HOOFSTUK IV.

SINSLEER.
§ 182. Die sins 1 e er of sin ta ks is (hierclie griekse
na.am bet.eken "sarrncvoe1g"~n0' ") het te doen m;:.t die s in.
Dit klassifiseer die sinsvorme, en sluit hierin aan by die
v or m 1 e er. Dit ondersoek die betekenis van die sin, wat
op verskillende manicre uitgedruk word, en vorm daardcur 'n
verbinding met die b et 181 k e n i s 1 e €1 r.
Die nouste verwant aan die sinsleer is die s t y 11 e e r.
Die laaste wetenskap maak meer in besonder 'n studie
van die middele wat bewus aangewend word ©m bepaalde indrukke tewecg te bring, en het dus ten doel om skrywers en
digters van mekaar en van die groot publiek te onderskei,
deur noukeurig na te gaan watter eienaardige kenmerke ieder
se taal openbaar. Die ondersoek van spesiale styl-kenmcrke
is alleen moontlik, wanneer die algemene omgangstaal eers
vo1doende bestudeer is, en die reels waaraan dit gehoorsaam
en wat die samelewing homself in die daelikse verkeer ople,
te boek gestel is. 'n Goeie stylleer moot dus gebaseer wees.
op die sinsleer. Mtlar die grens tussen die twee vcrwante terveine is soms moeilik'. tie trek. Ons sal dan ook in hierdiei
hoofstuk meer as eenmaal verskynsels vcrmeld, met die byvoeging dat hulle eintlik in die stylleer tuis hoort. Ons doen
dit om die karakter van die omgangstaal des te betcr te vcrduidclik.
1

Definiesje.
§ 183. ' n S i n i s ' n s t u k m e n s 1 i k e s p r a a k
wat op sigsel:f voldoende is om onder mense
w a t c1 i e s e 1 :f d e t a a 1 p r a a t, ' n v e r s t a a n b a r e
m e d e d e 1 i n g t e d o e n.
Deur die byvoeging "op sigsel:f" word die hulp van gcLare as uitdrukkingsmiddel uitgesluit, omdat dit die taal wel
dikwels bege1ei, maar gecn bepaalde onderwerp is vir behandeling in 'n grammatika nie.
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In ouer periodes van die mensheid was gebare 'n veel ver11amer uiting as in later .tye, omdat primitiewe volke dit meer
gebruik as beskaafdc>. Vir die verstaanbaarheid van 'n gebaar is dit nodig dat diegene vir wie dit bestem is, die aangeduide voorwerp kan waarneem en by die aanblik daarvan
'n gelyke gewaarwording ondervind as die aanduider. Is die
gebaar die uiting van 'n gemoedsbeweging, soos angs of blydskap, dan moet die waarnemer van die gebaar dieselfde aandoening daar'deur ondervind as die voortbrenger.
Gelykstaande met die gebaar wat die uitwerking betref,
<in alleen daarvan onderskei deur. die manier van voortbrenging, is die uitroep. Woordie soos o, au, arriei, erixna., ag, is
nog geen sinne .nie, want hulle bevat geen mededeling nie.
Kykl hoorl is wel 'n soort van mededeling, maa,r ocik nog
geen "volledige sin" nie. Tog le hier die O'orsprong van die
sin, want net soos kinders dit vandag nog doen, het grootmense hul taal van die eenvoudigste uitingsmiddel tot die meer
samegestelde ontwikkel. Wanneer iemand plotseling rook uit
'n huis sien opstyg en meen daar is brand, dan kan hy sy
waarn,eming meedeel met die enkiele woord lf'ook l of bmnd !
Dit beteken dan: "daar 1is branxlJ!" 1of: "kyk, daar trek
roolc op 1" By 'n ld!erg1elike sinsvormtin:g is een woord dus
voldoende om meelr as een ding uit te druk; die spreker
ne,em geern tyd om if3Y meninig uit te brei nie. Die hoorder
moet dus die omstandighedJe ken om d~e spreker goed te
kan begryp. Wanneier ';n kind die wooxd hond! uitspreek,
kan <lit dus betiekein: " d1~e, hand Wil my byt" of "die hond
hardloop 'We'{}'" 1ens. 'n Sin in hierdie1 stllid'ium van ontwikkeling word g,e,woonlik 'n een 1 e di g ,e s in genoem.
1

§ 184. Die klcin woordjies in § 183 vermeld, wat gemoedsbeweginge uitdruk of die opmerksaamheid trek, word in
<lie grammatika meestal tu s s e n w e r p s e 1 s o f int er j e ks i e s genoem. Hullc is egter van oorsprong eintlik geen
tussenwerpsels nie, omdat hulle juis v66r die volledige sinne
kom. Omdat hulle egter dikwels 'n sin inlei wat die antwoord
vorm op, of die aanvulling by, die woorde van 'n vorige spreker, sal ons die benaming hier behou.
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In Afrikaans word o.a. Clie volg,ende tuss 1e nwerpsels gehoor: o, ,ag, helaas, hae1r.a, eina, soe1, arrie, au, ga, 1Jies,
wee, owee, f oei. V gl. § 160.
Party uitroepe bestaan uit meer as een woord. So hoor
'n m,ens: a vaderland, my ma,stig', sies tog, my lie1ic'e wereld, op die1 aarde ! my g0ic11£ genugNg !
Hierdie twee1ed:ig1e uitroepe dra al meer die karakter
van 'n sin as die een1e:dige, al is <lit dan ook 'n beknopte sin.
§ 185. 'r w e e 1 e di g e s inn e ontstaan wanneer die
sprcker aan sy eerste voorstelling 'n twedc gedagtc toevocg,
wat in sy taal tot uiting kom, dcurdat by sy eenledigc sin 'n
nuwe woord bykom wat op een oJ' antler manicr van bclang
is vir, en samehang met, die eerste. W anneer 'n kind uitroep :
"hand! seer!" dan is Clit eintlik twee eenledigc sinne; die
kind se bedoeling sou 'n mens kan we.e.rgee met: die hand
Iwt '1rl4J {jebyt; 1e.k heJt seieJr geJkry. Hoewel daar dus twee
"siml!e" bloot naas mie~aiar stlaaln, bestaan daar 'n verband.
Die kind hiet die woo.rd hor1Jd as u i t g an g s p u n t
gene.em; naderhand het hy klie ,eintlike d o e 1 van sy ui.ti.ng
uitgesprnek in d:ie woord se.evr. Wanneer hy v·erst.aan word
<four die rnoeder, dan !het sy die1s·el:fide samehang ontdek,
en warmeer die kin!d \s.o'n proses ti0lkens herha.al, dan ontstaau daa.r ,eiers 'n 'samev;oeging ·van twee woorde met 'n
eie betekenis, waarin die londerdel1e hul eie1 plek inneem.
So'n samevoeging noE:mi onis 'n k o n s tr u ks i e. Baie
dikwels word in die :taal van kinders die kinid self tot uitgangspunt gene·etm.; so bv. Mie1mie dors, Mi~mi1e. honge.
In sommige tal1e oorheerrs samestelling,e as hand-seer,
en die word v,erder 1ui1Jg1elbl'ei, sod.at '.mieier as twee woordedaarin voorkom, t,erwyl die volgorde Vaill die. woorde van
belang is vir die be1Je~enis van die hele woovde-ry. In sulke.
tale, wat dus f.eitlik geen sinne ken nie, m:aar alle·en samegestelde woordie, is daar iamper g,een spmke van sinsbou
nie, want dit val 'dan s.aam met die woordvorming.
Ook in die l,ewende1 'tale van vanidag vind 'n mens nog
genoeg sinne in g1ebru:ik !wat net soos die sin hand seier geen
werkwoord bevat nie. Ons /Vierde,eJ dafl!l'om die sinnc in
twee \b.oofgroepe:
(a) Sinne tm,et 'n werkwoord.
(b) Sinne sonder '.n: werkwoord.
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DIE ENKELVOUDIGE SIN.
Die Gesegde of Predikaat.
§ 186. In die sinnc met' 'n werkwoord kan gewoonlik onderskei worJ. J.ie o n de r w c r p of s uh j ck, wat die uitgangspunt vorm van die mededeling, en die g es e g d e of pr e dik a at, wat die doel van die mededeling aangce. In hond
.se.er is hand subjek, seevr predika.at,; in Ja,n slaan is Ja,n
subjek, slaan pr1edikaat.

Onder die benaming p r e di k a at word egter nie net
'n ww. verstaan nie, maar ook. bv. 'n byvoeglike naamwoord,
wat 'n hoedanigheid van die subjek vermeld. Ons gebruik
die woord pre1dikaat dan ook in 'n ruimer betekenis as die
wooro ge:segde, waa,r'mee ons net die we r kw o o rd e 1 i k e
pvedika.at aandui.
Aangesien die predikaat die doel van 'n mededeling bevat,
sal ons dit eerste behandcl, en daarna die onderwerp.
N og 'n ander verdeling van die sin moet gemaak word,
nl. die in e n k e 1 v o u d i g e en s a m e g e s t e 1d e s i n.
'n Mededeling kan naamlik plaas vind dcur 'n reeks van sinne
wat naafl mekaar staan, maar wat tog deur die noue onderlinge
verband 'n eenheid vorln. wanneer verder 'n hele sin die
plek inneem van 'n rededeel in 'n enkelvoudige sin, dan ontstaan ook 'n samegestelde sin. Aangesien dus 'n samegestelde
sin uit enkelvoudige sinne opgebou is, sal ons. begin met 'n
oorsig te gee van die laastc.

