil doen., s.a.l dit weil,
gaan. Jy 11'Wlff nou {}aan spc1eil, m:its jy va:naand jou les
leer. Was .dit nie terwille van jou nie, sou ek dit nooit ge.doen
het nie. Al maak jy ook wat, ek sal nie gaan nie.
Opm. 1.- Soos uit die voorgaande sinne blyk, is daar geen
verskil tussen die aantonende en aanvoegende wys, wat betref die
werkwoordvorm nie. Daar is egter 'n duidelike verskil in betekenis
wat hoofsaaklik t<eweeg gebring word deur die woordorde van die:
sin, deur modale hulpww. en deur bywoorde van modaliteit (voorsteUingswyse), soos stetlig, moontlik, waarskynlik, seker, dalk, ens.
Opm. 2.- Alleen in enkele geykte uitdrukking,e het ons nog
die vorm s;• as aanvoeg. wys van is: hoe dit ook s y; die genade
van die Here s y met u I
Verder word deur die Afrikaanse Bybelvertaling die Ned. vorm
worde gebruik, byv. in: U Naam word e geheiligl

118

VORMLEER.

§ 141. Die g 1e bi e d e1 n do w y s (imperatief) stel '11
werking voor as 'n be vel, veirlan:ge1, versoek of bede in die
teienw. tyd, hoewel die uitvoering daarvan ook betrekking
kan he op die vea:lede of toekoms :
1

Jfom kier I Hardloop!
dat jy weg/com I Sal jy
m6r~ v-roeg opstaan.
La,at
om .dit nie. te1 doe.n wie1?
brood.

Luiste1r! Pasop vir jou ! Ma.ak
a.sse blief gou maak? Jy moet
hom loop! Het elk jou ·ni'e' gese
Gei.e1 ons elke dag ans daelikse
1

Opm._:_ Die aantonende, aanvoegende en gebiedende wyse bepaal
dus almal die aard van 'n werking ten opsigte van die werklikheid,
111. of dit 'n werklikheid is of nie, of gewens word dat dit werklikheid sal word, of beveel of versoek word dat dit werklikheid sal
word.

§ 142. Die. onb,epaald e wys (infinitie'f) noem
alleen 'n werking, .sonder ve1rmeilding van '•n bepaalde solfstandigheid wat die werking verrig of ondergaan. Omdat
die w,ea:king onbepaald is, en dus in 'n sekere sin selfstandig ( vgl. § 67), dra dit die karakter van 'n snw. sowel as
van 'n ww. Dit blyk o.a. daaruit dat die infiniLio,£ a,s ve1rbale substant'i,eif vroeer verbuig kon word, soos nog te sien
is in enkele staande uitdrukkinge, byv. : tot v e r v e l e n s
iof!!, tot b a r s t ,e n s toe, tiot w a l fJ ei n s toe·, s t r y d e n sm o ei dJ ,e, sw1e1rw·e1nsmoed.e; en dat dit heeltemal die
karakter van 'n snw. kan aanneem, soos bly k ui t: die. et e
is klaar, die meinslike z ,e1 we1 is wisse:hiaUig, ons doe n
en la t1e1 ope1nbaa.r ons karaktie1r.
1

Volgens die diens wat dit verrig, kan dus onderskei
word tussen die n a am w o o rd ·e 1 i k e1 (womina.le1)
en
w erkwoord1elike (ve1rbalei) funksie van die infinitief.
1

Naamwoordelike Funksie van die Infinitief.
§ 143. Met ·en sonder te1 of mn te kom die infin. in die
bet·ekenis van 'n na.amwoord voor in die- volgencle- govalle:

1. As o n d ·er w er p: w e r k is ge:e•n skande nie;
dis geie.n skande om t ei w e1 r k n1ie.
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2. A.s 1 yd ,end o of o ors a a k 1 i k e v o or we r p:
ons het hoor ski e t, hy leer s w em, ek meen t e w e et,.
hy wei•er o m t e b e1 ta al, ek is bly o m jou t e, s i en.
· 3. A.s n a a m w o o r d' e 1 i b3> d e e 1 v u, n d i e g es e g d e: dtbe kln"{11errs is a a, n s p e e. l, hy skyn ba,~e t e
s u k k e1 l, sy we1rk is o m s 70 .a p e op t ei p as, dJi!e sa,ak
bly t e b ,e· tr .ei u r, dJis om w ,an hop i g t e word.
4. A.s b e p a. 1 i n g v a n g- ,e s t ·e 1 d h e i d :
(a) Souder fo of om te na. vmarnomingsww. soos sien,
hoar, 1.ioel; en ww. wa.t 'u veroorsaakt.e handeling
te kenne g,e2, soos doein., laa.t, help: ek het die•.man
s i e n l o o p, h o o r p r a. at; ek h8t my hart 'G o e l
k l o p; hy h et my d o ·e' n b es e1 f, l a a t v e, rs ta an, h e1 l p ins i ,e; ·n.
(b) )fei en 113, die WW. sfoain, sit, le, loop: hy sta.an
en p r a a t, sit ,ein g e1 s .e1 l s, le em l e· e s, loop
en ran dkyk.
Ons het hier cintlik met 'n dubbele gesegdc te doen wat
ook in Middelnederlands, Hn af en toe nog in die 17 de ecuse
N ederlanus, voorkorn, rnaar later heeltemal venang word
deur te plus infinitief, bv.: Hi Zach da.ar e·nde weende;
wolf l.ag' en slie1p.
5. A.s b y v o e g 1 i k e L e p a I i n g :
Die t ~ b e1hal1ei pryse, wris v66r die wedstryd. I e sien
(hierdie vorm kom sclde voor); die k:ans a m t e wen
is 'mam: klein; dis 'n mooi vaa.s om lJlamme< i 11 t e1 sit;
hy versiaan d~e kuns om t ,e r ,ei s ·it e1 •e1 r.
6. As by woo rd c 1 i k e be pa 1 in g (na voorsetsels) :
(a) Van t y cl: Alvo r (!), n s die "'aak t e lJ e: s pre e1 k;
n a. die saak t e, b e1spr1e: .ei k h e t (hior kan alle.en die voltooiue vorm van die infin. voorkom,
omdat die handeEng rneds afg·eloop is).
(b) Van o rn st au dig he id: lly is we1g so n de r
om t e {j r o ,e; t; i n p l a a s 'V a. n sy werk t e
doe n. loop hy rand.
(c) Van duel: 'n Me.ms ,e,et a·m t.e le.we, en lee{
nie om t e, e, ei t ni,e; hy Waag alles t e n e i n de
sy doel t c be re;, i k.
(d) Va.n oorsaa.k of middol: de.ur te1 hardl o op, het hy nag b,e1t,yds g1e1k01n; mJ e1 t of de u r
p a d t e' g ·e. e1, he1t hy die onge:luk voorkom.
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W erkwoordelike Funksie van die Infinitief.
§ 144. :Met en sonder tie kom die infin. a,s werkingswoord voor in die vo1g,ende g·,evalle:

1. ~a hulpww. vaJ1 tyd: Hy het oaan slaap; dit
t ei begryp; dit u,y1s te ·voors·ien; hy sal dit
<], o en.
2. Na ww. wat die karakter van hulpww. aanneerrn:
Hy kmri vanmiddag by ans eiet; hy gaaw vroeg slaa.p;
hy diwing my om S:aamt t e1 gia. an.

is

3. Na modale hulpww.: Hy k1a1n, sal, ma(J., moeit verhinder ·w 1e• e s, and,ers was hy a,l hie,ir. (Vgl. verder die
sinne in §§ 121-123).
1

§ 145. Wanneer die infinitief gebrnik word om 'n werking
as afgeloop voor te stcl, vcrtoon dit 'n antler vorm as die
·gewone. Hicrdie voltooide tyd van die infinitie:f word gevorm
.deur tel plus volt. d('),e1lw. plus he:t, en kom hoofsaaklik voor
na die ww. hoef, befhoort, skyn, blyk en die byw. na:
Jy hoef die' WeJ,rk n:i£) t e' {}' e1 doe n h ei
.Ty behoort d4t t ,e1 {}' ei w ei e• t he t.

t

rn1fo •

Hy skyn daarva,n t e g eih o or h ei t.
Hy blyk dit te. ge:siein h,eit.
N ct die saak t e1 b •el s p r ,ei ei k h e' t .
.Na 'n tyd afwesig t 1ei g e1 w e1 e1 s h e1 t.
Opm. 1.- In Nederlands is die woordorde in hierdie geval
.anders. V gl. die vo1gende sinne:

/ii
Hij
Hij
Na

beho.ort het geweten te hebben.
schijnt daa'f'van gehoord te hebben.
blijkt het gezien te hebben.
'n tijd a/wezig te zijn geweest.

Wanneer ons dus in Afrikaans te he aantref, bv.: /y behoort
,dlt g es i. e n t e h e, hy skyn daarvan g e h 0 0 r t e h e, ens., is
sodanige gebruik ongetwyfeld dii.e gevolg van Ned. invloed.
Opm. 2.- IIoewel he die infin. vorm is van die ww. hat, kom
aie laaste (behalwe in die reeds genoemde geval) ook as infin.
voor in voltooide tye van die aant. en aanvoeg .•wyse:
ek kan 1
kon, sat, sou, wil, wou, moet, moes, mag, he s k r y /, loop,
.s peel, ens.;
maar: ek kon, sou, wou, moes gehad het, ge·skry/ he!,
g e l o o p h e t, g e s p e e l h e t, ens.
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In hierdie geval is gehad het, geskry/ het, ens. nie voltooide tye \·an die onbepaalde wys (infinitief) nie, soos die geval
is met te gedoen het, te geweet het, ens. in § 145; maar voltooide tye van die aant. of aanvoeg. wyse.
Ons het hier dus te doen met 'n verbum /initum en nie met'
die verbum infinitum nie.

§ 146. In § 130 het ons die reste van vormveranderinge
bespreek wat nog in die onvolt. teenw. tyd voorkom. Aangesien die infin. in Afrikaans hoofsaaklik diesclfde vorm vertoon as die pracsens, is die veranderinge wat daar bespreek
is, ook van toepassing op die infin.
Daar is cgter 'n paar gevalle waar die infin. geen dubbelvorme toelaat, soos die pracscns nie, nl. die volgendc:
(a) By die ww. in § 130 (1) gcnoem, kom alleen dicn- vorm in die infin. voor.
(b) By die ww. in § 130 (2) gcnoem, is die f- vorm
mindtw gebruiklik in die iuliu.
(c) By die ww .. in § 130 (3) genoem, kom die (J- vorm
selde voor in die infin.
Opm. 1.- By ww. wat op -d uitgaan, vertoon die infin. soms
nog 'n e- vorm, bv.:
Dis nerens t e v z' n de nie, 'n mens moet kwaad met goed
verge t de.
Opm. 2.- In enkele staande uitdrukkinge vertoon die infin.
'n e- vorm wat nooit in die praesens voorkom nie, bv.: Sy gesondheid laat veet t e we n s e oor; sy is nog t e b e k o m e; elp waS°
jou t e wag t e; hy /zPt my sove,./ t e k P n n e gPgee; dis t e hope,
t e beg r y p e; dis daaraan t e dank e, t e w y t e; sy doen en
late.

DIE DEELWOORD (PARTISIEPIU.M).

§ 147. Die dee I woo rd stel 'n werking voor as verrig of ondcrgaan deur 'n bepaalde selfstandigheid, egtcr sonder dat dit op sigself in staat fa om die tyd van die werking
te bepaal. Die laaste kan allecn gebeur deur middel van
hulpww. en bywoorde.
Die deelw. vertoon, soos die naam reeds aandui, g e dee 1t e 1 i k die k a r a k t e r v a n 'n w w., en g e d e c 1 t e 1i k
die van 'n n a am w o or d (hoofsaaklik van 'n bnw., maarook van antler naamwoorde, soos straks sal blyk). Dit vervul dus 'n twcelcdige funksie, n<'t soos die infin., nl. 'n we r kw o or de 1i k e en 'n n a am woo rd e 1i k e funksie.
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§ 148. Daar bestaan twe,e soort,e van de,elwoorde: (a)
on volt o o id e en (b) v o ] too i d 'e. Die eierste stel 'n
werking voor as nog aan die gang: leisewde1, skryweinde,
sieinde1, staanrl!e; die twed~ stel 'n werking voor as a,fgeloop: : gefoes, geskryf, ge1siein, gesta.an.

Soos uit die voorbeelde1 blyk, word die, onvolt. deelw.
gevorrn deur die infin. plus dio uitgang -e1ndie, of -de, en
die volt. deelw. deur 91e1- plus die infin. Hiervan afwykende
formasies word later besprook.
Opm.- Die tradisionele terme teenwoordige en verlede deelwoord word teenswoordig al meer vervang deur die terme onvoltooide
en voltooide deelwoord. Hierdie benaminge is ongetwyfeld veel
juister as die eerste, omdat soos reeds opgemerk, die deelw. op
"Sigself geen tyd aandui nie, maar alleen te kenne gee dat 'n werking
aan die gang of afgeloop is, dus onvoltooid is of voltooid.
Buitendien kan 'n werking voorgestel word as voltooid nie alleen
in die verlede nie, maar oak in die hede en selfs in die toe/cams
(vgl. § 128), en daarom kan 'n mens moeilik van so 'n werking in
die hede of toekoms praat as verlede, wel as voltooivi. Dis dus.
veel beter om die terme teenwoord,ig en verlede alleen te gebruik
waar daar sprake is van tyd.
Om hierdie redes het ons die
tradisionele terme vervang deur onvolt. en voltooid.

Die Onvoltooide Deelwoord.
§ 149. Die o n v o 1 t. d e e 1 w. het feitlik heeltemal, wat
-sy funksic< bctrcf, sy suiwcr werkwoordelike karakter verloor,
en verrig alleen nog maar die diens hoofsaaklik van 'n bnw.
Want al gee byv. die onvolt. deelw. spele'nJd.e in :die uitdrukking spele>nde k~nd:(1(fs logies 'n werking te kenne, grammatikaal is dit niks arnlers nie as 'n byvoeglike bepaling by
kind,ers; m.a.w. km,gtens sy bet,ek,enis vertoon dit
nog we1 die karaki;,er van 'n werkingswoord, maar kragtens sy f u n k s i ,e is dit 'n naam woord, in hierdie geval
'n bnw.
Die onvolt. dee1lw. kom voor:
1. As a t t r i b u t i e w 1e b n w. : 'n dreiige,nd,e houding, 'n aanhoudewde1 re1e1nt, 'w k''IW:rsemdl(') geluid, 'n nade.rendei gevaar, di,e1 ond,erga,a,-md,e son, oorhang'ende1 takke,
lila;jj'ende· honde.
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As sodanig kan dit ook verbuig word om tr.appe van
ve.rg·elyking uit te druk: 'n in'l7Jerm,l(!)nd'8r uiterlik, 'n ondJeruender kind, '-n irtJ(lwukwe:kkexnde:r beskryw~n{j, 'n weif eileinder
houding, 'n we1lwillem1der toon, tr,e1fj.e1ndste, uitstekeindste,
dringendste, 0"11Jbedu·idle1nds.~e1, ens.
Opm.- In sommige gevalle is die werkwoordelike karakter
van die onvolt. deelw. nog duidelik te sien, terwyl dit in antler,
gevalle glad nie meer sigbaar is nie. Vgl. naas mekaar:

'n
'n
'n
'n

bmndende huis - 'n brandende vraagstttk.
gapende mond - 'n gapende 'Wond.
valtende steen valtende siekte.
laggende persoon - 'n laggende toekoms.

2 As pre di k at i 1e1 w 1e b n w.:
Dii<J1 "nwm is nog a.ltyd l y den de; die kranke is st ei rw end e1; hy skyn ho r e"m d e1 doof en s i end e: blindJ;
al b r om m ei ·n dJ e sta.p hy die huis uit; die1 vraagstuli
word br,a n de: n d; dJie uifspr.aak is bes l is send; d;ieJ
tyding was veirple;tte·reind; die- ma:n is we1lsprek en d; die: gebeurt,einis is a a, n st .a an dj e1; sy kennis lyk
v o l dJ o e n d e..
Opm.-A t tr i but i e f neem die onvolt. deelw. altyd 'n -e,
maar p red i k at i e f kom dit sowel met as sander e voor, soos
uit voorgaande voorbeelde blyk.
Dis moeilik om die twede geval onder bepaalde reels te bring,
omdat die gebruik van die vorm met of sonder e onvas is.
Ons vernaamste skrywers vertoon egter 'n duidelike neiging
om die vorm op e te gebruik, wanneer die deelw. meer as bnw_
gevoel word, en die vorm sonder e, wanneer dit meer as byw.
gevoel word, hoewel hierdie onderskeiding nie kons·ekwent deurgevoer word nie.

3. As s e 1 f s t. n a am w. (hierdie gebruik is beperk):
As gevolg van die< oorlog is daar uaie1 h u l p b ei h o e1 w e1 nd es en no o d l yd e: n d.e. s in Duitsl.and; hy is e1e:n van
die: hardwerken.de1s; stie.r·wend.eis em1 g·ewondes le
deu'!'mekaai• op die Si'la,[jV.eild;; hy gaan fo ke''f1e soos 'n
r a .~ e: n d e..
Opm.-- Die onvolt. deelw. het vroeer op -and uitgegaan, soos
blyk uit die woorde:
Reiland (die helende), vyand (die vyende =hatende), vriend
(die vryende = liefhebbende).
Hier het dit dus reeds heeltemal sy werkwoordelike karakter
verloor.
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4. As b y w o o r d of v o o r s et s e 1:
Hy iwt sy werk 1~ i t s t e k e1 n ,d g1e1daan; dit 1oas o nits e t t e n d m.oeilik ; iN t Ii et 'n paar da,e lar11k a. a n h o u d e n il
gereent; d'fo gehoor 11 e:t baie {J e la n gs t e l l e, n d ge·,luister;
die bakoond is fJ l o el i 181 n d warm; fJ e d u r e m d e, a, ang a an dJ e, be•tre:ffende1, nieteensta.ande.
Opm.- - As byw. neem die onvolt. deelw. geen e nie, as voorsetsel wel.
In die laaste geval is die werkw. karakter r!aarvan
nie meer te sien nie.

Die Voltooide Deelwoord.
§ 150. Die v o 1 t. de c 1 w. vervul nog 'n wcrkwoordelikc sowel as 'n naamwoordelike funksie. As werkingswoord kom <lit voor in verbinding met hulpww. en dien:
1. Om v o 1 t .o o i d e t y e t.e vorm:
Hy het g e s k r y f; hy sou g e s k r y f het; hy kon
die vraag b e a n t w o o r d het; hy mo es hom m i s g i s
he:t; ek het jou 1'etr"/{)eerr<d v e r s ta a1 n; hy he-t sy straf
o n .d e1 r {}'a a, n; die sow het al o n de: r g e g a a n.
2. Om die ly d~1n de vorm uit t·e1 druk:
Hy worod 'IJ •Cl s l 1a a n, v e111 a,{/, b e• r o of, rn is ha nde l, o n d 1e r k 1' u i p, 1ens.
Hy is '{}' e d a; [Ji v a 1a1 r, a a n g e, s t e l, mis le i, omg eh a al, be.tra.p, au.t1ervolg, eins.
Opm.- Soos uit hierdie voorbeelde blyk, word die volt. deelw.
gevarm;
(a) Deur die voarvoegsel ge- plus die infin.: geskry/, geeet,
geiHs, geantwoord, gewanhoop, gewantrou, geherberg, geraadpteeg,
gehandhaa/, gegekslceer, ens. By s k e id baa r same g est e 1 de
ww. [vgl. § 178 a. ( 1)] sitaan ge tussen die twee dele van die
samesteUing:
meegedeel, goedgekeur, aangestel, omgepraat, dootigeslaan. a/geneem, losgemaak, toegestaan, ens.
(b) Sander die vaarvaegsel ge- by die afgeleide ww. wat
reeds voorsien is van een van die voorvoegsels:
be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-:
bespreek, beloio/ beskou; gebruik, gesets, gelas; erken, erbarm,
erlang; herinner, herhaal, herken; verlang, versorg, verstaan, ens.
( c) Sander die vaarvaegsel ge- by ww. wat anskeidbaar saamgestel is met antler as die antler (b) genoemde voorvaegsels ;
aanvaar, agtervolg, mz".shandel, onderhandel, oortre/, omhels, volhard, voorspel, weerspreek, ens.
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By die klas ww. onder (b) en (c) genoem, bestaan
daar geen verskil in vorm tussen die in fin., die p r a e s ens en
die volt. <leelw. nie: Dis aangenaam om te gesels-ek
g es e ls graag - ons .ft e t lekker g es els; ek is van plan om
die betrekking t e a a n v a a a r - ek a a n v a a r die betrekking - ek het die betrekki'ng a a n v a a r.

Naamwoordelike funksie van die volt. deelw.oord.
§ 151. As naamwoord verrig die ·volt. deelw. dieselfde
funksies as die onvolt. deelw. Dit kom dus voor:

1.

As attributiew•e1 bnw. (altyd me·t e. Vgl.

§ ] 52 oor die verbuiging van die volt. deelw.) :

"n

G eploe1gdJe. grand, ge1ckvnei sake,,
gegewe belofte, 'n
aangesteld,e onderwyse1r, 'vnl goedJgek,erur'd:e b1esluit, 'n angea:arloafde daad, 'n e'lrk1evn!(]Je1 insteUimg, 'n herha.alde vraag,
ontvange br~e.weJ., in[flekom1e1 s'fukk:e1, 'n mislukte paging, 'n
ont?-'.lugte dief, ens.
Opm.- Die volt. deelw. van sommige intrans. ww. kan nie
byvoeglik gebruik word nie.
'n Mens kan bv. nie st! nie: 'n
gehuilde kind, 'n gebla/te hond, 'n geselste gesprek.

2.

As

pr·e-dikati1ew«~

bnw.:

Ifoapst.ad is .d .i g b ~val k, hy lyk an b ei v a e g 'i:ir
daardie ·we'rk, die. saak bly on b 1e1 s l i1 s, dlie1 b·1·iel was
01 .ei r ei· g: ·i s t r e1 e· r, dlOO 'man z's w e1 .Z g e s t ei l d, hy skyn
tot.aa.l o n g .e l e t t e1 r ,d, di!!! dJ.ie1we;. is goe:d; g e w a p e n d)
hy is fJ e. s t e! l d ,op s,y kforrei, ,eJc va:e;l baiir~ t ei l e u 1· g es t e• l d>, diei gen.ernaal is b el r o ei m d ein g ei ii er d'.
Opm. 1.- Soos uit hierdie voorbeelde blyk, neem die volt.
deelw. as predikatiewe bnw. geen e nie, behalwe by 'n sekere klas
-van geykte vorme (vgl. § 155).
v.erder moet opgemerk wo·rd <lat die volt. deelw. in sekere
gevalle op 'n -d uitgaan, wanneer dit as pre di k at i ewe b n w.
g·ebruik word; maar die -d laat val, wanneer dit as w e r king sw o o r d diens doen. Dit is nl. die geval by ww. wat uitgaan op
l, m, n, ng, r of vokaal..
Vgl.

die volgende sinne:
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Na am woo rd e I.

funks i e.

Ons volk bly verdeeld
Ek voel baie teleurgesteld
Dis treurig gesteld met horn
Die man is algemeen ontwl/zkeld
Hy is beroemd om sy dade
Die blomme is beskerm(d)* teen ryp
Hy
Ek
Die
Hy
Sy

is vrolik gestem(d)*
was verstom(d)* van skrik
kind is totaal verwend
is algenieen bekend
vreugde was onvermengd

Daardie veeras is gemeng( d)*
Hy lyk erg gesteurd
Hy was verwonderd daaroor
So iets is ongehoord
Sy hare is verward
Die gerug is orals versprei(d)*
Die tuin

l~

besaai(d)* met vrugte

Ek is bereid om te gaan

'-Werk woo rd e I.

funks i e.

Ons het die geld verdeel.
Hy het my bitter teleurgestel.
Die vraag is onduidelik
gestel.
Sake het vinnig ontwikkel.
Hy het horn beroem op sy
dade.
Sy het die blomme beskerm.
teen ryp.
Di,e klavier word gestem.
Ek het my totaal verstom.
Die kind word totaal verwen.
Hy het sy skuld beken.
Hy het horn met ongewenste
persone vermeng.
Koffi.e word met melk gemeng.
Ek het my nie daaraan
gesteur nie.
Ek het my nie daaroor
verwonder nie.
Het jy die nuus al gehoor.
Sulke dinge word dikwels
met mekaar verwar.
Sulke nuus word gou
versprei.
Die land word met koring
besaai.
Hy het my daarop voorberel.