§ 187. Die predikaat kan 'n enkele ww. wees of die verbinding van 'n ww. met ander rededele.
Die suiwer werkwoordelike predikaat kan verskille aan.(lui wat betrcf die t yd, w y s en v or m, waaroor in die
hoofstuk "V ormleer" gehandel is.

§ 188. Die enkele ww. kan op verskillende maniere aangevul word:
(a) Deur same,ste1ling, bv. aanvat, bykom, fiuit-fiu.it,
.ens; vgl. §§ 175 en 178.
(b) By 'n oorganklike ww. deur die v o o r we r p of
() b j e k: Jan slaan die hond.
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Die Voorwerp.
§ 18~. Die v o o r w e r p word in die meeste grammatikas onderskei in die 1 y d e n d e en die b e 1 a n g h e b b e n d e
voorwerp. Die name dui dan hulle verskillende funksies aan.
'n Lydende voorwerp word die genoem wat die handeling in
die ww. vervat ~ondergaan, die belanghebbcnde voorwerp het
~Ileen bclang by die handeling.

Dat die onderskeiding in lydende en belanghebbende voorwerp, wat in ouer talc gemaak word, en daarin ook duidelik
geopenbaar word deur die naamvalsvorme, vir Afrikaans
eintlik bloot teoreties is, en daarom miskien heeltemal agterwee kon bly, word deur baie gevalle bewys.
As ons bv. die volgernle sin beskou: Die Sprin'gbokloe
hct Engeland in 1906 darc-m lclik pak gege'e', dan kan 'n
mens by grammatikale sinsontleding pak beskou as die
lydende voorwerp by die ww. het gege.e.. Dan is FJngelanxJ',
die belanghebbende voorwerp, wat die pak kry. Met eweveel reg kan ons ,eigter Engeland beskou as die voorwerp,
wat diP. handeling pak g.eiei ondergaan. In die geval is dus
Engcland 1 y d e n d e v o o r w or p, terwyl pak gie1e dan
meer as 'n oenheid gevoiel word, en ge1yke betekenis het as
hv. verslaan. Gramm at i k a a 1 is dus pak die lydentde,.
en Eng'eland die befanghebbende voorwerp, maa,r 1 o g i es
is al]p,en Engeland lydende voorwerp, omdat dit werklik in
hierdie geval die handeling onde.rga.an. Waaruit blyk ,da,t
die onderskeid tussen lydende. ,en belanghebbende voorwerp
meestn,l bloot teoreties is.
Bekyk ons 'n ander voorbe,eld, waa,dn die, voorwerp in
minclere1 mate die handeling onderga.an, dan ka.n ons
presies dies·elfcle redenering t.oepas, bv. En so het elc hoin
daar d.aggr·se. Die aanoengeskrewe vorm daggese bewys
dat vir die taalgevoel van die skrywcr ham ewcgocd 'n
"'lydendc" as 'n "bclanghcbbendc" voorwerp kan wees,
want dis duidelik da.t, wanneer d.agse as eon woord opg·e-vait
word, daar geen " lydende " voorwerp meer in die sin a,anwesig is nie..
vee~

In besonder dnidelilrn gevalle kan ons by 'n sinsontleding nog tussen lydende ei!l belanghebbende voorwerpe on<lerskci. Oor die nlgerrnei~n egter is dit beter om net van
voorwerpe te praat.
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Opm. 1.- Deurdat die gevoel vir die twee soorte van voorweipe
in Afrikaans so goed as verlore geraak het, word die neiging om
werkwoordelike samestdlinge te vorm sterk be{;unstig; ·die vbb..
wat ons in § 177 gegee het, kom vir 'n groot dee! nie in N ederlands voor nie.
Opm. 2.- Van verdere onderskeidinge soos oorsaaklike en meewerke1:de voorwerp, m:iak ons hier nie apart melding nie, omdat dit
in Afrikaans hywoordelike bepalinge is, ingelei deur voorsetsels.
Vgl. §§ 198 en 244.

§ 190. Die voorwerp word in Afrikaans dikwels gekenmerk deur die woordjie 'vir, wat oorspronklik net as 'n voorsetsel by die b e 1 an g h ebb e n d e voorwerp gebruik was,
maar weens die gebrek aan skerp onderskeie vorme van die
ou '' naamvalle'' naderhand ook by die 1 yd end c voorwerp
gekom het. Vir woi-d nou, sonder 'n rie betekcnis, net gebruik by lewende wesens .en ciename, slegs weinig by ander
woorde, bv.: Ek hc1t v~r jou 'n prei8'c1nt gekoop. Die Yrystaiatse voetbalspan het rv ir Transvaal uitgek!op.
Die woord vir kan nie gebruik word wainneer die voorworp in hetelmnis en vor'm verwant is aan di e ww. nie, bv. 'n
skoot skiet, 'n riJt ·ryi 'n slag slaa1n. Die' pe1r'ief; loop 'm trippelpas, 'n sukkeldraffi@.
Hierdie soort voorwerp word soms i n w e. n dig· e
v o or w er p genoeirn, omdat diet voorwierp eintlik al in die
ww. opges1oto is: Ek lag so'n sie1klike, ve:drietlike· foggie.
1

1

§ 191. Daar is 'n aantal ww. wat steeds deur middel
van 'n vaste voorsetsel vcrbind word met die voorwerp, bv.
Ek kyl,; na die huis; wiink aan, begin met, gfo aan, hoop op,
ham skaatm oar, pe-ins oor, la1[J oor (om), skrik vir.
Soms ook kan die voornetsel na v:erkiesing al of me
gebesig word nio, bv. el/c glo ,aan die storie, naas ek glo die
storie.
Opm.- Party van hierdie ww. het met die voorsetsels vaste
s.ame5tellinge gevorm, bv. ek het (vir) hom opgelet naas ek het
op Jwm gelet.

§ 192. W anneer die voorwerp 'n infinitief is, neem dit
gewoonlik te1 of mn te1, hv. ons heit besluit om tei bly. Ek
meen te weet. Vgl. § 143.
Voorbeelde van die infinitief alleen is: dit begin reent.
Die dief het probeer vlug.
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§ 193. Sommige 'ww. neem 'n snw. of vnw. as voorwerp
daarby 'n inflniti,etf sonder om. te\ die handeling waarvan
deur di.:l voorwerp veuig word. Dergelike v o o r we. r p
infinitief-konst,ruksies kom bv. na waarnemingsww. mi. ww. wat 'n veroorsa,a,kte handeling uitUruk, voor,
.soos hoar, laa,t, le.e;r, vrrta,ak, sien, voe1l: Ek si1ein ham loop,
-0ns kw.it J°ou staan.
In hierdie voorbeeil'die bewys die vorm van die vnw.
dat dit voorw:eirpe is. Waar so'n vormverandeiring nie plaasvind nie, daar is net die w:oordoridie 'n aanwysing, bv. Hy
8'~e1n dJ~e perdle cliiei d;r(Ulii omgaan. Ek sail diie. tweei vosse
Jiier oar ·die bm<g laat vl~eig.
it'll

+

Opm.-- Sinne van die tiepe: "Ek sien die mense loop" kan
desnoods op twee maniere opgevat word; dit kan gevoel word as
'n voorwerp
inf.-konstruksie, rnaar ook as 'n voorwerpsin. V gl. §

+

279.

Word die hoofwerkwoord in die voJtooide tyd gebruik,
dan vind ons naas die voltooide deelwoord met gc soms 'n
infinitief, bv.: Ek het te danig die blitse oor die Swartberge
.s i en nitslaan gistraand. Hy het net die geraas van die
vlerke g eh o or en die swart skim s i en verby gly.
Daarnaas : Wat va•n kleins af Afr~kaa1ns g e l ei e' r lee,s
en skrywei heit.
·

§ 194. Die wederkerende ww. het as voorwerp die wederk.
vnw. ham, haar, hulfo. bv. Ek ska.am my. Nau moeit ek
my roeir. Vam drie1 feiit is ma.a,r min me1nse hnlle bew·us.
Dikwels word ook sulke wederk. ww. sonder 'n vnw.,
en dus intransitief, gebesig, bv. Die Afrilcaiain.se taal het
langsiamerhand onttcikkel. Hy is (hom) bewus van sy mag.
As hy ·ni(:) haas lniie:, sail hy tei laat kom. In die sinsned'e
kuUe maak nu;,t,evrs, word maal/ij .ook as 'n intrans. ww.
gebesig.
§ 195. W anneer daar meer as een VOOrwerp by 'n WW.
staan, dan word die direkte voorwerp wat die handeling ondergaan, nie deur v~r voorafgegaan nie; terwyl die meer verwyderde voorwerp wat by diO\ 'handeling betrokke is, vir
mo ,et kry wanneer <lit diei twedie plek inneem, maa.r agterwee kan bly, wanneer dit ieerste staan.
bv. : Hy gee 'n boek vir my.
maa.r: Hy ge1e; (11~r) my 'n boek.
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§ 196. W anneer 'n voorwerp deur 'n twede voorwer:p
nader bepaal word, dan word die twede voorafgegaan deuras, bv.: Ek ken honi as 'n troue vriend. Hulle het honi aangestel as generaal.
§ 197. By ww. wat 'n geesteswerksaamheid uitdruk, dien
die vraagwoorde hoe, waar, wanneer, wie, wa.t ens.+ om te
om 'n infinitief aan die ww. te verbind, bv. Ons weet ni,e;
hoe om dit reg te kry nie.

Die Bywool'delike Bepaling.
§ 198. Verder word die handeling in die ww. vervat,
nader bepaal deur bywoorde of bywoordelike uitdrukkinge.
In die sin: hy loop hard, se hard allecn iets van die loop,
nie van hy nie. So ook: Pi et le in di,e gras. Die b-randers
slaan teen dfo rotS>e'.

Die Zig skyn oar die water.

Die bepalinge in diirJ gras e.d. is dus gelykwaardig aan
dfo bywoord hard. Met die ww. we.es kan voorkom: die
man is groat} en: die man is in die hids; in die eerste geval
is groat 'n bnw. en is 'n koppelww., in die twede 0gt0>r is
in die huis 'n byw. bepaling, en is (bevind horn) 'n selfst. ww.
1\faar dit is te begryp dat uit dergelike sinne soos: die
man is in d,ie h uis [ naas : die man· loop (in) die huis in J
'n nuwe konstruksie kon ontstaan, nl. die man in d·i,e huis,
waarin in die huis 'n byvoeglike bepaling is. Dit kon gebeur omdat is gewoonlik net as 'n koppelwerkwoord diens
doen, en in die huis sodoende op een lyn gestel word met 'n bnw.
Hieruit blyk dat veral by die ww. wees, wat soms as koppelww., soms as selfst. ww. diens doen, die byw. bep. baie nou
verwant is aan die hyv. bepaling.
Die enigste onderskeid van 'n bnw. is dat sulke bepalingc nie v66r die snw. gebruik kan word nie; 'n wending
soos die in die huis kinders is onmoontlik.
Ander voorbeelde is: Die bewerings in sy boek is onwaar. Hy ke'n di,e werrlrJ, hicirlung's gla.dn~e. Die g:ebeiirtenis gister. Die onenigheid toe.

§ 199. As bywoordelike bepalinge word in Afrikaans dikwels selfstandige naamwoorde gebcsig, sondcr enige naderbepaling, lidwoord of iets dergeliks.
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Ag t er •mi dl d ,a g gaa1n ,elk uit. '·n Mens moe1nie e l f
u u r i n d i e v 0 0 rm' 1i d d a g al wee1r aan dfo koei se
uier pmnp nie. Ons sal b· re k fist yd op die afgesproke
plek wees. B a i e d a e leef hillle van hongersnood-rantsoen.
Die klomp jongmense het 0 u j a a rs d a g - o g g e n d, t w ed e h o ender k ·r a a i, 'V.r31rtre1k. Die' kind kom hand e en
v o e t e aankruip. Hy tuimel k o p-n a-o ·nl d el r' in di1e
water.

Bv.

*

Opm. 1.- In die laas'te gevalle kan 'n voorsetsel (met, op,
aan) as 'n binc.lwoord gebruik word, maar dan kom ook lidwoorde..
e.d. by die snw., bv. met die kop na onder.
Opm. 2.- In uitdrukkinge soos perd ry,
die SnW. en die WW. feitlik 'n eenheid.

pand speel vorm

Opm. - 3.- In sinne soos ek kom ti g tuis, hulle sat eers
don k er liier wees nader die snw. skynbaar aan ·'n bnw.

§ 200. As byw. bepaling korn ook ou twede naamvalle
voor, om 'n plek, tyd of omsiandigheid uit te druk, bv. hy
gaan syns 1ce,eg8; dis allossins, e·nigsins, geensins aanneemlik. Dis saans danker; so ook sm6re,ns, Sondags, smiddags.
Die kinders spe.el blootsvoet, blootshoof; in deftiger taal:
langsamwrhand, onverrigteirsaloe, myns insiens, syns ondanks, desondanks.
§ 201. As 'n op sigsclf staandc soort van bywoordc moct
die beskou word wat nie by 'n deel van die sin hoort nic, maar
by die hele mededeling. So bv. ni&, in ek we1e1t nie; nooit
nie in hy Zieg nooiit nfo. Deur sulke bywoorde •word dus
die helo inhoucl van dfo sin in 'n nuwe lig gost,el.

Die verskil met ander bywoorde raak egter net die betekeni~,
nie die konstruksie nie, behalwe in die gcval van die ontkenning.
Verder voorbeelde is: ek weet w e l, hy kom s e k e r, m i skien gaan dit reent. Ook: stellig, tog, mos, e.d. word
as sodanig gebesig, bv. Ek het g el u k k i g nog betyds gekom.
Ek weet on g e Zuk k i g nie waar ek dit gebere het nie. Het jy
d an tog eindelik gekom? Hy was d an eers so "in sy
skik met diei jong vrou. Ek kan om tr en t raa,i wat jy
wou se.
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Die Ontkenning.
§ 202. Die on t kenning in die enkelvoudige sin vertoon die tiepies Afrikaanse kcnmerk van besonder dikwels
du b b e 1 te wees. Terwy1 in antler tale, en ook in Afrikaans
self in 'n aantal gevalle, volstaan kan word met die enkelc ont
kennende woord, word dit egter dikwels in die vorm van die
oritkienriing niie herhaal op 'n a,nCLer plek in die sin, g ew o o n 1 i k a .a n d i 1e e ~1 d, bv. ek he1t djit n o o i t g·e·we.et
ni.e.

Dis nie 'n maklikJe taak om ~lgEM..een geldende reels
vir die g1ebruik van die dubbol1e ontkenning te gee nie. EnkeJ.·e, •en soos ons mMn die verna.amstie, volg hier:
1. He.rhaling van die :ontkell!lling nie is onmoontlik
wanneer dit aan die enid van 'n sin sta.an, bv.: ek kom nie.
Een so'n nie staan .a,an die end, wanneer die sin een voorst.elling bevat, uitg·edruk deur .onderwerp predikaa.t, soos in
ek kom ·me, en v.eraJ. w:anne,er dit die nadruk kry, bv.: e!C
kom ni e.
Ook wannee.r 'n po sit i e w ·e ibepaling by die Mm
voorst·elling bykom, word nie· 'n twede ontkenning vereis nie., ,/
bv.: My Qom w.at siek is, kom nie·; e•k :kein hom nie; ek

+

kom m6r:e niei.
In die la.aste gev.al lmn dit gobeur dat die spreker die
nadruk van ontkenning wil le op die bepaling more, en dan

sal hy se : ek kom nie m 6 r e nie.
Dieselfde is die geval met 'n voorwerp, wat voora.fgegaan word deur vir, bv. .eik ke1n nie vir hom '11Jie naas ek ken ,
hom niei. Dit lyk asof vir homJ, hoe swak vir ook uitgespreek word, tog nog meer aandag en nadruk kry as die
blote ham.
Ook in 'n vrarug en 'n sin wa;t mJet 'n byw. bepaling,
begint, is net een 11!,ie nodi"gj, bv.: komJ jy nie? Vania.and
korn .elk ·n~e.
2. Die ontk!ennendie voornaamwoorde niks :en ni,em:and
en die bywoorde nooM 1en i1ner:ens k a n a 1 t y d d i e o n tk -en n in g 1-n·~~ by: hulla n·eiem, ook wanneer hulle
aan die €illd v:an ':n sin staan, bv.: hy we1e:t niks nie. Ek
sien ·n~e·mand "!llie. Ek viind dJ.iJ@ boek nerens ni'.e. W anhoop
nooit nie,. In al hierdie goval1e kan nie1 egter ook weggelaat word, v·erial WFl;Ilneer sulke w:oorde met nadruk g ebruik
1

word.

166

SINSLEER.

3. Wa.nneer die ontkJeojnende woor'<'Le hierbo genoem,
nie aan die end van dfe sin voorkom nie, is die gebruik
van nie no o d s a a k 1 i k, bv.: Niema,'11;d hoe1f hom tfJ
skaa1m n~e1. Ons he1t 'f/)iks getl-cry wie·. Die boek is nerems te
vinde nie. Ek &al dM nooit toesf;.erm; "f!Jie.
Die woord {}ee1n kan net attributief gebesig word, dus
staan dit nooit aan die end van die sin nie, en worn daarom
altyd deur ni.e gevolg, bv.: Ons kon geenJ druppel (Water
kry nie.
Opm.- Opeen?~p_ing

~- ~ntke_!111inge

]rom b.erhaaldelik voor;
Die arme dierl! het

so bv.:
Ek sien nooit geen mens nie.
vandag nog niks geen kos gehad nie.