Opm. 2.- Dis dikwels moeilik om uit te maak of 'n volt. deelw.
in sy w e r k w. f u n k s i e, dan wel in sy n a a m w. f u n k s i e
voorkom; m.a.w. of dit 'n werking dan wel 'n toestand
of ken mer k uitdruk. So bv. in Clie eerste reels van Celliers
se gedig:

Diie Vlakte" Ek slaap in die rus van die eeue gesus,
ongesien, ongehoord;
en dof en loom iin my sonnedroom,
ongewek, ongestoord.
'n Mens kan hier ewe goed aan 'n werking dink (die vlakt·e
word nie gesfien, gehoor, gewek, gestoor nie) as aan 'n bepaalde
toestand. Die vorme op -r kon dus ewe goed sonder -d geskryf
word.
*Vgl. Opm. 2.

127

AFRIKAANSE Sl'RAAKKUNS.
Verder is daar baie gevalle waar die spraakwerklikheid nie
beantwoord aan die reel, s,oos in opm. 1 geformuleer nie, <lat
nl. die voh. deelw. as predikatiewe bnw. na l, m, n, ng, r of
vokaal altyd 'n -d het, maar nie as werkingswoord nie.
D'ikwels kom <lit in albei funksies sonder '11 -d voor.
So
word bv. vorme soos beskerm, gestem, verstom, gem~g. verspret\
besaai (en mi skien nog meer) in die sinne hierbo ook in die
eerste geval dikwels sonder -d gebruik. Dieselfde is <lie geval
met vorme soos gestrem, verlam, versteen, bedoel, betaal geregistreer, gebou, genooi, verbty, c.a.
Waar die taalgebruik dus aan die een kant 'n neiging vertoon om die d in hierdie woorclgnoep te laat val by volt. deelwoorde met p red i k at i e f- by voe g 1 i k e, sowel as
suiwer
w e r k w o o r d e 1 i k e funksJe, word egter aan die antler kant
altyd die d behou1 wanneer sulke deelw. met by woo rd e 1 i k e
funksie op tree [vgl. ( 4) hlProncler J.
D'it '.is ook die geval by 'n aantal volt. deelwoorde wat reeds
heeltemal die karakter van bnw. aangeneem het, bv.: bemiddeld,
onbemiddeld, welgestetd, onges!Pld, ongeletterd, geu1end, e.a.

3. As s 'e 1 f s t. n a ia m w o o r d:
BemindJe, verloofde1, bekeni/Je, ge,leerde1, ge!Van1gen<', bediendei, beklaagdie!, m~devrge,tekemtde, saakgelasti,r;rle., eews,qeborene, gegewen.~ (data). Al sulke snw. gaan in die meerv.
-0p -s of -ns uit.
4.

As by woo rd:

Ek
Hy
Ek
Hy

ga.an {}' 1e r ,ei 1ei l dJ Sonda:gs kerk toe.
is o n v er po (J, s di m:e.t sy 'We.rk lJ,e,sig.
sal onveirwyld, dve1 saak aanpak.
het o n b ,e, 'W i ml p ,el i 1dJ 1.:ir sy ·meninl] uitgekom.
Dill b ,e pa al d 'n lasti{je, kwe1ssie.
Hv is o n get w y f 1ei l d di,e1 b,eiste. l.e:erling in die klas.

Upm.-- In ·enkele gevalle kan die volt. deelw. ook in absolute
sin gebruik word, d.w.s. sonder <lat dit met 'n naamw. in verbinding staan, en dan vervu1 dit die funksie van 'n bywoordelike
bySiin, bv.:
Onder ons g es B, ek vertro~ hom nie.
W e l b e s k o u is die saal; nie so moeilik nie.
A / g es i en van die koste, hoeveel moeite is daar nie aa11
-verbonde nie.
Alles s a am g e vat, kom die saak hierop neer.
Hieronder val ook enkele v o e g w o o r d e soos: daargelaLr&
.toegegee, aangesien, uitgesonderd, verondersteld.
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Verbuiging van die Voltooide Deelwoord.
§ 152. Ons het reeds in die vorige paragraaf gekonstateer
dat die volt. deelw. as bnw. in sommige gevalle met of sonder
d voorkom, en in andeLr g'evalle met of sonder e. Dit word.
dus verbuig, net soos clie bnw.
By die behandeling van hierdie verbuiging van die byvoeglik gebruiktc volt. deelw. (attributief en predikatief),
word gewooniik as uitgangspunt geneem die in Nederlands gebruiklike indeling in st erk en s w a·k volt. deelwoorde.
In Afrikaans bestaan daar egter nie die minste grond vir
hicrdie incleling nie, omdat die onderskeicling tusscn s t e r k
en s w a k ww. nie alleen verval nie (vgl. § 125), maar so 'n
indcling buiten<lien 'n kennis van N ederiands veronderstel, dus
iets wat nit <lie aard van die saak nie van die Afrikaanse skoolkind verwag kan word nie ( vgl. § 154, opm.).
Die bestaande ~'\.frikaanse grammatikas sit op hicrdie en
ander punte (soos bv. die kwessie van n a am v a 11 e, wat
glad nie meer as b u i gin gs v o r m e in Afrikaans bestaan
nie, behalwe dan in enkele gevalle as taalfossiele) nog heeltemal vas aan die tradisionele, suiwer N e cl e r 1 ands e stand:punt. Om genoemdc redes word hier die volgcnde indeling
gemaak:
1. Dir. v,olt. deelw. lm.n o,s attributiewe
b n w., wat sy verb u i gin g betref, in twee klasse ingedeel
word:
(a) Volt. dee lwoorde wat op -e1 uitgaan;
(b) Volt. def'lwoorde wat op -de of -te1 u!t.gaan.
1

2. Die v o 1 t. d e e 1 w. kan as p r e u i k at i e w e
b n w., wat sy verb u i gin g betref, eweneens in twee klasse
ingcdeel word:
(a) Volt. deelwoor<'Le wat op -1e uitgaan;
(b) Volt. deelw,oorde wat op -d; uitgaan;
Opm.- Wanneer die volt. deelw. in
like funksie nie verbuig word nie, gaan
stamkonsonant van die ww., bv.: bedroe/,
geskok, beperk, a/gekap, verstop, begrens,
warm, u~tgec/J,ien, uitgeteer, ens.
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§ 153. Die
at tr i but i e1 f
ge br uikte
v o 1 t.
<l! ·e •el w. op -e. is hoofsaaklik uit N<Sderlands ooJ1g·eerf, of
later ondie1r Niedie1rlandse invloed ontstaan. Hier kan onderskei word tussren:
(a) Ve.rboe vorme, ontstaan ideur verandering van
stamklinkier:
bed<!!rf - 'n beidorwe kind.
begin
- 'n onbegor1Jne1 w1erk.
besin
- 'n onbeson1ne· daad.
b,ehelp - 'n onbelholpe figuur.
beskryf - beskr.ewe wette.
besp11e1ek - besprok·ci plekker.
bestry - 'n onbestnede: mosie.
bind
- 'n ong·cbon1dJe. boek.
bre1ek
- 'n gebroke1 st.em.
buig
-'.I.net geboe 'hoof.
du:ing - {}edwonge arbeid.
{}'enie;t · - gie1note spyse.
inneierm - inge111om;e standpunt.
le ·
- 'n afo.ebe.e plaas.
ly ·
- gebed@ smaad.
·n~mn
- 'n aangeinome. kind.
opskiet - 'n opgeskote s1eun.
ry ·
- bere.d{',J manskappe.
sink
- 'n laa.ggesO'nkle. misdiadiger.
ske,nd · - geskorrbdc: r·egt•o.
sk•e.p · - 'n welge·sk.ape kind.
skrilc
- 'n onverskmokke. houding.
sluit · - met .ge.slo~e. deure.
slyp ·
- 'n g1eslepe vabond.
spreie;.k · - 'n uitg1esproke w1ens.
ste1ek · - 'n deur{je'Stok.e kaa,rt.
trek ·
- 'n af getrokloe houding.
1.Jerb1erg . - verborge· skatte.
ve.rbuig - verboe votme..
v:er.dink :_ 'n verdag·te persoon.
verkrry · - verk1·1ee r·esultate.
versk'yn - verske·ne boeke.
ve:rslyt - verslete Idem.
. Opm.- Van sommige verboe vorme het die werkwoordstam
waarvan huUe afgelei is, reeds heeltemal in onbruik geraak, bv.:
gebore, oorlede, verlede, vergange, voldonge, ingetoe, opgetoe.
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(b) Yerboe vorme~ ontstaan sander v1e111andeiring
stamklinkieir:

van

ge1e

- 'n gegeiwe belofte.
- 'n opgedJrae· taak.
foe.8
- 'n bele.se man.
span
- met gespamw a,andag.
sout ·
- 'n gesoute perd.
mie1e,t
- 'n •at'geini\e1te stap.
skeii
- geskeie1 vrinde.
sien ·
-'n ongesieinlf'J ruil.
ondergaan - 'n ondergiaf/'/Je opera.sie1.
uitst.aan · - uit(Jesta.r!Je• pyn.
dra

Opm. - Ons het reeds vroeer ( § 125) gewys op die eienaardige
ontwii.kkeling van Afrikaans, dat dit nl. in sy vervoeging-sisteem
die in N ederlands en ou.er tale nog voorkomende wisseling van
stamklinker (ablaut) feitlik heeltemal deur antler uitdrukkingsmiddele
vervang het.
Dl:eselfde verskynsel kan ook hier waargeneem 'Yord waar,
naas die oorgeerfde vorme van die volt. deelw. met klankwisseling,
nuwe vorme ontstaan het en nog ontstaan sander klankwisseling,
wat in N ederlands as sodanig onbekend is.
In sulke gevalle
vind dan v·erder nog differensiering van betekenis plaas, sodat die·
oorgeerfde vorm 'n f i g u u r 1 i k e en die nuwe vorm 'n l e t t e r1 i k e betekenis kry. Vgl. die volgende voorbeelde:
'n opgewonde menigte ·~ a/getrokke houding die betrokke persoon
'n geslepe dief
'n ui,tgesogte geleentheid met gebroke st.em
'n wetgeskape kind
'n deurgestoke kaart
'n beklonke saak
'n beskonke persoon
-

'n opgewende horlosie.
a/getrekte koffie.
betrekte wild.
'p. geslypte mes.
ujtgesoekte vrugte.
gebreekte glas.
opgeskepte kos.
weggesteekte goed.
'.n omgeklinkte spyker.
ingeskinkte koffie.

§ 154. By
a t t ri b ut ief
g· e b r u i kt e
v o 1 t.
dee 1 w. op -dJe: of -te: kan <lie volg·ende groepe on:derskei
word:
·
(a) Stamvorme op Z, m, n, ngi, r of vok'a,ai voeg altyd

-de

by~
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Betaalde rekeninge, ingesamelde fondse, verdeelde partye, be<roevinde manne, veirarm,de me1n se, b,eske.t•mdn regt@,
verdiend;e1 loon, 1e1rlcend.e ,qcbruik, bekroonde werk, geniengde
vloeistof, be,treurde d;ood, gie1e erde gas, ver'moorde slagofjer,
genooido gaste, a.fge maaide1 graan, ge1wyde grond, uitge'roeide1 onkruid, ens.
0

(b) Stamvorme ,op -d en -t vo eg alle1e1n 'Di e by, omcfat
sulke woorde reeds op d oi t uitgaan. Al1een wanneer die
voorafgaande vokaal deur 'n niie-verdubbe,:ing van lengte
sou ka.n veranc1or, word. die d of t veJ:dubbel:
1

1

'

Verbrande hout, bcantu;oordle1 vra,e, onopge'1:oexl1e miens('),
bekladde papi(')r; 'n ge1lw.te1 vyand, 'n vergrote portre1t, 'n
geenfo boom, 'n gewitte muur, omge,spitte grond, verspot,te
maniere, '11 g·cstutte muur, ens.

(c) Stamvorme op -k

1011

-p voeg altyd -tCI by:

Gebakte brood, bieipe!rkt,e middieZe, 'n be'f'eikte doel, 'n
geWrte: brief, 'n miwrnaaktei gesig; 'n ge1doopte kind, 'n a.fgekapte boom, omgekrapte1 grand, geknipte hat're, ens.