4. Indien die ww.-vorm in 'n sin samege.st.el w:ord
met 'n hulpww., of wanneer 'n skeidbaar samegestelde ww.
in die sin gesplits word, dan kom in die eerste geval 'n
ontkenning . onmiddellik na die hulpww., in die twede geval na die ww. deel van die samegestelde ww., terwyl in
albei gevalle niJe1 aan die end van die sin volg:
(a) Hy het n i ·e gekom n •i e. Ek kan 'l'IJ ere n s ga,an
n i e. Ons wil n i ks we:g·steiek 1n. i.e.
(b) Ek bly n i e tuis n i e. (tuisbly). Die aa.rde1 st.aaifb
n i e1 stil n.i e (stilstaan).
\Vord 'n voorwerp gebesig tussen die twee dele van 'n samegestelde ww., dan staan die eerste ontkenning na die voorwerp,
bv. : ons ag 'n skurk nie hoog nie (hoogag).
5. Ook wanneer die ww. aa.ng1evul word deur 'n bepaling, dan gebeur dies·el£de as in die geval van die los samestelling. In die• Tmnsvoo,l bly word dus net so behandel
as tuisbly, bv. : Ek bly ni;0 in wie Transva:al n~e. Di.e1 lig
brand nie he.Zder n~e1.
Sta.an daar behalwe die aanvullende bepaling ook 'n
voorwerr by die ww., dan kan die e1e1rste nie, al na die nadruk dit vereis, v66r of na die voorwerp staan.
Daarv66r: Diei main ·wat sy sa.ak giewe1n he1t, beskul~dJ~g
nie d i e r e> g t .e r van partydigheid n~e. ' 11.i P'l'esiese ba.ashou nie na.laUg:e kn e gt 1e .Zank n~e (Langenhoven).
Daaragter: Om iJ.e1 lewe is 'n kuns: aie beste kry
di t nie· goed re'{] niie1 (Langenhoven).
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Die Samegestelde Predikaat.
§ 203. Die predikaat is baiemaal samegesteld, soos ons
reeds gesien het. Dit kan uitsluitend uit ww.-vorme bestaan,
soos in het ge1bly, was ge.we:es, sal gaan, wa.arin het, was,
sal h u 1 p we r kw o or d ,e, genoem word. Maar ook kan
'n nie-werkwooraelilrn de.el aan die subjek verbind worid
deur.'n kopp,elwerkwoord. Voorbeeide van dielaast,e soort is: My broe!r word onaerwyserr. Daardie man is
'n boer. Hy heet Piet.
As koppelwerkwoorde doein <liens: we1es, word, bly,
skyn, blyk, lyk en heet (vgl. § 114).
In al die gevalle word 'n n a am w ,o o r d e l i k e en
'n w erk woo rd ,e 1 i k e deel van die gescgde onderskei.
In Jan is student, noem ons student die n a am w o o r del i k e, is die w er k w o o r d 1e 1 i k e deel van die gesegde is
student.
Die Byv,oeglike Bepaling.
§ 204. 'n Belangrike rededeel wat saam met 'n ww. 'n
gesegde vorm, is die by~oeglike naamwoord; die oorspronklike gebruik daarvan is:
(a) pre di k at i e f, bv. Jan is groat. Die hond word
kwaai. Daaruit het ontwikkel die twede gebruik:, nl.
(b) attributief, bv.: Die groot Jan.
'n Sin: Die groat Jan slaa.n difl hand saJ dns oorspronklik gelui het: Jan is groat; Jan slaan die hand.
Vgl. die ontstaan van di1' tweeledige sin uit 'n 6enledige, soos bespreek in § 185.
§ 205. 'n Tussentrap tussen die predikatiewe en die attributiewe bepaling word gevorm deur die sogenaamde pre di1c at i ewe ,at tr i bu u t. Dit word hicrdeur gekrnmerk dat
die cienskap nie as vas behorend by die naamwoord beskou
word nie, maar eers daaraan gegee word, terwyl die sin uitgespreek word.
So bv. : My Oom het g e s o n d by ons aangekom, maar
na 'n u;e,e;k s i e k vertrek. Die bepa,lingc gesond en siek
behoort by albei die siusdefo, by die onderwerp en by die
wcrkwoord; as sodanig is hulle sowcl bnw. (attribuut) asook
bywoordelike deel van die predikaat, vandaar die naam predikatiewe attribuut. 'n Ander vb. is: Deur Zange oefening kom
'n mens saver om on wet end kwaad te .doen of on wet end
goed te doen (Langenhoven).
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Dat die eienskap (attribuut) eers by die uitspreek van die
sin aan die onderwerp toegeken word, blyk bv. uit die gcvalle,
waar die bnw. heelterm1al op die end kom, waar dit dus 'n
nuwe gedagte ,enigsins selfstandig vert,eenwoordig, bv. in:
Ek hol met .dfo byl ,agrter hom aan, k a al voe t.

§ 206. As 'n predikaticwe attribuut wat naas persoonsname of naamwoorde geplaas word, dien dikwels dir woordc :
al, almal, albei, beiide, self en vol.
Bv.: al die mense, Pa en Ma albei, ek self (vgl. § 83),
'n emme1r vol.
§ 207. 'n Naamwoorcl wat as 'n prcdikatiewe attribuut
diens doen, word rueestal rleur as vooraJge.gaan, bv. Hy
het as he1ld {/e8terwe.
§ 208. 'n Predikatiewc bnw. kan ook in betrekking gebring word met 'n v o o r w e r p.

Hulle het die fondamente van 'n ou fort o op gedo ad ae1slaan (ook op
t,e vat as 'n skeidbaar Ramegestelue ww.). Die '1.:erk1Disterigei
man e1e1t d'Jie vrugte van sy lc'we1 gr o e1 w op. Ek het my
arm, geerf, mo e g gerus, dJ ors gedrink e1n ampe1r do ad
geleef (Langenhoven).
Bv.:

9rawe.

]{ain he1t .<ry u'roer Abel

Ook 'n naamwoord kan die plek van die bnw. inneem',
bv. Die Transva.lers het Paul J{ru,ger Pres id e n t gemaak. Die' skoal jong:eins noem hulle kleinst.e1 maat:
"K l e i n D u i m p i e."
1

Dikwels egter word hieir· 'n voorsetsel ter verbinding gebruik, bv.: Die Boere het Ohristiaan de Wet tot hull e
g e1 n er .aa. Z geldes.
In die passiewe konstruksie word die predikatiewe
naamwoord 'n bepaling by die onderwerp, bv. President
J{ruger was altyd 0 o m P au l genaem.
·

Di!' predikatiewe attribuut hoef nie net een bnw. te
we,es nie; in die sin: Hy v~n;d haar knielende aar die lyk
van Wynan1d, half ond~r die madder staan die
pred. attribuut gelyk met 'n rie.latiew,e sin: die lyk, wat
half onder die1 madder le.
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§ 209. Nou verwant met die laaste soort van konstruksie
is die sogenaamde abs o 1 u t e k on st r u ks i es, wat dikwels ook as 'n bywoordclike bepaling opgevat kan word, bv.:
Hendrik s~t by die ,tafel, ho o f v o o "I' o o r ·rJ' e bu i g. Die
kionstruksie heet absoluut, omda;t dit eintlik beknopte sinne
is wat nie afhang ,van enige sinsde1e~ of sin nie. In die
ig1egewe voorbecld kan die woordle h o o f v o o r o o r g eb u i g vervang word deur : sy hoof is vooroor gebiiig
of: terrwyl sy hoof ·vooroor ge1uwig is. · 'n Ander
voorbeeld is : D(}Jn loom ,dive viv~er af me:t klippe e1n stompe,
k 1a ·n t-a, a ·n-w al. Die: kinders st.ap ha• n d ,in hand.
0 n de r on s g es e, ek vertrou hom nie. Vgl. § 151, 3, OpI1t
§ 210. Dat die grens tussen predikaat en attribuut nie
skerp getrek kan word nie, word vcrder bewys deur die sinne,
waarin die ww. na<ler ruan 'n koppelworkwoord, bv. die
ve,ZCJ, staa(n vol blommie1. Die ma1nskappe he:t g•eiwond op die
slagveld ge:te.
§ 211. Die at tr i but i e w c bnw. staan gcwoonlik v66r
die naamwoord.
In som.mige gevaJle word dit agter die naamwoord geplaas, bv. in v•erbindinge soos Karel d~ei G'J1otei, Lodewyk
die V eertiende.

Y·erder kom agterplaatsing van die, bnw. dikwels voor,
wanneer die hnw. nader bepaa,l word deur 'n bywoord of 'n
langer bepaling, bv. onder sa,qte. s n1'.kke, n o u l i k s h o o rb a a r, pers dit nou uit. II aar voorhoof, w a rm van inspanning em. ontroeming.
Opm.- In literhe taal kom agterplaats,ing van die bnw.
veelvuldig voor, wanneer meer as een bnw. deur 'n voegwoord
verbonde is, bv. Hieraan is heilige herinneringe vasgeknoop deur
bande st erk en he g.