(d) Stamvorme op
byvoog:

-f,

-g e.n -s kan sowel -de1 as -fo

gckerf de tabak
{}'eskaafde planke
'u gestyfd1e boortjie
'n verlief de paar
geplo.egd!e grond
'n vcrsorgd,e uitorlik
'n gebuigd,e tak
?n gewaagcte• ondem1etming
'n gelief lcoosd,e wea:-k
'n gei•einsde glimlag
'n verbaasdJe1 g.osig
1..'ergrysde ham

af gestofte Idem.
'n gestraf be misda.ad.
gesifte meeL
vermufte brood.
'n gedugtf te.enstander.
'n verdigte verhaa.l.
'n g'eagte persoon.
'n verslegte mens.
on gepoetste maniere.
gBu·enste msultate.
uitge:dorste koring.
ongebluste kalk.

Opm.- Die eer$te drie groepe lewer gecn moeilikheid op nie-,.
want na 'n s t em he b b en de konsonant of 'n vokap.l volg klankwettig orals die st em h ebb end e u i t gang -de, en na 'rii
stem 1 o s e konsonant orals die stem 1 o s e (verskerpte) u itg an g -te.
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Maar dis moeilik om die vierde groep onder bepaalde reels
te bring. Want soos uit die voorbeelde blyk, beantwoord dit iiie
aan voorgaande formulering nie. D'ie konsonante /, g en s is al
drie stemloos, en tog volg naas die stemlose uitgang -te, ook diE)
stemhebbende uitgang -de. As algemene reel sou kan gestel word
dat na 'n voorafgaande lang vokaal of tweeklank gewoonlik die
uitgang -de volg, en na 'n voorafgaande kort vokaal die uitgan,gt
-te. Maar hierdie formulering dek glad nie al die gevalle nie,
soos duidelik blyk uit die voorbeelde.
Dit . kan ten slow• alleen op t a a 1 hist or i es e gr on de
uitgemaak word wanneer -de en wanneer -te sou moet gebruik
word, m.a.w. dit vereis 'n kennis van Nederlands. En dit. sou eenvoudig genoeg wees om te se dat, waar /, g en s in Nederland$!
intervoka!ies stemhebbend word, die uitgang -de volg, maar waar
hulle stemloos bly, die uitgang -te.
Maar aangesien ons geen hist o r i es e grammatika skrywe
nie, en dit buitendien absoluut onpedagogies sou wees om te verwag
dat die Afrikaanse skoolkind eers N ederlands moet ken, voor en
aleer hy sy eie moedertaal kan leer gebruik, mag N ederlands
in hierdie en antler gevalle nie as rigsnoer <lien om bestaande moeilikhede op te los nie, altans nie by die laer taalonderwys nie.
Maar afgesien daarvan dat 'n kennis van Nederlands nie
in sulke gevalle van historiese aard as noodsaaklike eis kan en mag
gestel word nie, rys die vraag: of dit ta a 1 k u n dig verdedigbaar is om 'n grammatikale reel, wat op die N e d e r 1 and s e
spraakgebruik berus, as kriterium te gaan stel vir die Afrikaans e
spraakgebruik?
Met antler woorde: of ons in hierdie bepaalde
geval in Afrikaans m o e t se en skryf:
gekloo/de hou.t, geploegde grond, versgrysde hare, ens. (in
plaas van gekloo/te, geploegte, vergryste, ens.), eenvoudig omdat
N e d er 1 ands dit so voorskryf?
0 n s m e en v an n e e, en wel veral om die volgende twee
redes:
·
( 1) Afrikaans het 'n ontwikkeling van sy eie deurgemaak,
soos blyk uit sy klankleer, vormleer, sinsleer en betekenisleer, wat
almal aanmerklik verskil van die ~ ederlandse.
Gaan ons nou:
in die een geval Nederlands as kriterium stel, waal'Om dan ook
nie in antler gevalle nie? Waarom dan ook nie bv. die Nederlandse sterk imper/ektum (wat Langenhoven "eentyd van malligheid wou invoer ") as "re el" aan die Afrikaanse kind voorgehou
nie? Want dan is die Ned. spraakgebruik mos die kriterium en nie
die Afrikaanse nie !
( 2) Ons het in hierdie bepaalde geval te doen met die konsonante /, g en s wat in Afrikaans orals stemloos (skerp) uitgespreek word. Klankwettig is dit dus heeltemal begryplik en ook
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te verwag dat 'n daaropvolgende stemhebbende d verskerp sal
word rot t, as hy 1I1ie wegval nie. In N ederlands is hierdie konsonante
egter stemhebbend in gekloo/de, geploegde, vergrysde (op grond
van hulle uitspraak intervokalies in ktoven, ptoegen, vergrijzen),
en daarom is die daaropvolgende d foneties heeltemal in die haak,
net soos die t in beperkte, gedoopte.
Die normale toestand in Afrikaans sou dus eintlik wees dat
na /, g 'en s orals -te gehoor moes word (net soos na die stemlose
k en p), en - vir wie ore heb om te luistier, is hierdie klankwet
reeds in werking. Selfs akademies geskoolde Afrikaners se reeds:
gekloo/te hout, geploegte grond, ens. Waar ons egter nog,
veral Jn d[e skryftaal, die uitgang -de handhaaf, gebeur dit ongetwyfeld onder iinvlo.ed van die Ncderlandse boektaal.
Maar dis
te voorsien <lat die uitgang -te in die volksmond gaandeweg sy
regmatige posiesie sal verower, en dat die skryftaal dan sal moet volg.
Na die stemhebbende konsonante l, m, n, ng, r en na vokale
1s d•ie gebruik van die uitgang -de natuurlik klankwettig heeltemal
i.n d1ie haak.

§ 155. Die volt. d1eielw. op -e: vertoon as bnw. in
sy pre 1d i k at i 1e w ,e funks ie presies dieselfde kara.kt1eir
as in sy attributiewe funksie. Dis nl. 'n geykte vorm wat
net in sekern vasstaande uitdrukkinge en oorgeerfde, woorde
v.aorkorn:
Hy is van daardie voorreg v e rs t o k e, hy was ook
in diei saak b et r o k k ei, e1k het b e d r o e uitgekom, di-e
man lyk my b e s op ,e, hy skyn vani die, duiwel b ei s 1e1 t e,
ek is v a s b 1e s l o t et om te1 gaia1n, ons is ~ nl {j e, n o m e'
me.t ans 1nuwe1 huis, hy is o n b .e1 s pro k ,e, 'Van kamkte:r,
hy ,dr.a sy lot g e l a t 1ei, die sa1ak is v .ei r l o ?1 e:, hy 'Was
die1p b 18\'W 0 e.
Dio predikatief g1ebruikte volt. deelw. op
-d het ons reeds in § 151, (2), Opm. 1 en 2 bespreek.
1

Opm.- In ·enkele gevalle kom die volt. deelw. op -e nog
met suiwer werkwoordelike funksie voor:
God het die wereld
!lieskape; sy vader is gister oorlede of g'estorwe; hy is
kalm o n t s l a p e; die mens word g e b o r e om u i t e i n d e l i k
te sterwe.

VOORBEELDE VAN VERVOEGING.

§ 156. In aansluiting by § 128 vlg. kan onderstaande
tabel dien om die vervoeging van 'n oorganklike ww. te illustreer. Aangesien die ww. in Afrikaans geen persoonsverskil
en getalsverskil bcsit nie, word alleen die vorm van die eerste
persoon, enkelvoud, aangegee (behalwe by die gebiedende wys).
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Bedrywende Vorm.

(a) Aantonende Wys:
Onvolt. teenw. tyd: ek skryf.
Volt. teenw. tyd:
ek het geskryf (is net klaar met skryf).
Onvolt. vcrlcde tyd: ek het geskryf (was besig met skryf).
Volt. verlede tyd:
nadat ek geskryf het (klaar was
met skryf).
Onvolt. toek. tyd:
ek sal skryf.
Volt. toek. tyd:
ek sal geskryf hct.
Onvlt. verl. tock. td.: ek sou skryf.
Vlt. verl. toek. td.: ek sou geskryf het.
(b) A a n v o e g e n d e W y s: Die aanvoeg. wys kan op
soveel verskillende maniere uitgedruk word dat geen
normgewende voorbeeld daarvoor kan aangegee word
nie. (Vergelyk § 140).
(c) Gebiedendc Wys:
Skryf, jy moet skryf;
laat horn skryf, hy moet skryf. (Vgl. § 141).
(d) Onbepaalde Wys:
Onvolt. tyd: skryf, skrywe; te skryf, skrywe; om te
skryf, skrywe.
Volt. tyd:
te geskryf het. (Vgl. §§ 142-146).
(e) Dcelwoord:
Onvolt. : skrywende.
Volt.:
geskryf, geskrywe. (Vgl. § 147 vlg.).
Lydende Vorm.

(a) Aantonende Wys:
Onvolt. teenw. tyd:
Volt. teenw. tyd:
Onvolt. verlede tyd:
Volt. verlede tyd:
Onvolt. toek. tyd:
Volt. toek. tyd :
Onvlt. verl. toek. td.:
Vlt. verl. toek. td. :

'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n
'n

brief word geskryf.
brief is geskryf.
brief het (is) geskryf geword.
brief was geskryf.
brief sal geskryf word.
brief sal geskryf geword het.
brief sou geskryf word.
brief sou gcskryf geword het.
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(b) A a n v o e gen d e W y s : V gl. Bedrywende Vorm.
( c) G e b i e d e n d e W y s : 'n brief mo et geskryf word,
la.a,t 'n brief geskryf word.
(d) Onbcpaaldc Wys:
Onvolt. tyd: (om) geskryf te word.
(om) geskryf (te) geword het.
Volt. tyd:
(e) Deelwoord: Volt.: geskryf.
§ 157. Die volgende tabelle kan dien om die vervoeging
van die hulpww. is en hc,t ile illustreie'L
Aantonende Wys:
Qnvolt. teenw. tyd:
ek is - het.
ek is gewees - het gehad.
Volt. tcenw. tyd:
Onvolt. verlede tyd: ck was - (had), het gchad.
Volt. verlede .tyd:
ck was gewccs - nadat ck gehad het.
ek sal wees - sal he.
Qnvolt. toek. tyd:
Volt. toek. tyd:
ek sal gcwces het - sal gehad het.
Onvlt. vcrl. toek. td.: ek sou wees - sou he.
Vlt. verl. toek. td. :
ek sou gewecs hot - sou gehad het.

Gebiedende Wys:
wees, jy moet we,e,s - moet he.
laat horn wees - hy moet he.

'

Onbepaalde Wys:
Onvolt. tyd: wees - he, te wees - te he, om te
wees - om te he.
(om) te gewees het - om te gehad het.
Volt. tyd :

.

Deelwoord:
.
Onvolt.: synde - hebbende.
Volt, : gewees - gchad.
DIE IlYWOORD.

§ 158. B y w o o r d e of a d v e r b i a is woorde wat dien
as 'n bepaling van al die begrippe, wat geen selfstandigheid
aandui nie. Hulle stel die plek, tyd of manier voor waarop
'n werking plaas vind, en dien verder om bnw., byw. of tclw.
nader te bepaal. Bywoordc van modaliteit het betrekking op
<lie hele sinsinhoud.
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Oor die vorm van die byw. val die volgende te se: dis
byna altyd onveranderlik en dikwels gelyk aan die predikatiewe
vorm van die bnw., bv. die mwro is ernstig si~ek,. die fe1e:s h(!)t
vrolik geeindlig, die watl).r stromn vinn.ig.
DiEI onverandierlilm vortn van die bywoord vind ons
altyd, wanneer die byw. 'n ww., byw. of telw. b€ipaal, •en
ook wannem· dit by die predikatief gebruikte bnw. staan,
bv. die1 volstruis is veirsk'l':iklik kwaai.
Net wanneer die bywoord 'n attributief gebruikte bnw.
bepaal, word dit gewoonlik behandel asof dit self 'n attributiewe bnw. is. Vergclyk die volgcnde uitdrukkinge:
'n die p treur:i9e [J'e1JaZ, 'n la; at aangekomie trein, 'n
s w a k piepende gefoid, 'n g o u kla.argmnaakte werk. :M:aar:
.'n t a a. m l i k e groat h uis, 'n v e rs k r i kl i k e kwaa~
volstruis, 'n v r El es like groat sk•ip, 'n s e• l d same moo~
kans, 'n g lo •e1 i e ·rll de wa.rm dag.
Verder word die byw. V•erbuig deur toevoeging van:
(a) -er in die vergrotende trap, bv.:
gery, maar jy he1t nag vi n n i ,q er ger,y;

ek hc.t vinnig,

(b) -ste in die1 oortreffende trap, wanneer dit 'n ww.
bepaal, bv. : hy het die v i n n i g s t e van almal gery;
(c) -s in die ·.oortreOCiende trap, wanneer dit 'n bnw. of
byw. bepaal, bv. : ek is h o o g s tevre•dei.
Opm. 1.- lt1ewer en ander het as oortreffende trap: liewerste
en anderste.
Opm. 2. - Oor die vorming van bywoorde vgl. § 169.