§ 212. In die taalgcbruik kom met 'n bnw. ooreen die sogenaarnde t w e d e n a a m v a 1 of g c n i t i e f, in gevalle soos :
Jan Be boek le op d!,i,e t.afel.
Jan se' is 'n bepaling, 'n pre.dikaat, by boek. Hietrdie Jrnnstrnksie van 'n snw. of ,e,ie-
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naam vffi'bonde met die besittel. vnw. se vir alle getane
en geslagte, waarnaas nog 1somtyds hulZe vir die meervoud:,
kan ,allerlei verhoudinge uitdruk.
In Jam se1 boek 1is dit die b e s i t.
In Mosse:tba.a:i se p()Jd die r i g tin g.
In twe1e s7i~e~~ngs se ,s£game diie w a a rd e.
In twe.eJ uwr s1e ia,op die t yd.
Uit sommige van die voorbe,eld1e blyk dat, wanneer se
by 'n meffi'voud staan, ~rdie meervoud feitlik as 'n ookelvoud opg evat word; by itweie sjveUngs se sigare;, word nie
aan die twee geldstukk1e gedink nie, maa,r aan die som,
wat net so goed deur 'n floryn voorgestel kon gewees het.
1

Opm.- Oor

die ooreenkorns

van die

" twede naamval "

op

-se met ibnw. op -se vgl. § 72.

§ 213. Icdere bnw. kan as 'n snw. gebruik word. In die
cnkelvoud moet daar dan 'n lidwoord of 'n adjektiewiese voornaamwoord bylwm, bv. a~e1 dJomme en 1d1i:e1 wyse. Vgl. ook
§ 96 (3) Opm. 2.
In die meervoud is igie1en aanwys,er nodig nie, bv. arme,s
ein rykes. In ,d~e ple1k V()Jn die geiskrapte1 versies he t eik 'ri,
001ntal nu weis by gevoe g.
Die pronominale bnw. een en sy samestellinge ( gceneen,
me1ni9'een), ·watberr, ,~eidJevr, b'(J1ie word gesubstantive er sonder
'n lidwoord tie ve11eis, bv. v.ir' b1ai;e1 wa8 dit 'n veJrrassing;
1

1

~e,de!f

sal dit toestem.

Die bnw. ·OP -e het :oorspronklik selfsta.ndige krag gehad
en baie het dan ook in Afrikaa,:ns feitlik snw. gewprd, bv.
'n heilige, 'n ,dooie, 'n bHr1JdJe·, 'n 8ie1vei.
Van party bnw. word die ,onverboe vorm gebruik as 'n
snw., bv. die kwaad wreck homself. Vgl. § 96 (3) Opm. 3.
'n Woord soos g1ae1d het 'h ruimer bet ekenis gekry, en
dit v ertoon dan ook ·'n w~rbuiging net soos 'n snw., mv.
1

1

9oe t,ers.
1

Sulkie igesub~rtantiv;eiect'de vnw. is ook die woorde wat
'n 4oeveelheid aiandui, Hoos Jbv. ve1el, min, m'eerr, m~r/Jder,
weimig, ge noe9. In Afrikaans word hulle egter gewoonlik
as bnw. g1evoel, behalwie in enillele ou verbindinge, soos
nie veel saaks, weinig goeds. Vgl. ook § 73 en § 96, 4.
1

1
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§ 214. Selfstandige naamwoorde wat sonder 'n lidwoord
predikatief gebruik word, kan in funksie en betekcnis nadcr
aan bnw., bv. dis jmnmevr, dis skand;e..
In Afrikaans het him'die gebruik uitgebrei ook tot 'n
persoonlike 1onderwerp; so word algemeen gebruik: elc is
jammer, ons is dors, jy 1is hanger, julle is skaam, ek is nie
lus. cnn te1 loop 'ni:e .

.Aangesien die genoemde woorde ,in verbinding met
vorm,e van die ww. wee,s voorkom, en dus as bnw. fungoor,
sal hulle ook as sodanig mo1et beskou word in verbinding'
met ander ww., bv. ,ek voel sk.aami, pap, hanger.
§ 215. In § 212 het ons gesien hoe 'n snw. met se as 'n
predikaat by ander snw. voorkom.

'n i:lnw. kan ·egter ,ook sonder enige nadere a,anduiding
of byvoeging 'n antler snw. bepaal, m.a. w. as 'n predikaat
daarby gebesig word; bv. in wendinge soos: 'n pond
vlees, 'n mud korin{j, 'n mar1Jdjie druiwe', 'n bottel wyn,
drie jare, ha.rde padJ, ,in tiein uur tyd.
Na gelang van die klemt.oon is die eerste woord die
predikaat of die twedo. Wil 'n mens uitdruk dat daar
'n pond vlees is ,en nie twee pond nie, dan sal jy die, klemtoon op 'n pond la.at val; is die wending bedoe1 om duidelik
te maak waarvan 'n pond aanwesig is, dan word vlee1s nadruklik uitgespreek.
·
Opm. 1.- Net soos in die wend,inge nie veel saaks e.d. het
ook hier die bepaalde snw. in 'n verboe naamval gestaan; dit
kom nog voor in 'n uur gaans, 'n eind weegs.
Opm. 2 ..-- 'n Infinitief wat 'n antler snw. bepaal neem om te,
bv. die vermoe om vrygewend te bly. Die moeite om hulle agterna
/c loop.

§ 216. Snw. met 'n lidwoord word agter 'n andcr snw.
geplaas om dit, te bcp::t,al, bv. Willem dir,. V~roweraa,r. Hendrik die Se:evaia,rder, Wilfom ,P,ie, Swyger.

IIierdie bepalcnde snw. is almal bcnaminge van persone
wat 'n handcling verrig, en dit is dan gelykwaardig in funksie
met onvoltooide deelwoorde en dus ook met bnw. soos in § 211
opgeno~m.
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§ 217. Nou verwant hiermee is die bystelling of
a pp o s i es i e, waarby een naamwoord tot nadere bepaling
in di~selfde funksie naas 'n antler naamwoord voorkom; die
geval verskil van die in die vorige §, · deurdat die apposiesi.e
met die naamwoord wat daardeur bepaal word ni.e 'n eenheid
vorm nie, en dit word aangedui deur 'n pouse by die praat,
'n komma by die skrywe. Ook die verbindcnde lidwoord bly
<likwr.ls <igterwoe. Voorbeelue is : My bro er, d i e: d e u gn i e t, het 'n ruit gebreek.

Die bystelling kan ook dour .ander sinsde1e gesk€i wees
van die bepaaltle naamwoord, bv. En hy het daar heweinde
e>n hygende gestaan - stomme, trouc a!ionaar, 'l'edder van
twee mense-lewens!

In V·erbindinge soos Oom Paul, J{or1Jingin 1V,ilhelmina
e.d. vorm die twoe woorde 'n nouer eenheid.

§ 218. Dit kan gebeur dat die woorde, wat 'n naamwoord
nader bepaal, nie net 'n hoedanigheid daaraan toevoeg nie,
maar 'n meer selfstandige posiesie in die sin inneem. Dit sien
Dus bY. in die sinne: .Miskien was hull e juis deur die:
d.aelikse omgang n 0 g g e e 11J een tot b·ewustei ontdekking gckom van die nu we wonder- gevoel nie. 0 n s is
gee n een 'l'a1n goud nie. Di(!) bur e het m,y ee'flJ
vi r een hulle handdruk gegee.
By die konstruksie:.
Want i!Jit was hull e1 lykstasiP· - hie rd i e b om e:, wat
{}'iste1r in .al hune trots en pM.g en praal geprvk heit, med{'
ons dat die spreker homself in di2 re'le val dnur af te breek,
om v66r hy verder gaan die woord hulle t.e verklaar deur:
hierdic bome (Langenhoven, "Ons W eg deur die Wcreld,'' I,
p. 40.).
In die algemcen gangba.re wc.mdinge van die tiope:
Dis 'n goeie perd d a a r die, val dies elfdo waar te neem,
bv.: dit was nie 'n os d a a rd i e wat speletjies verdra nie.