Ons gee bier verder 'n kort oorsig van die bywoorde,
ingedeel volgens die mees gewonc funksie, terwyl die funksie
self in die Sinslcer behandel word.
Bywoorde wat 'n p l ·o k of rigting aa:ndui: Die dorp
le naby. Die water loop weg. Verde1r: hie r, d.a.ar, erens,
nere.ns, orals, daa.rhe1en, soheentoe., byme;ka.ar, en 'n aanta,l
van die voorsetsels opgenoem in § 104.
1

'I' yd:
Ek kom nou. Ons vertre:k m6re1. Verdecr:
a.ans, aanstons, aUoos, altyd, aist.er, vanjaar, intussen,
ooit, nooit, lankal, skielik, al, vrogg, laat, •ens.
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Hoedanigheid:. Dile; perrd loop vvnn1ig. Die li:g
brand heldeir. Hoe1 he;t d.it {)ebe;ur? Ver,a.l bnw. word in
hierdie funksie gebooig.
Gr a ad: Dit heJt bia:ie, gerei8int. V1erder: taarrnlik, min,
so, skaars, amper, byna, so te se, meer, verbasend, uiters,
hoogs, alte, nouliks, e:nigsins.
l\tf o d a 1 it e it, o.a.:
B e v 1e s t i g i n g: Ons kom sekerr. Verder: [Jeiwf,,s_,
welfklik, ongetwyfe1ld, shellig, ~nde,rdaad, bwpa,alxl;.
0 n t k e n n i n g : Dit '1'e1ent niei. Ve,rder: g'ladnie:, nee,
ge,emsins, onmoontlik.
T w y f e 1 : M iskie1n sal dJit gehe;ur. Verder: waa,,rskynlik, vermoe1delik, moonilik, glo, de1nkli~, altemit, dalM.
W en s: Help my asse:blieif. Verder: tog, ma,a:r, dmn.
0 o r s a. a k: HierdJeiur he:t dJi,e. bra1nd ontstaan. Verder : da.ardJeiur, 'wa,arae.ur.
n ed·e: daarom, i!m'meit'8, mos.
l\tf i d d e 1: .daarme.e,, hie'f'1ne1e.
Ge v o 1 g: i!Je"rrhalwe,, dus, bygie,volg.
D o 'e 1: d.aartoe, daarom, daarvoo,r.
Yoo r w a a rd e: do.in, d1e:snoods, deisverkie,seiriJde.
'l' o e g e wing: tog, 1diarem, nogtans, Wf?)l, nieitemin.
0 111 stand i g h ,e id: 'Lierrge1ef s, aa1nhoudle1n,dJ, onvoorsiens, onverwags, plotseling, alleen, spelenderwys, agterbaks.
:Ma a. t: stuksge1wys, bie:tiiei-bie1tj~e;, weiinig.
P r y s : duur, goe:dkoop, ve1rniet.
V ·er ho u ding' 1en b ep,e r k inig: (in)sowr, d<Mnoo,ds, desgewens, desverlangd, eensdeels, anderdeels, hieromtre:?d, daaromtr,e1nt.
'n Groot aantal van hierdie bywoorde wys terug na 'n
voorafgegane sin; so bv. : Die kinders het met vuurhoutjies
gespeel; hierdeur het die brand ontstaan. Hulle vorm die oorgang na die kategorie van voegwoorde, omdat die funksie wat
hulle vervul nie not bywoordelik is nie, maar ook verbindend.
Daarom word hulle ook wel voegwoordelike byw o o r d e genoem.
Opm.- Bywoorde wat as bnw. diens doen word vermeld in
'§ 198.
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DIE VOEGWOORD.

§ 159. Voegwoorde bring 'n verbinding tot stand, of
tussen sinsdele met gelyke funksie, Of tussen sinne. Voorbeelde
van die, eerstie soort is: Die hond ei ·n. d.iei ka.t is alhei
huisd1iere. Die we.eir was w1a.'f"rn, m a a 1' stormagtig. Ons
moe1t ki.es tussen vrexJJe of oorlog·.
Voorbeelde van dfo tw,ede soort: Die horlJil; gaa1rn; 8awm,
m a a. r i!Jie1 kat bly tuis. Ek he1et na my oupa e1 n m,y
broeirtjie heet rn,a ?n(/J pa:. Ek sie,n d a t die; ree1r1J kom.
Die manie1r waa.rop sinno v·e.rbind word, e:n dus ook
die betekenis van die voegwoorde wat daa,rtoe d:ion, is van
allerle!i. aard. So druk e1n net 'n opsomming of aane.enska.ke1ing uit, maarr 'n t1eenste.Uing, of 'n skeiding, omdai 'n
rede, opdat 'n doel, ,ens. Die soorte van sinsv·erhindinge kom
later, in die Sinsle1eir, ter sprake, en daa,rby word die voegwoorde opgeg·e'e'. Hulle. waa,rde en funksie kom daar beter
uit as in 'n blote opsommiQg.
DIE TUSSENWERPSEL.

§ 160. T us s e n w e r p s e 1 s staan nie in verband met
antler rededele nie, maar word as spontanc uitinge van gevoel
tusscn sinne of sinsdele los ingevoeg. Hulle kan b.v. dien om
uiting te gee aan 'n gevoel van :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

p y n: au! eina,! sol1!
verwondoring: o! ja? kykl
m·edely1e: ag!
sieistog!
foe1itog!
afkeuring: foei!
si.esl
bevr eem<ling: so? ag ne1e? hoe?
toe ju i gin g: hoem! morimgl hotn6tl
1

Hieronde1r val v erde1r al die verskillend!e vorme van
vloeke of v ersaigte vloeke, soos bv.: masV.a.g, geidoriewaa'I',
u'Vint.ig, wr,agtie., o jeie, my genugtig, verduiiwels, ens.
1

1

WOORDVORMING.
§ 161. By die vorming van nuwe woordc kan gebruik
gemaak word van woordc wat reeds in die taal voorhande is,
en ook kan natuurgeluide nageboots word, sodat ons hceltemal
splinternuwe vorrne kry. Die laaste soort woordvorrning kom
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in jonger tale, soos Afrikaans, minder voor as die eerste, maar
tog hct ons heelwat voorbeelde daarvan. Die volgendc is 'n
lysie van dergelike k 1 a n k n a b o o t s i n g e of o n o m at o p e e, mcestal name van diere, spesiaal voels, wat tiepies
Afrikaans is :
Janfre,derik, Jand!ieldie1rik, Jam1pie1dewiet, Jantcderak, Pie'.tses~pe~·de-wa, Piet-my-vrou, Piet-tjou-tjou, Piet-maak-goii,
pie-pa-pou, poppelioiet, bolcmakierie, kelkiewyn, lJietjiereen,
Dokter Haa'l'hof, Ja:n-Wra,gti,e" J aapjapie, Dirkdirk'i~ei. ku:'evoeZ, kuvoel, poe1poe,, Iioerkoc:rduif, ting-tink1ie.
"\Vorel daar gebruik gemaak van bestaande woorde, clan
kan woordvorming op die volgcnde drie manicrc plaasvind:
I. woorclvorming deur a f 1 c i cl in g.
II. woordvorm~ng deur s a m e st e 11 in g.
III. woordvorming deur s a m c s t e 11 c n cl e a f 1 e i cl in g.

I.

AFLEIDING.

A.fleiding kom voor by die snw., die bnw., die ww. en
die bywoord, nie by die antler rcdedcle nie.
§ 162. 1. D i c S e 1 f s t a n di g e N a a m w o o r d.
Afleiding van snw. kan op drieerlei wyse gebeur:
(a) regstreekse afleiding.
(b) afleiding deur rniddcl van v o or v o e gs e 1 s of
pref i ks e.
(c) afleiding deur middcl van agtervoegsels of
s u f fi ks e.
(a) Die regstrecksc afleiding wasinouertale
baie meer produktief gewees as in jonger tale, vcral dcurdat
.die sterk ww.-vervoeging sovcel wisseling van stam-vorme vertoon hct. Die daardeur opgelewerdc vorme hct dus al in
K ederlands of nog vrocer ontstaan, maar vir die regte bcgrip
van die onderlinge samehang in Afrikaans gee ons vbb. van
snw., afgclei van ou sterk ww.-stamme, en die ww. self claarnaas. Talryke verskillc, vcral wat die uitgang van die woorde
betref, word opgehelder dcur die klankverskynsels wat in § 57
:behandel is.
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Ons vind naas mekaar :

Ly- ie,edJ, styg- stieb.euel, ry -riit. sn,y - snit.
Be.d;rieg -.be.drag, gen1iet - genot, kie;s - keus, ruik reuk.
Bind - band - vorbond - bende, d"fink - drarnk-dronk,
spri,ng- sprang, help - hulp.
Spre.ck- spraak- sprokie -spreuk,
br:e1e k - brok bi·euk, steek - stok.
Gee - oa·we, meat - ma.at, beweeg - weg - wieg.
Grawe1 - gria.f, vrnaal - mcel.
Loop - .loop, roeip - rocp.

In aansluiting by die la.aste vbb. me,rk ons op dat in
Afr. dikwels die sta.m van 'n ww. as snw. gebe,sig word,
bv. : 'n sny brood, 'n byt, 'n knyp, 'n kap, uaa.s stoat, slag
e.d. \vat ook in Ned. voorkom. Langenhoven
skrywe
bv. : dat hie1rdie bundel diie1 u i t s o e, k is van die. lJeste
werk wat 1e'k oo'it oe:doe1n het.
§ 163. (b) Afl.eiding deur voorvoegsels.
By die voorvoegsels sowel as by die agtcrvoegsels val op
tc merk dat sommige produktief is, en dus nog gereeld gebesig word om nuwe woorde te vorm, terwyl antler nic mcer
produktief is niei. Die voorvoogsel ge- bv. is produldicf,
11Ptso dil" agtervoe:gsels -te, -heiid, -sel, terwyl af- an·t-, et- 1
oar-, -s dit nie is nfo.