DIE ONDERWERP OF SUBJEK.
§ 219. Die on de r we r p is die element in die sin, wat
eerste die aandag trek en die uitgangspunt van die modedeling
is. Dit kan 'n persoon wees of 'n dier of 'n ding, en in die sin
verteenwoordig word deur sy eie benaming of deur 'n plaasvervanger.
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Volgens hierdie definiesie kan 'n sinsdeel die onderwerp
wees, afgesien daarvan of die onderwerp die handeling verrig
of ondergaan, in 'n toestand verkeer of gebring word, as dit
maar clie u i t g an g s p u n t van die mededeling uitmaak.
Die soort van onderwerp, p s i g o 1 o g i e s e o n d e r w e r p
genoem, val nie altyd same met die g r a m m at i e s e o n d e rw e r p nie. 'n Voorbeeld sal dit duidelik maak. W anneer 'n
spreker 'n sin begint met .die woorde: die perd het my vader~
dan sal die hoorder geneig wees om dit aan te vul met: geskop,
afgegooi, baie gekos of iets dergeliks, d.w.s. hy maak van die.
eersgenoemde rededeel, di·e perd, die hooffiguur van die sin.
Gaan die spreker nou egter verder met: gekoop, dan maak hy
eintlik my vader tot die hooffiguur van sy uitspraak, en dwing
die hoorder om sy gedagteloop te verander. Dit blyk dus dat
die perd wcl die spreker se uitgangspunt was, maar die pred1kaat: het gekoop bchoort by 'n later volgende sinsdecl.
Daarom word die perd die p s i g o 1 o g i es e o n de r w e r p
genoem, wat meestal v66raan staan, en die gram mat i es e
on de r w er p, wat die handeling verrig is: my 'Vader.
Dikwels, veral in geskrewe en sorgvuldig bestudeerde taal,
staan die grammatiese onderwerp v66raan in die sin, en die
psigologiese en die grammatiese onderwerpe val dan same.
In die volgende paragrawe word net die grammatiese onderwerp behandel; oor die v66raanplaatsing van antler rededele sal ons in die a-fdeling ''Die Sin'' handel; vgl. § 253.
§ 220. In oner talc was die ondcrwerp, as dit 'n aparte
woord was, ook nog vcrteenwoordig in die p er s o on suitg a n g van die werkwoord. So hot N ederlands nog : ik loop,
maa.r:
hij loupt; J£ng-•elR: 1 go, maar: he goes.

In Afrikaans is daar nog 'n paar gevalle, waar die werkwoordvorm voldoende is om ook die onderwerp aan te dui, t.w.
die imperatief: korn ! loop! e.a., waarby 'n onderwerp nie noodsaaklik is nie. So ook die woordjie glo, wat amper 'n bywoord
geword het in 'n ,sin SOOS: die skip sal glo more 1JC•rtrek,
waarin glo die onderwerp, nl. ek, insluit, en ook nog 'n voegwoord, nl. soos; die genoemde sin kan '' volledig'' gemaak word
deur te Se: die skip sal - SOOS ek glo - more Vertrek.
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Die onderwerp word in die sin dikwels nog verteenwoordig
deur 'n voornaamwoord. Dit gebeur veral wanneer baie rededele onmiddellik na die onderwerp staan, waardeur dit opnuut
in die herinnering geroep moet word; bv. Die goiisblomme en
v~ldlelics, waarvan jy nou glad geen steel of stam of teken
sien nie, die skiet .dadelik op na 'n goeie reen.
§ 221. Die eenvoudigste onderwerp is oorspronklik 'n
aanwysende woord, 'n voornaamwoord o:f 'n eienaam, wat die
diens verrig om die aandag vnn die hoarder op 'n voorwerp
te vestig; dit gaan baie maal gepaard met 'n aanwysende
gebaar. Wanneer daar b.v. drie osse op 'n ry staan, sal hulle
Pienaar vir SJ' l.JuurTrm,n SG: daardiei is d'i!e· beste', en tlaarby
die bedoelde os aanwys. Al die voornaamwoorde het nou nog
'n sekere mate van aanwysende krag. Dit gebeur egter dat
die voornaamwoord niks meer doen nie as om 'n antler woord
te verteenwoordig; die cersgenoemde woord wys 'n persoon
o:f 'n ding aan, die voornaamwoord herhaal dit in 'n korter
vorm. Daardcnr is dit te verklaar dat in 'n sin soms tweemaal diesel:fde onderwerp vlak agter mckaar voorkom, bv.:
Die boer hy saai, wat gelyk staan met twee sinne: Die boer
as 'n aanwysing sonder 'n ww., hy saai as 'n sin met 'n predikaat, waarin die onderwerp hy die persoon nit die eerste sin
herhaal.
Opm.- Veral in kleurling-Afrikaans kom hierdie
vleelYuldig voor, bv'. in die "Kafferlied" van Totius:

verskynsel

Die ka//er eerste kom, dz'e witmens hy kom later,
Die kaffer vat die land, die 71'itmens hy vat later, ens.

§ 222. Hoe geringer die aanwysendc krag word wat die
onderwrrp hoef te besit, hoe meer ook antler as aanwysende
woorde daardic rol in die sin kan vrrvul. Die menslike taal
het so ontwikkel, dat dit in die meeste gevallc nic nodig is
om die onderwrrp in die omgewing deur 'n gehaar aan te
wys nie. In sinne soos: 'n mens is 'n lewende skepsel, 'n boom
het takke en blare, 'n huis dicn om in te woon, 'n berg is hoog
-word nie 'n bepaalde mens o:f boom of huis of berg bedoel
nie, maar al daardie dinge word as bekend vcronderstel, en die
sinne het 'n algemenc strekking. Sulke soort van sinne is dus
alleen moontlik onder mense wat 'n sekere mate van taalkennis
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opgedoen het, en wie se gees en taal daardeur op 'n hoer trap
van ontwikkeling staan. Dis bekend dat in die kindertaal 'n
sin as huis droog, uitgespreek terwyl dit buite reent, nic beteken: 'n huis is droog, of elke huis is droog nie, maar: ans huis
is droog. Die kind dink by die name van mense en dinge altyd
aan een vir hom bekende persoon of voorwerp, en die onderwerp wat hy gcbruik het altyd nog baie aanwysende krag.
Eiename.
§ 223. In die algemene taal, ook die van volwasse en
beskaafde mcnse, is daar nog party subjekte wat net soos in
die kindertaal taamlik st erk aanwysend is; dis nl. die e i en am e. Die dui immers bepaalde persone of dinge aan, en
wanneer iemand se: Jan is siek, dan word net die een Jan aangedui, ook al is hy nie aanwesig nie.
Daar is party woorde wat gewoonlik net in die enkelvoud
voorkom, hv. God, son, 'V,'eneld, al word in ander bet,ekenisse
ook gepmat van gode,, sonne 1en 'Werelde,. Hirrdio woorde het
vansclf aanwysende krag, al is dit nie s6 sterk as die krag van
die vnw. daardie nie. 1-Ioor 'n mens die sin: water is die
vyand van vuur, dan dink jy nio aan 'n bepaalde emmer water
-of jou eie vuurherd nie, maar tog maak jy 'n aanwyscnde onderskeid tusson die twee elemonte. En in die sinne: SuidAfrika is 'n mooi land, Stellenbosch het 'n Uniwersiteit - kan
net aau· een Suid-Afrika en aan 6en Stellenbosch gedink word.
Hocwel daar dus graadverskille val waar te neem, is eiename
almal aanwysend.
Die gebruik van tietels in die sin vertoon baie ooreenkoms
met die van eiename. Hulle kan sonder 'n nadere aanwyser
voorkom, bv. Is dokter tuis? Dominee het vandag mooi gepreek.
Professor gee 'n klaseksamen. J1 eester behandel die grammatika.
Tietels word dikwels met eicname verbind, bv. President
Steyn, Advokaat Langenhoven, Generaal Smuts. In die verbindinge is Steyn predikaat by President of omgckeerd; dit
hang daarvan af op watter woord die meeste nadruk gclc word
Vgl. § 217.
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§ 224. Ten slottc kan elke snw. en sel:fstandige vnw. as
ondcrwcrp optrec>.

Wanuecr 'n Afrikaner en 'n N"cderlander albei praat van
die parlernent, die hooggeregshof, die skatkis, die onderwysW&b,
dan bedocl hulle nie dicselfde instelling nie, maar ieder sy eic.
Die ondcrwcrp is dus wel aanwysend, maar op 'n mcer bepcrkte gebicd, hier die land van die sprcker. Dit word soms
nodig om so 'n naam nader te bcpaal; word daar bv. gepraat
van die 'I'ransvaalse Republiek, dan kan in algemene sin gese
word: die president was die hoof gewees; word daa1· gepraat
van 'n bepaaldc jaar, bv. 1899, dan sal 'n mens se: Pnsident
Kruger was die hoof. Dit hang natuurlik vernaamlik af van
die kennis van die hoorder of, en so ja watter, bepalinge cleur
'n spreker by sy onderwerp gevoeg sal word. As twee Transvalers in die jaar 1899 oor Paul Kruger gepraat het, sal. hulle
die eienaam nie by die tietel hoef te gevocg het nic; hulle sal
gepraat het van die President of van Oorn Paul, maar teenoor
vreemdelinge van President lfruger.
Om dit algemeen te formuleer: die onderwerp hct altyd
aanwysende krag; wanneer dit wys na icts of iemand wat as
bekend veronderstcl word, of wat al bckend gemaak is gcdurende
die gesprck, dan sal die 'n nadere aanwysing kan mis; in ander
gevalle sal 'n noukeurige aanwysing bygevoeg word.
Voorbeelde van antler woordsoortc wat m; onderwerp fungeer is: do o ,d is dood, we g is weg, le k k er is 'n vinger
lank.
§ 225. By 'n sekere groep van ww. staan 'n ondcrwerp
wat geen inhoud het nie, en wat dus feitlik mc>t die WW. een
geheel vol'.'m. So 'n onderwerp heet 'n sky n bare of 'n
1 e e on de r we r p, en die ww. 'n on per soon 1 i k e ww.
Voorbeelde is: dit reent, dit onweer, dit hacl, dus ww. wat natuurverskynsels weergee, waarby aan geen bepaalde onderwerp
gedink word nie. Ewenecns: dit rids in die bonw, dit dreun
oor die veld, dit kletter en gons soos die haelkorrels spat.
Opm.- In Af~ikaans kom soms 'n per soon 1 i k e on de rw er p voor by ww. wat natuurverskynsels weergee, bv. God donder
in die hemel, die wolke reen. Vgl. § 113.
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Ook waar wel 'n bepaalde, lewcnde onderwerp aanwesig is,
kan die vnw. dit nader aan 'n skynbare onderwerp; bv. in die
sin: die kinders is hier bymekaar, dit speel en raas dat die stof
so staan. Hoewel dit vervang kan word deur hulle, voel 'n
mens die woord tog nie as 'n persoonlike onderwerp nie. V gl.
ook § 82.