Ons vind die volgende voorvoegs,eis :
am·ts- : aartsva.dei·.
af: a/'grond, afstatnd.
antaniwoord.
et.etmaal.
(J,16gebler, geskre.e:, g:esanik, gelul.
g'esin, genot, geluk.
oeroerwoud, oe'r"rr!,e1ns, oe1rtaal.
onongeluk, onsin, onmons.
ooroord'.ee.l, oorsprong.
wanwanordeJ, 'll''a1r1JklaJYlk 1 ·wanhoop, wanbestuur.
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§ 164. ( c) Afl.eiding deur a g t e r v o e g s e 1 s.
(1) Konkretie snw. word g'evorm deur:
-aar (pe-rsoons- en saaknam,e): leiraar, J{apern.aar, lessenaar.
-wr (persoons- en saakn:ame): Tr,ansvaZer, he,lpetr, we.rker,
vlieer; sto[/1(')r, stamperr, gie1te1r.
-aard (pe.rsoonsnarne): luiaar'd, gieirigaard, valsaard.
-erdl (persoonsname): lompe,rd, lelikm•d, stouterdJ.
-ier, (-nie'r, -e1nie1r) (persoons- en saaknanie): twinier, howe1,nie.r, vliegenie1r, sk.arnie1r.
-ik (-rik, -eriik) (persoonsn:aJ:ne): stommerik, botterik.
-aan (persoonsname): Italiaarn, Indiaan.
-iet (persoonsname): IsraeZ~ei,t, Piaa1rliet.
-and (pe;rsoonsname1) : '0'yand, Heiilawdl.
-is (-nis) (persoons- an saakname): bloewiis, nasionalis,
vullis.
-ing (-ling, -eUmg) (persoonsname): liewelirng, !'ersteling.
-,es (-is) (vroul. persoonsnaJ:n,e): dJiem1a1r'ies.
-e (vroul. peocsoonsna:m1e): ,eiggie1note,.
-in (vroul. persoonsnarne): boe1rin, godJin.
-ster (vroul. persoonsname): 'Werkst(')r.
-sel (saakname): baksel, d1e1ksel, brooisel, sle,epse,Z, snysel, swelsel, aanpak.~e1l, trapse:l, opdrifsel, blousel.
-asie (saaknamiei) :) : murasie, boskasie .
(2) .A b s t r a kt 1e sn w. word gevortrn deur:
lief rki, vre1dl(').
jammerte, vrekte, duurte, diefte, gewente,
groentc (kollektief).
-e
koue.
-ing
les'in1g', lyding, tie,ZZ~ng.
guns, koms, vangs.
·S
kw1aliteit, kwanWe:i.t, puberfoit.
-teit
-m:e1nt
d're1igermJem t, paaievme:nt.
skriftuur, mikstuur.
-uur
boek,e1'f'.y, bedxrieery, lekkerny.
-y (-1ery, -erny)
begrafnis, laafn1is, {}'roe1tn1is.
-nis
spiritismei, modJe1rn1isme:.
-ismei
onderworpenheid, deurmekaarheid, toe-he1idJ (-ighe1~d)
heid, skaamheid, verbeeldenheid, ioelatighe1id, mooii,gheid, 1:erspottigheid..
mensdom, arme-blankedom, magdom.
-dJom
g'enootskap, bankrotskap. ·
-skap
1:
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Opm.- Daar is baie meer afleidinge onder die snw. as wat
ons hier deur vbb. toegelig het.
So is bv. talryke eiename ou
afleidinge, wat reeds in die ou Germaanse tyd gevorm is. So is
dii.e woo rd he.iiden 'n afleiding van heide, ( wat in Afr. nog bestaan
in heiblommetjz~), deur middel van die agtervoegsel -n, wat in
ouer tale nog rneer oorspronklike vorme vertoon (,bv. Latyn -anus
in paganus).
In hierdie spraakkuns moet ons daarvan afsien om al daardie
ou afleidinge te behandel, of ook maar op te som; dit hoort tuis
in 'n historiese grammatika-. of 'n etimologiese woordeboek.

(3) TTerkie~'Yl!waiori<ki.

Die
gende:

agt 1 eirvoegse~s

-iei

-jiei
-tjie
-etjie
-entjie,
-pie.
-kie

wat verkleinwoorde vorm is die vol-

boekie, hakie.
handjie, k~ndjie.
uurtjie, outjie1.
e:netjie, blommeitjie,_
wa.entjie., ·n6.~eimtj~e:.
boompie, rymp~e,.
klonkie, pakk~ei.

Opm. 1.- Woorde op -el soos krummel, korrel e.d. is van
oorsprong reeds verkleinwoorde.
Opm. 2.- Sommige verkleinwoo·rde op -tjie vertoon in die
mv.: -ertjies, bv. kindjie - kindertjies.

§ 165. 2. D i e B y v o e g 1i k e N a a m w o o r d.
Net soos by die snw. is daar by die bnw. ook regstreeksc
:afleiding van ww.-stammc, maar die verband tussen die bnw.
en die ww. word in Afrikaans so goed as nie meer bcsef nie,
omdat die regstreekse afieiding al baie vroeg plaas gchad het.
Die enigste wat nog kan h0lp om die vcrband tc laat voel, is
die be.t.ekenis. So verstaan ons da,t laa.<J hoort by die ww.
ze, stukkmid by ste1e1k, be1,le1e;f by lewe,, 'dol by dJwaal, dof by
-uerdowe.
Sekiern woorde ka.n egter in Afrikaans as bnw. gebesig
word wat niks meer of minder as ww.-stamm1e is nie; so
word daar ig1ep11.a,a,t van dMei blknk kopeir, it~ei ska,{JJm ki'l'l'd.
Op di1es1elf<1e manieir world enkele snw. as bnw. gebesig,
bv. diei slde:l'm kJir1J11J, 'n bog lo~md, 'n pap band, en ook stofname soos: 'n silu,i<flr h011losiJe., '·r/J yste r p0<a.l, 'n kop1e1r ke1tel
'(vgl. § 93).
1
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Opm.- Sommig·e snw. word net as predikatiewe bnw. _gebruik,
bv. ek is honger, dors e.d. (vgl. § 214).

Verder vind die vorming van bnw. plaa,s deur (a)
voorvoegs1els, 1en (b) a.gtmvoegsels.

(a) Voorvoegsels:
berroevm,dJ, bieimiddcld, bedaagd.
begekeil, gemanel, gedas, gestewel.
geonongelul.:kig, or1Jdeuernd, onwaar.
aarts,aartslu,i, aairrt,sdom.
oeroerond.
Sornmige ander >voorde het foitlik voorvoegsels geword,
1e n hul eio bei.efoenis verloor, bv.:
dood- in doodg.eru;oon, idood.Zuiters, doo,rJ.onslculdig, 'flioodvf'!ru.1onderd.
mars- in morsi/Jood, morsaf.
oor- in oorgcinoe'[J, oorge1lu)ckig.
stok- in stokoud, stokdoof.
(b) Agtiervoegs.els :
-ig (-rig, -e1rig, -sig. -tig): Ze:wen.dig, agterlosig'~ regt-ig, vrotsig, krie1we:lrig, houterig, skrikk:e·rig, nukkerig,
siel{)eriJJ, .de1inse1r<ig, klaetrig, reenerig.

.

Opm.- Op die voorbeeld van woorde soos toevallig is daar
'n nuwe agtervoegsel - vallig, bv. wisselvallig.

-agtig (-haf t~g, -eragtig): v•neesagtig, wola1g#g, be"rgiagtig,
manhaf tig, kindera.gvig.
-s: steeks, kinds, Transvaa.ls, Natals, Ka.aps.
-Zoos: eerloos, grond:e.loos, belari D'eloos, liefd:eloos.
-Zik (-elilc): eerUk, vaderlik, h1'.nd:erlik, vie8liJ.c, verdrietlik,
haatlik, onhebbelik, vriendelik, uiteindelik.
-baar: 1e1e1rba.ar, e1etbaa1r, verskuifbaar, onuithoudbaar.
-s·aarm: eiersaam, g.enoe1gsaam, "UJa.ag·saam, spaarsaam.
-e: goue, eriM.
-,end: stukJc,e,nd, •r1Jaketru!J.
-m·s: ,eners.
-,el: verrnctel, sk,amel, 'U.:amkel.
Opm.- Dit verdien besondere vermelding dat party samestellinge
as bnw. diens kan doen; so bv. die kind is kaalvoet, wat beteken:
diie kind het kaa.l voete (vgl. § 180 a. 1. Opm. 2).
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§ 166. 3. D i e W e r kw o o r d.
By die afl.eiding van ww. word ondcrskei tussen die volgende groepe :
1. ww. van naamwoorde afgelei of d c no min at i ewe.
2. ww. van ww. afgelei of d c v c r b a ti e w e.
3. ww van ww. afgelei deur v o or v o e gs e 1 s.
1.

D e n o m i n a t i 1el w 1e.

a. Van s n w.:
(i) Die ww. vorm is in Afr. gelyk aan. die smv.; die
meest.e daarvan is oorganklik, bv. ploe:g, hak,
stempel. Onoorganklike ww. kom eigter ook voor;
so skrywe Langenh oven: dfo u.x1teir s t r a a l vain
die dak a.f =-" loop in strale."
(ii) Ww. van snw. aigelei deur die agtervoegsel -ig,
bv. eindig, kruisi{], pynig.
(iii) Ww. van snw. afgel1ei deur die a,gtervoegsel -e,er,
bv. hante1er, eksa1mine1er, balar1Jseer.
1

(iv) Pr i w at i ewe ww. (van Latyn privare = beroof)
dui aan dat die daa.rby behorende voorwerp beroof
word van dfo selfstiandigheid, waarva:n die. ww. afgelei is; bv. erte dop, wat beteken: "die dop afneem"; ertappels skil, wingerd top, ens.
Ook kan die. ww. cleur middol van die, voorvoegsel
ont gevorm word, bv. onleer, onthoof, ontlas, ontsenu.
(v) v\Tw. gevorm deur voorvoegs e1ls, b;v. be]-crans, bewapen, biekroon; omfl71s, omkmns; ve1rta.al, vm'Vel, .verhaar, veirste1en, V{')ronge,luk.
b. Van bnw.
(i) Die ww. is ge1lyk in vorm a.an din bn w ., bv. v.:it ( '-'
(wit maak), kort (=kort maak), vrot (=vrot word) ..
(ii) Ww. van bnw. afgeleii deur di1e1 agtervoegsel -e1er,
kleine1evr, trofoe1er, halveer.
(iii) Ww. gievorm deur voorvoegsels, bv. benuttig, beswaar, be1vre.emd, 1.:ergroot, verand.er, ve,rdubbel,
ver,ag't.cr, verbly, 1.:erstom, onte,iien. onifnugter.
1

Opm.- Ook van partiekels (voorsetsels en bywoorde) kan ww.
gevorm word deur die agtervoegsel -er, bv. nader, uiter, opper.
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§ 167. 2. D e v er b a ti e w e. Hierdie klas word onderverdeel in:
(a) Kaus a.tie w 1ei (va,n Latyn oa.usa = oorsaak) of
o o r s a a k 1 i k e w w. Hulle is uit Nied~r1ands oorgeerf,
bv.:
drink - iilremk, s.it- se1t, waak - welk, Via.Z- veil,
vaar -- voe1r, suig· - soog.
(b) Fr1ekwent1atiew1e (van Lat. frequens=her1i.aak1elik) of h •Or ha, 1 in g s w
worJ. gevorm deur die
uitgange -er en -el, bv. :
sty g - st@ierr, klap - kZa.pper, haak (hak) - hakke·l,
tra.p - trappel, b~d - b.e1dleil, b·r,e,ek - brokk,el.
1

w.

Opm.- Wankel, wandel, handel, verpletter is nie herhalingsww.
nie, maar denominatiewe.

(c) Int ens i ewe (van itnte.ns = heftig) ww. dui 'n
st£-rker graad van die w.erkin:g aa;n; hulle is uit Nedorla;nds
oorgecr£, bv. :
hyg-- hik, wee,g-wik, ste'l!ik- st1ik, spe1el-verspil,
buig - buk, nyg- kn>i!k, splyt - splits, b(')swyM- swik
-swig.
Ten slotte. Imm kombinasie:s voor vani (b) en (c), soos
blyk uit:
ja -- jakker, be1e;f - bibbie1r, snu~f - snuffeil, kyf- kibbel,
.<:tre1e.f-- f.e1e·nstribbe:l, stoat- stottor.
§ 168. 3. W erkwoorde van antler ww. afgelei deur voorvQegsels. Daar is ses voorvoegsels wat by hierdie vorming
optree, nl. be·-, g.e1-, e1r-, her-, ont-, ver-.