§ 226. Te onderskei van die skynbare onderwerp is die
v o o r 1 o p i g e o n d er w c r p. Dit dien om die eintlike
onderwerp in te lei en behoort by die gesegde, bv. dit sal
oormore my Pa se 'Verjaarsdag wees staan volkome gelyk
met: oormore sal rny Pa se verjaars,dag wees.
Veral kom dit voor in die wendinge dis jammer, dis ongeZukkig dat . ... , ens.
§ 227. Die onderwerp kan en k e 1 v o u dig wees, soos
in die voorbeelde wat ons tothiertoe gcgce het, maar ook v e e 1v o u di g. Enkclvoudig beteken hier nie net een-in-getal nie,
<lit kan ook 'n grocp van gelyksoortigc persone of dinge wees.
In 'n sin: die sterrctjies skyn aan die ititspansel is die onderwerp in getal 'n meervoud, maar vir die sin maak dit nie
saak nie. Dit maak die indruk of so 'n meervoud van gelyksoortigc persone of dinge maar as 'n eenhcid, 'n groep, beskou
word; tenminste wanneer daar geen aanwysitlg vir iets anders
is nie. Anders is dit in sinne s6'os die volgende: die hond en
die kat slaap in die waenhuis; hicr is feitlik twee sinnc samcgevoeg, wat die predikaat slaap in die waenhuis gcmeen het,
maar 'n vcrskillendc onderwerp. Nog duideliker blyk dit as
een onderwerp 'n mecrvoud, die antler 'n enkelvoud is, bv. :
die studcnte en die professor gaan same uit.

Dat die ww.- prcdikaat weggelaat is, word aangetoon deur
die volgendc: die beesie hardloop in die veld en die perdc ook.
Hier is eers 'n volledige sin gevorm; naderhand word 'n nuwe
sin, met 'n nuwe onderwerp, toegevocg, maar die moeite om
die hcle prcdikaat te herhaal word gespaar.
Dergelike rcekse van onderwerpe kan gevorm word deur
die woorde eenvoudig naas mekaar te groepcer, bv. : mensc,
perde, honde het gevlug. In die geval staan tussen die laaste
twee woorde van die reeks gewoonlik die verbinding en.
178

SINSLEER.

Ander verbindingswoorde is: ook, asook, asmede, insgelyks,
dan nog, vlrder, buitendien, bowendien, eindelik, ten laaste,
daarby, eweneens, daarenbowe, of, sowel ... asook, nie alleen . ..
nie - maar ook.
§ 228. Die infinitief van ww. kan as 'n snw. gebesig word,
en neem dan ook 'n lidwoord, 'n attributiewe bnw. of 'n antler
hepaling by horn.

Dit kan, maar hoef nie, voorafgegaan word deur om te
of te. bv.: Daar is nie agterhou by hom nie. Om na die lekkerkry seer te kry, is baie seerder as om na die seerkry seer
te kry. Koop 'n blous wat ni"e pas nie, en reken hy sal regkom
met die dra. Om af te breek, is geen kuns nie (Langenhoven).
Die Voornaamwoord.
§ 229. Ons het al daarop gewys watter rol die voornaamwoord oorspronklik vervul het, en nou nog soms vervul,
nl. die rol van aanwys1e1r 'ffil plaasv,e1rv;anger. Ook d,it as 'n
skynbare onderwcrp by 'n groep van ww. hot ons opgcmerk.
Nou gaan ons die betekenis van die vnw. vir die sin in die
algemcen nadcr bekyk.
Die gebruik van die per soon 1 i k e v n w. as plaasvervanger in 'n sin hou veral rekening met die natuurlike geslag
van die persoon of dier wat vervang word. Hy en sy vervang
manlike en vroulikc persone en diere, bv. : melk eers die koei
klaar en huil dan oor die eerste bietjie wat sy uitgeskop het.
'n Lewenslose voorwerp of 'n gcdagte word verteenwoordig
deur die vnw. dit. 'n Voorwerp wat lcwe, bv. 'n boom, word
gewoonlik nie met dit, maar met hy weergegee. Ook na die abstrakta en gepersonifieerde saalmame word met 'n persoonlike
vnw. van die manlike of vroulike geslag verwys; bv. : Verdienste soek nie naar guns nie maar afg1tns soek naar ho m.
Daarom het Adam en Eva die Paradys nie gcwaardcer nie
orndat h y hiille niks gekos het nie. Moenie die waarheid
hecltemal omdraai nie: hou ho m skuins. Wysheid is altyd
kenbaar vi"r dicgene u·at ha a r leer ken het, maar dwaasheid
blyf aan ha a r self onbckend (Langenhoven). V gl. ook § 82.
§ 230. Die dcrde persoon mv. van die pers. vnw. hulle
word in verbinding met 'n eienaam of 'n persoonsnaam gebe-
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sig om 'n groep van mense aan te dui, waarvan net die een
wie se naam genoem word bekend ·is, en die ander al tans vir
die spreker onbckend in enige opsig, veral die getal; bv. : Ek
is jammer ek kan nie met Pretorius hulle saam gaan jag nie.
Opm.-- Die woord hulle kan amper as 'n meervoudsuitgang
beskou word; daar is egter 'n groot verskil: Pa-hulle betcken nie.:
""n klompie Pa's"· nie, maar:
"Pa met '111 onbepaalde aantal
antler mense saam."

§ 231. Die onbepaalde pers. vnw. is genoem in § 89. ·Die
mees gebruikte is wel 'n mens. Dat die onbepaalde lidwoord
'n by hierdic vorm nog gebesig word, wys daarop dat mens
nog as 'n persoonlike lcwende iemand gevoel word, en dat die
verbinding nog nie heeltemal sy ou betekcnis verloor het nie,
soos bv. die Nederlandse men en die Engelse one.
Verdcre voorbeelde van die gebruik van 'n mens en jy- jou
in dieselfde sin is: 'n Mens kan huilmiddels koop as jy geen
drocfhcid voe.l nie. As 'n mens ander mense met jou lewe geen
genoege verskaf het nic, is dit tog iets om dit te kan doen met
jou dood. As jy nie van iemand hoii nie, doen hom 'n weldaad;
daa.rna 8al jy h01n lieifhe (Langenhoven).
§ 232. Ook die vragcnde vnw. in verbinding met so dien
as 'n onbepaalde vnw., bv.: so wie gelcer het om vas te trap,
Jiet daarby geleer om nie op sand te staan nie (Langenhoven).
§ 233. Die onbepaaldc vnw. cen ( ene) verteenwoordig, in
verbinding veral met rangtelwoorde en ander aanwysende
woorde, en na die vergrotende en oortreffende trap, alle soorte
van sell'standige naamwoorde wat al eens van te vore genoern is.
bv. : Hy hct my twee hoede gewys, die eerste een te groat
en die twede een te klein.
§ 234. Die geslagslose vorrn van voornaarnwoorde het
dikwels betrekking op 'n hele sin of 'n gedagte wat nie uitgespreck is nie.
bv.: Wie Zieg dan ook om nie geglo te word nie? Selfs 'nminister op 'n eleksie-kampanjie het dikwels meer verstand
as di t.
Ook na 'n meervoud, waarvan die inhoud as een geheel
opgevat word, verwys dit, bv. : Ek hoop die goeie rade wat ek
. kier gee, sal meeste gelees word deur vreemde mense. My eie
bure kan my strakkies die onreg aandoen om op te let of ek
self d i t navolg ( Langenhoven). V gl. ook § 82.
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§ 235. As 'n kwessie wat ook in die sintaksis tuis hoort,
,gee ons nog 'n paar voorbeelde van .die verskynsel in § 88 al
•Opgenoem: Die foute wat ons die minste voor aanspreeklik is,
·is die waaroor ons die kwaadste word. Ons het almal tamelik
_geduld vir die gebeurtenis wat iedereen die langste na moet
wag. Die dniker wat jy die spoor van sien.