(a) be-: besmeer, besaai, bepaal, besnoei, waarin be nog
sy oorspronklike beteke:i;iis van ''om'' of '' oor'' bewaar het.
Verdeor dien b@- om die aa,rd van die werkin1g1 te verander, en dikwels dui dit die b~'in of die end daarvan aa.n,
bv.: be.Joern, bespeur, be·trap, bemerk, beproef, b,e·praat, b.e;,eindig, bewel!"k, bereik.
(b) {}e- kom in sommige afg.eleide ww. voor, wat egter
uit Nederlands oorg1oerf is, ,en wat dus nie me:er as afie1idinge gevoe,l word nie, bv.: geZuk, gevoel. geloof, (naas
glo), ge1nee.s, geb0ur, geskied.
Naas sommige van die genoemde ww. is die vorme so.nder ge.- •ewe gebruiklik, bv. luk, voel.
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Somtyds dien die vorm !mie1t ge- om 'n betekenisverskil
weer t1e1 gee; loaf beteken: "·prys," 91e1loof: " vertrou;" beur
bet elwn: " druk," geb,e1ur: " plaas vi nu."
( c) er- dui gewoonlik di e begin van die werking aan ~
erken bet.eken: "begin te foen," en dan ook: "bely;" e·rlang,
e1ruaa11', erb.rNm.
(d) her- dui 'n herhaling 0,a1n, bv. he,rdenk, herd'oop,
her,enig, herhaal, herkie.s, herleef, hervorm, herkou.
(e) ont- siJel dikweJs die hegin van die werking voor,
bv.: ontbyt, ontgin, ontstel, ontspruit, ontste:eik, ontplof;
in sommige gevalle, bv. in ontspruit, is die oorspronklilm
betellienis van ont, nl.: "uit," nog te herken.
1

1

Dieselfde1 is die g1eval, wanne1er ant- die end van die
werking aangeie, bv. in ontkom, ant.loop, (=" ver genoeg
loop"), ontroof, ontneem.
In afieiding1e soos onthou, ontmoet, ontvang is die betekenis van ont nie mie1eir te sie:n. nie.
(f) ver- dui g1ewoonlik di,e1 ,end van die werking aan;
verb rand bete(ken: " hedt1emal op brand;" ve1rjaag: " die
_jaa.g voltooi "; v1erder: ve.rniors, 'l:erspo,e,z, veirswelg, verspeel,
vertrap, ve,rhoor, verr{)eiwe. .

Dikwels 1egt,eir word d'eur ve'r- 'n slogte betekonis aan die
ww. geg·ee, soos by verrgis (= "misgis "), 1.:e1rraai, verdr.aai,
verdoerm, ve1roorde,e1l.
§ 169.

4.

Die B yw o or d.

Oor die algemeen kan al die bnw. onveranderd diens doen
as bywoorde.
Daar is egter enige agtervoegsels wat bywoorde vorm, bv.:
skraps, sf>raks, dikwels, a.a.nstonds.
-8
nam,e:lik, e1in1aelik, kwalik.
-lik
groot.liks,
kortliks.
-liks
strakkie:s, e1ff1emtjies.
-ies, -tjiPs
-ling, -lings: plotseliJng, skryUngs, ylirvos.
huiswaarts, noordJwa.a.rts.
-wa,arts
huistoe, boonto('), ond!ertoe, sohe.e:ntoe.
-to(')
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Sommige woorde, wat ,aintlik twee a,aneengeskrewe
woorde is, nl. 'n snw. 'en 'n bywoor'd, kan dien as eon byw.;
wanneer ans le.es : hy tJr1e'k kopuit, dan bewys dit dat
kopuit een bepaling is by !trrelc, ,(j]J. dus 'n bywoord.
Ook kom <lit v;oor 1&:i,t 'n snw. as byw. iungeer, bv.:
.kyk ham w at c:r pia1 8 in di@ oe.
Herhaaldelik word 'n byw. verst:erk deur al-, bv. almiskie, ,alji;mrmerrs, allein{/'s, alree1ds, altemit.

II. SAMESTELLING.
·Ontstaan van die Samestelling.
§ 170. Die samevoeging van twee of meer woorde tot een
geheel is 'n verskynsel wat alleen kan ontstaan as die woorde
onderdele uitmaak van 'n sin. Die o n ts t a a n van samcstellinge behoort dus in die Sinsleer bespreek te word, en ons
kom <laar dan ook in § 257 op terug.
Daar bestaan egter reeds soveel samestellinge wat vir ons
gevoel ook buite die sinsverband 'n afgeronde eenheid en dus
een woord vorm, <lat hulle in die v ormleer afsonderlik mo et
behandel word. Die meeste daarvan is nog deursigtelik, omdat die samcstellende dole nog as afsonderlike woorde voorkom. Sommige egter kan alleen nog deursien word met behulp van 'n kennis van Ncderlands of ouer tale. Die woord
tensy byv. word in Miudeln·ederlands nog as drie, afsonderlike woordo g1eskrywe: J~c;t, en si "as dit nie is nie." Al
drie die woordjie1s is varud:ag in Afrika,ans as lewende taalolem.ont,e onbckend, 1en die woord tansy wat <laaruit ontstaan
het, kan dus nie as 'n Afrilrnanse samest,elling bestempel
word nie. Ons sou dit 'n historiese· of oorgoorfde1 samest.elling kan noem. Di81 etimologi·c1 of woordafieiding, wat
horn spesiaal met historie:Se ondorsock besighou, le talloso
woorde as ou same1st1elling'e hloot 1e1n bewys daardeur sy
kamktieY" as 'n historie~'e taaJmetienskap.

§ 171. In 'n beskrywende grammatika, soos hierdie, word
goen uitvoerige ondersoek ingestel na die historiese ontstaan
van din sarnestellingc nie. Ons doel is net om hulle waar to
1-:.oem en in te deel in groepe. By so 'n indeling is dit wenslik
om van 'n noukourig omskrewe gesigspunt uit te gaan, ten
einde die grense af te baken, en daarom gee ons hier 'n
<lefiniesie:
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'n Samestelling is 'n byeenvoeging van
ta a 1e1 em en t e met 'n e i e bet eke n is t 0 t 'n e e11h c i d, w a a r v a n d i c n u w e b e t e k e n i s n i e m e e r
ooreenstem met die som van betekenisse van
<l i e d e 1 e n i e.
'l'oeligting. Die sames telling grootvadJer het 'n ei e bei;(•kenis: " vader van <lie vader "; dit stem nie ooreen met
<lie som van groat en vader se betekenisse nie, wat sou wees
'n groat vadwr, d.i. "'n vader met 'n groot gestalt,e."
Hierby val nog 'n anc1er kenmeirk in dio oog. Die eetrst,e
<leel van die samest,elling sou 'n mens, as die twee dele los
van mekaar in di0 sin sou voorkom, van 'n liJ.woord voor.sien. Ons praat van 'n groat huis, 'n groat boo-rn, ens.
Dit bewys dat die woord groat in dio s<Lmoste1ling- groot'iYJ.der nie meer as 'n gewone bnw. by vader fungeer nie, maar
<lat groat en vade1r 'n nuwe Mmheid vorm.
'n Samest,elling kan as sodanig herken word aan. die
klemtoon; dit het net con hoofklemtoon, terwyl daar twee of
meer daarvan is, wanneer uio woorde- wat by mekaar staan
tog as los van mekaar behande1l word. By die sam.eistelling
is dit> betoning van con van U.ie ledo ondergeskik aan dio van
·die antler, bv.: ystervark is 'n samestelling, 'n yster hek
is twe<C-1 los vrnorde. Die kl emtoon Ion op uie eerste of op
die twede deel val, bv. rietdak, bloutong; maar wiZd,ebees,.
kwa.aivrind,e.
1

1

Verbindingsklanke.

§ 172. Tussen die dele van 'n samestelling kom dikwels
verbindingsklanke voor, wat behoort by die eerste samestellende woonl, bv. die sameist,elling van bed en goeil word
beddegued, die van volk en lied: volks(i.ed.
Om vir die gebruik van die verbindingsklanke reels te
ge.e, is baie moeilik. Die gebruik van s word oor die algemoen bepaal deur die gcvoel van besits-verhouding, waarin
die een dee1 tot die ander staan; volkslied beteken: lieid! ?){J)rl;
die volk.
Soros egt,er if: van 'n bcsitsverhouding goen sprake nie
en word die s alleen we1luidendheitlshalwe gobruik, bv. in
miershoop naas mievrnes, tydso'l'de1 naas tydvak, blikkie,smelk..
hemelsbreed.
149

AFRIKAANSE SPRAAKKUNS.

Opm.- 'n s word nie ingevoeg nie wanneer die eerste ded
van die samestelling op 'n s eindig, of die twede deel daarmee
begint, bv. kunsproduk, meisieskool. Wanneer die eerste deel op
'n s eindig en die twede daarmee begint, dan staan daar natuurlik
twee esse in die samestelling, bv. toetssteen, rotsspelonk. Somtyds
sou 'n mens 'n meervouds -s verwag in 'n samesteiling, waar dit
egter nie optree nie, so bv. in rosyntjiebrood, kinder/ees.

Die- e skyn v,e,m.l deu.r 'n g'Ewoel vir ritme op te tJ·ee.
So word in peeirboom g1een e1 gebe.sig nie, hoewel. 'n boom
mcestal mccr as een peer dra; 'n skaapwagter moet nic
net eon skaap oppas nie. In pe,rdest.ert en hanespoor word
wel 'n <J uit1gespreelk, te,rwyl tog so'n stert of so'n spoor
net van een pe1rd -of ha.an afkomstig is.
'Die gcbruik van · s en e moet dan ook deur die praktyk
gelee.r word.
Koppeltekens.
§ 173. A.angesien samestellinge eenhede vorm, word dit
gewoonlik ook as eenbede geskrywc, d.w.s. die verbondc dole
kom aanmekaar vas, net soos die lettergrcpe van een woord,
bv. dfonskneg·, .ag~e.rvoegse1l, oee.lpe1rske, skoonseun, ens.
In bepaalde gavalla 1eigter word die same,steUende dele
losser geskryw1e, ·en deur 'die lmppeHeken verbind.
Die hoofrie,el vir die g e b r u i k v an die k opp e 1t e k .en is : dit word gie1skrywe, wanneer die eonheid van
die samestielling nie as J:ieeltema~ va1s gevoel word nie, en
die byeenvoeging van die1 dde dus 1min of meer toevallig is.
Die meies voorkomende gevalle waa.r die koppclteken optree
is:
1. By minder ·vaste woordverbindinge: se1ekus-kaffe1rstam, skooldae-herinneringe, houtas-kakebeenwa.

2. By minder voorkomende1 samestellinge besfaande
uit eienaam 'en soortnaam: M oskou-ekspediesie, Chieagotentoonstelling, M.ilrMrr-poUtie:k.
3. By opeenhoping van klinkers in die middel van die
samestielling, waardeur dio oog by die lees gehinder word:
blinde-instlituut, Sie1e-1e1nd, ·wa-as.
4.

By :riedupliseriend,e fol'masies:
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5.

By samegiesteLdie telwoorde:

twe'e-en-twintig, ses-

honderd-dirie-,en-dJ<~rtig.

6.

By samegestielde tfotels:

luitiena,nt-kolo'TIJ,eil, kom-

m,andaint- geine(f"aat.
Opm.- Hierdie voorbeelde is ontleen aan die spelreels van die
S. A. Akademie.

Indeling.
§ 174. Daar is meer as een manier om samestellinge in
rubrieke te verdeel. Dit kan gedoen word volgens hulle betekenis, gcbruik, vorm of inncrlike waarde as 'n sintaktiese
verskynsel.
Die laaste prinsiepe sal ons volg, aangesien soos reeds opg emerk is, die samestellinge ontstaan in die sinsverband, deur
woorde byeen te voeg wat nou verbonde is . Die b et e k e n is
van die samestellinge sal egter terselfdertyd blyk uit 'n dergelike indeling, maar dit vereis vir die gewone leser feitlik
geen besondere toeligting nie.
Ons maak die volgende v;erdieling: ·
1.

2.

H c r h a 1 i n g s a m e s t e 11 i n g e
komp o sit a.

v e r b i n d i n g s a ill e s t e n i n g e

of

i t er a t i ef of

k

0

pula-

t i ef - k o m p o s i t a.

3.

S a m e s t e 11 i n g e w a a r i n ' n n a a m w o o r d
geregeer word deur 'n ww. of deur 'n
n a a m w o o r d w a t w e r kw o o r d s k r a g b e s it.

4.

S a m e s t. m e t v 6 6 r v o e gs e 1 s e n p a r ti ck e 1 s, w at v 6 6 r 'n w w. of 'n n a am woo rd
m e t w e r k w o o r d s k r a g k o m.

5.

Samest. waarin 'n naamwoord of 'n bywoo rd g ,e,r egie,·er word Ii eu r 'n v o ors et s el.
Bepalende samestellinge van naamwoord1e of r1 ·ate rm in u, t i 1e we no mi n a a 1k omp osi ta.

6.
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1.

Her}Jalingsamestellinge of iteratief-komposita.

§ 175. In Afrikaans is hierdie klas sterk verteenwoordig,.
en dis 'n soort samestelling wat nog altyd gevorm kan word.
Dit druk .,n herhaling uit, en dikwels ook 'n vcrdeling met
tussenruimtes. Dit kan gevorm word deur:

(a)

Samestelling van selfstan·dige naamwoorde:
bal-ual, bolc-bok, lcaart-kaart, tol-tol speel, l1ietj~e'
bi,etjie aanlo0ir.

In die gegewe voorbeelde dui die dubbele snw. 'n herhaling
van die handeling sowel as van die snw. self aan. Die samestelling doen gewoonlik diens as 'n bywoord. So ook in :
Ons ·het ent-ent gicluop e1n ent-mit gery.
(b) Sa.mestoll ing
me:

van

werkwoordst,am-

fiuit-fiuit, sing-sing, rus-rus, sit-sit,
sulckel-sukke1l.

·staan-staan~

Hierdie samestiellinge fungeier ook as bywoordo, bv.
Dan gaan dit nic lag-lag tee1n die' swaar opdraend
uit nie. Sy loop val-val nader. Snilc-snik raalc sy
weer aan die slaap. Spartcl-spartel die draa,i omgaan.
Dit word ook as 'n bnw. gebesig, bv.:
voetstappies, 'n sleep-sleep ge1ruis.

plof-plof

(c) Sam.es telling van bywoorde:
gou-gou, ·nou-nou, lcort-kort.
(d) Samest,elling van bnw. of telwoorde:
Hulle kmn cen-een vore,ntoe. Die kindJe1rs stap twe.etwe1e. T¥anne,er a'ie rivier vol is en die 'l'Ooiwater
oorstroom die oewers, dan bly die fyn-fyn grand
wat uitsa]c, bo op die wal agter. Hier dui die1 samest.elling fyn-fyn nie net die hoedanigheid van die
grond aan nie, ma,ar ook voel 'n meins daa,dn die ge.
stadige biotjie-bietjie uitsak.
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·2.

Verbindingsamestellinge of kopulatief-komposita.
§ 176. Die samestellende begrippc het in hierdie geval
gelyke funksic in die sin, en hulle kan beskou word asof hulle
.deur " ein " of " of " verbinil is.
Dis opmerklik dat hie,rdie soort van ·same1ste1linge meestal voorkom as onderd,eel van 'n nog' grote1r samcsteHing.
,Langenhoven se bv.: En daarvcmdaan k01n seke1r d·ie slangpa.ling-storie. In d:ie drieledigc1 sa,mest,elling is die verhouding van slang on paling suiwer verbinJ.emi of kopula,tief,
en dit betefoen: die storie van die skrng en die paling. 'n Verbinding soos spek-modder-vet beteken: so vet 8008 spek
en madder. 'n Pi1e-git-8Wla'rt nag bet.elrnn: 'n nao wat 80
swart is 800S pik en git. Pap-sop-nat is so nat SOOS pap
en sop.
Ook byvoeglike naamwoorde kan somtyds op hierdie
manier verbind word. bv.: Die boere' moet hul be.sitting op di,e
me,es re•delik-voordeligste manie'r ont•1,C'ikkel, wa,a,rmee bedoel
word dat die manier so voordelig moontlik moet wees en
daarby tog redelik.
In die samestelling more-oormore staan die 'dele ook
as gelykwaardig verbonc1e; dit beteken bv. in die siu: moreioormore gaan ons d'ood: " illOrP Of 00fill!Jf0."
In die vmbinding doof stom staan twee bnw. gelykwaardig naas mekaar, dit beternen: " doof en stom;" so oak
in l1dlekker (bv. 'n luilekke1r lewe Ze>i) .
.3. Samestellinge, waarin 'n naamwoord geregeeT word deur
'n werkwoord of deur 'n naamwoord wat werkwoordskrag besit.
§ 177. (a) Die naamwoord word geregeer deur 'n werkwoord in : skuldmwak, perdelcoo p, w1a,tergee, u:oord:eruil,
skaap-slag, os-ste.el, badne1erm, dagse, 8tof skopi, hoogag,
.kwytskel, swart8'm1e1e1r, goe1dkeiir.
Opm. 1.- Daar is verskil tussen /zandgee en 'n hand gee, tussen
pypopsteek en 'n pyp opsteek. Vgl. definiesie § 171.
Opm. 2.- In 'n aantal uitdrukkinge is die geregeerde naamwoord in funksie feitlik 'n bywoord van vergelyking, bv. in lmipmes.ry, lepel-te, vetting-sit.
Opm. 3.- Die hele verbinding van 'n snw. met 'n ww.-stam
kan in bepaalde gevalle fungeer as 'n bywoord, bv. dit· gaan broekskeur, naelskraap.
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Opm. 4.- In die vervoeging word die naamwoord losgemaak
van die ww. (skeidbaar samegest. ww.), bv. ons het die plan goedgekeur . .
Opm. 5.- In helpmekaar beweging en in die jong formasies
vatmekaar party en hetmekaar party is helpmekaar, vatmekaar en
hetmekaar byvoeglike naamwoorde.

(b) Die naamwoord word geregeer deur 'n naamwoord
met wcrkwoordskrag in :
manteldraaier, skaapwagter, voelverskrikker, boosdoener, kleredrag, kragbesteding, selfkastyding, klankverskuiwing, doeltreffend, hartbrekend, ooglopend.
4.

Samestellinge met v66rvoegsels en partiekels, wat v66r 'n
werkwoord of 'n naamwoord met werkwoordskrag kom.

§ 178.
(a) S am est e 11 in g e m e t
'n w er k w o or d. Hier by val twee katcgoriee waar te neem, wat verskil in vastheid :
(i) Skeidbaar samcgcsteldc ww., wat in die infinitief dusenigsins 'n toevalligc eenhcid vorm. Die klcmtoon val·
by hicrdic katcgorie op die voorvocgscl.
Bv.: agt.errhou, voorhou, ondie:rhou, teehou,
ophow,
I
saamJiou, ne,erNlJ.ruk, r1Aale1e'8, voorle.e1s, 'f)o(!)maak, deurstaan, i·nloop, a,ankweek, uitroe1i, losraalC, we1ggaan,
agt,errb ly.
(ii) Onskeidbaar samegcstelde ww., waarby die klcmtoon
val op die wcrkwoord.
Bv.: oorbluf, oorle, oorlewe, oorheers, oortree, oortref,..
agtervolg, onderhou, ondergaan.
Party ww. kan dus, hoewcl uit diesclfde dele samegcstel,
skeidbaar of onskeidbaar wees in die sin. 'n Paar voorbceldedaarvan is die volgcndc:

6nderhou :
onderhou :
6ndergaan:
ondergaan :

hy
hy
die
hy

he1t, sy kop onde.r "U.iat,e~ giehou.
heit sy kinde'tw onde'll'hou.
son hf),t onidJe1r 9ie[Jta.arn.
he:t dfo opeiras~e ond.e1r{/lf1,a"n.:

(b) Samest elling'e m,et 'n naa.mwoord.
Sohe:einto e:-rie.is, tieru(Jne is.
1

1

Opm.- Hiervan moet onderskei word woorde soos nasleep, toeloop ens., wat afleidinge is van samegestelde ww.

154

VORMLEER,

ti.

Samestellinge waarin 'n naamwoord of 'n bywoord geregeer word deur 'n voorsetsel (of 'n agtersetsel).

§ 179. Opslag, VG/Y/,1aa1nd, vanmore, oormo'f'te·, ,agf1e1r"middag, agtern1a., vavnhi·eJr, agterom, opnuut, by'l/J,a1, omdat, tot.dat, v66rdat, inge.val.
Sohe1e1ntoe, da.arna.toei, huistoe, b,evrgaf, random, daar~. v66rlang_s, pa1dlangs, reguit., bo-op, kortaf, loma,e.ndde1ur, a.lde·ur.
Opm.- Dit kom voor dat 'n dergelike samestelling as 'n bnw.
gebruik word, bv. 'n agtermekaar strandhuis.

6.

Bepalende samestellinge van naamwoorde of determinatiewe nominaalkomposita.
§ 180. Die een lid van die samestelling word deur die
:ander nader bepaal, gewoonlik die twedc deur die eerste.
Aangesien die bepalende deel die belangrikste is, dra dit die
klemtoon. Ons onderskei:
(a) Attributiiewe

bepaling.
1. Bnw. (t1eJ.woord)
snw.
Ond.e't"kaak, ka,alkop, wolhaa•r, malkop, taaipit, geelper.Yke., suu't'.lermoevn,, kaalg1eisigte, dMei v.xi.rmson, twe;eklanlc, driepoot, kleiiintoontjl..e1, vrothoutj~e;, drieikwart, voorvaders, hotperd, ounooi, .agtie;rhelfte1, '•n toe-ne1us, dl~e; rooi-dag, 'n dikwang, ,d/rie-uwr.

+

Opm. 1.- Van die hier genoemde samestellinge moet onderskei
word die aaneengeskrewe verbindinge van stofiike bnw. en snw.,
waarvan voorbeelde gegee is in § 93.
Opm. 2.- Party van hierdie samest. kan as bnw. gebesig word,
bv. die kind is kaalvoet, ek is Mkkerly/, droe-lewer.
Opm. 3.- Ander weer doen <liens as bywoorde, bv. die werk
is driekwart klaar. Doen dit nog eenslag.
Opm. 4.- Die ou samestellinge: spetenderwys, begryplikerwys,
langsamerhand .is altyd bywoorde.

+

2. Snw. bnw.
W onderrskoon, boamJryk, 'Waterrarm, pikswart, bloedroo~,
hemelsblou, menssku, mymersiek, snoepsiek, wetsgehoorsamig.
Soos die leser sal opmark:, is die bepalinge deur die
snw. van v,erskiUende be1tekenis; •wondierskoo-n bv. beteken:
"'so skoon soos 'n wonder,'' boomryk: '' ryk voorsien van borne.''
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.Allerlei samestellinge is in .Afrikaans moontlik; Langenhoven skryf bv.·: Dina spoe1l die modderr van die bleek,
dood-skone {/esio· af. Dood-skoon beteken: "skoon in of
deur die dood." 'n 1Vinrl.ske1eif af'lak betefoen: 'n " afdak
ske,ef deur diei wind."
·

+

3. Snw. snw.
Die bepalencfo woord kan allerlei funksie,s aandui; 're.
dienskneo is 'n lrneg wat clirns doen; 'n maairnasjien 'n mn.sjien waa,rmee igemaai word; 'n erdvark 'n vark wat in die
aarde ]ewe.
Voorbeelde is verder: waatlemoen, vrournens, oogmerk,.
jaar{}'ely, boa-slang, rietbos, pecrboom, hoend;erhok, klips11lmander, bedd:egoeid, waterproefjas, genadabrood, genadedood, die vyfdediag-oggenil, die anl.Tierr'ao-oggcnid!, pou-1.:ro·u.

+

4. Ww. stam snw.: eetkamer, dwaalspoor, spreektaal,
skryftaal, 'n fiikfiooi-tong, 'n skinder-bek, 'n suklcel-lopie.
Opm.- Vir die geslag-aanduidende samestellinge sous
netiie-volstruis vgl. § 71 (3).

man-

(b) Die een d,eel staa,n ,in 'n v,erboe naamvalsvorm.
Godsdiens, arbeiidskring, weirksure, mansklere, lie(dC'sonsin, 'doodsbfoek.
DIE SAilIESTEI,LENDE AFI,EIDING.

§ 181. Sames t e 11 end e a f 1 e id in g beteken dat
woorde gevorm word deurdat 'n grond'woord samegestel word
met 'n ander woord, en tewens 'n afl.eidingsuitgang kry.. Die
woord hardle,ers bv. is gevorm van dic:i. grondwoord leer,
deur samestelling met har<d- en afloiding deur -s. Daarnaas
kom die vorme har<dlr1e"i' of leeirs nie> voor nie.
Op dieselfde manier is gevorm die bnw.: agterbaks,.
gelykvloers, hardnekkig, kleinserig, swartgallig, aandadig,.
bald1adig, behendig, behulpsamn, medepligtig; die ww.:
be,vredig, herinner, vernietig.
Opm.- 'n Enkele maal kom dit voor, dat uit 'n derge!ike samestellende afleiding opnuut 'n woord !osgemaak word.
So is bv.
uit blymoedig deur Langenhoven die snw. blymoed gevorm, in
die uitdrukking; die blymoedwekkende gloed. Die woord bestaaru
nie in N ederlands nie, maar dit rn voor die hand om op die voorbeeld van gelukkig - geluk uit blymoedig: blymo.ed los te maalc
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