§ 236. Op dieselfde manier as dit by onpersoonlike ww.
;as 'n onderwerp fungeer (vgl. § 225), kan dit ook as 'n onpersoonlike voorwcrp gebesig word.
So kan naas mekaar die sinne gevorm word : H ulle kry
.swaar en Hulle kry dit swaar.
§ 237. 'n Merkwaardige sintaktiese gebruik van die be-sitlike vnw. vind ons, as dit aangewend word in plaas van 'n
pers. vnw. met 'n voorsetsel, by naamwoorde wat van ww.stamme afgelei is, en 'n handeling of 'n toestand weergee, bv.
Geen leed is so bitter as sy vrces, en geen vreiigde so heerlik
.as sy hoop nie. Die wendinge sy vrees en sy hoop kan vervang
word deur: die vrees daarvoor en die hoop daarop (Langenh.).
By 'n voltooide deelwoord kom die konstruksie ook voor,
bv.: Ondragelik is die gesig van my veronregte, waarin die
wending gelyk staan met: hom (hy) wat deitr my veronreg is
(Langenhoven).

Die Lidwoord.
§ 238. Die mees voorkomende aanwyser by 'n snw. is
<lie 1 id woo rd. \Vannecr die sin 'n algemene strckking
vertoon, bly liclwoorde agterwee, bv. in: ho·ut d.r?Jf op
water. Word dio twee sn w. nader bepaal clan kry ons bv. :
'n stuk hout dJryf op dip, water. Die onbepaaJde lidw. dien
hoofsan.klik om 'n enkele voorwerp of persoon aan to dui
teenoor die stof of die menigte; 'n hout is meer bcpaald
as hout. 'n mens meer as mense. Die bepaalde lidw. is nog
iets sterkcr aanwyf'e1nd a,s die onbepaalde, maar deur die
veelvuldige gobruik word die krag amper niP meer gevoel
nie. Wanneer 'n mens hoor se: di.s be·rge le vol sneeu, dan
word al die berge in die omtrek bedoel.
Opm.- Die bepaalde lidw. die was oorspronklik 'n aanwysende
vnw. gewees; hierdie feit uit die historiese grammatika help om
die waarheid van wat hierbo gese is aan te toon.
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Ons het reeds gesien dat die onderwerp oorspronklik 'n:
aanwysende woord was, maar dit het al mccr en meer as sodanig verswak, sodat hulpmiddels nodig geword bet om dieaanwysing nietcmin uit te druk. En nie net die onderwerp
kry 'n aanwyser by horn nie, maar al die snw. word daarvan
voorsicn, net soos partymaal cienamc en tietels.
§ 239. Die lidwoord word herhaaldelik weggelaat om die
algernene strekking van 'n sin te help bevorder. So veral in
spreokwoonfo en sp1«eiekwoordeliko uitdrukkinge: Agte.ros
kom oak in rl~e .kraal. Noust.rop triek. Tau opgooi. Kap
uit trek. Ysforklou ~n .die g·r•ond slaan. Dit is 'fllO{J maar
ecrste hoepel. Aanlwuc1r wen.
Agtc·rbly wen. .1frbe1id
adel. Brandwag staan. N ood breek wet. . Spotter kry sy loon.
In opskrift.e: " LamJ,meti~e ·en Wolf." " N.e,(Jie,rlande1rs
e1n Afrika1ne1rs."
Ook in baie uitdrukkinge, veral die met 'n voorsetsel,
bv.: na kerk gaan. In lewe rocp. Oor boord val. Van kant
maak. Aan wal si.ti. Aan laierr wal ra..ak. Te voet rei,s.
Te watierr en te Za:ndJ. Vroutjie he1t my voor stok gehad.
Vuur vat, asem kry, asem ophou, gedagte kry, briek aandraai.
Opm.-- Die laaste voorbeelde sonder 'n voorsetsel nader aan:
samestellinge. Vgl. § 177.

+

In die verbinding v,an r;i.am infinitief ka;n die lidwoord!
sowel weggelaat ,as gebesig word. So kan g.ese word: .aan
le•we hou, .aan kom we1es, naas: Aan d~e sla,ap wees, aa1n
die groei kom, aan 't skiet raak. V gl. § 90.
Ook in die absolute konstruksies, vermcld in § 209,
ontbreek die lidw.oord: hand •in ha1n1r!J, ens.

§ 240. Daar is gevalle waar 'n snw. sonder 'n lidwoord
gebesig, amper die kr1ag van 'n bywoord kry, bv.: Hy vra
tfon pond st u k vir sy osse.
Heel1emal as bywoorde doen diens die woorde anderdag,
agtermiddag, e.d.m., soos opgcnocm in § 199.
§ 241. Die snw. as 'n predikatiewe attribuut by 'n voorwerp gebesig, mis dikwels die lidwoord.
Vgl. § 208.

Tog kom die onhepaa1de lidw. 1eweneens voor, bv.:
Landsomsta1ndJighed,e he't ,di~e' man 'n arm1~-blanke gemaak.
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§ 242. In 'n klompie vaste uitdrukkinge word die besta.a.n van die lidwoord nie me,e1r g'evoel nie, bv. in teir aarde
bestel, ter ·dood veroordJe1el, a.llfJ8 te·n beste.
§ 243. Wanneer 'n besitlikc vnw. selfstandig gebruik
word, kry dit nie 'n lidwoovd nie, bv. Daa:'iYl!,ie pe'f'i!J is rny1i.e·,
dJie boek is joune, sy'YIJe.
Amper as 'n samestelling moet beskou word die verbinding van s'n mlet 'n substantief of pronomen, soos Pas'.n, ons-s'n, w1~e1-s'1n; hierby w101~dl p1o'k n~e 'n lidwoord gevo,eg,
nm.
1

Die Voorsetsel.
§ 244. Die snw. word in die sin verdcr dikwehi gek<'nmerk Jeur 'n voorsctsel, wat 'n verband le tusscn die snw. en
die res van die sin. Alleen kan 'n voorsetsel nie optree nie;
met die snw. saam vorm dit dikwcls 'n nouer eenheiJ en druk
<lit allerlei betrnkkiuge uit, bv. di,e volgende:
P 1 e k (rigting na) : Die dassie kruip in die gat in.
(rus) : Die sneeu le op die berge.
(rigting waarva.ndaan): me leeu kom uit dl~e
bas uit.
Ty d: Oar "n jaa1r, om tie1n uur, binmei 'n maand.
0 o r s a a. k: Dc·ur dJie reens het die rivi,er af{)'fJkom.
R ,e d e o f g r o n d: U it vrees v~r st·naj bly di,e kind
weg. Om sy
ontwil tvl'.rk die kind ywerig. W cens gebrek aa1n bewys is ihiie be1klaag:de' losgeilaa.t.
Mid d 'e 1: Met 'n pen skryf ans.
Ge v o 1 g: Tot vreiugde 1.lan sy oue1rs hM Ja.n geslaag.
Do ,e 1: Om eers~e te il"'eies, moet jy hardloop.
V o o r w a a rd 1e: In g_'eval van brand help dtiei bure
blus.
To e g e wing: Ond;anks aie vreldJe., is dlaiar n1og g(')en
rus niei.
0 m s t a n d i g h e i d : O'Yl!dJe+r 'rbra:oo lz e1t livi Bkuld 'be;k:emJ.
Ma at: Die wol word pm· pond verkoop.
Prys: Vir t~emdmiBend pond is die pZaia,s te1 koop.
Ver ho u din :g: Onde1r 1omstiand!igheide: is die. si(')k(!;
t{Wrmlik ·wel.
U i t s o n do r in g: Behatwe hul k"lerie he1t die vlugfoUnge; niks.
'n Opsomming van v,erskeie voorsetsels met hulle verskillende betek·enisse word in die hoofstuk "Betekenisle1er"
g·egee.

Pa

1

1
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§ 245. Die voorsetscl staan meestal v66r die snw., soos
in al die voorbeekle in die vorige paragraaf.
Ook s::wnegestielde voorsetsiels kan die plek inneem, bv. van.af die tiend:e
Desember is dJit vaka1nsie.
wanneer daar meer as ecn voorsetsel gebesig worJ,
kan hulle1 die een voor, die ander a,gier rlie bepa.alde woorde
staan, bv. : Die generaal ry voor .die troepe uit. Die waens
ry om die, uuU he.en. Diei kuike,ns loop .agter die hen aarb.
Di.fJ taring is sigbnar uokant d£e bom.e ~it. Jy beur die
hoed op jou kop im. Dis jawnne:r dat 'n mens n1ie jou g·rafsteen kan sa.avmnee m naar die plek toe waar hJ graag so'n
getu.igskrif sal wil he om1 te wys nie. Tot va:ndag toe' het
ans gewag.
1

1

Opm.- Die twede voorsetsel gaan dikwels same met die ww .•
en vorm daarmree clan 'n skeidbare samestelling, bv. Die toring sleek
bokant die bome uit.

§ 246. In Afrikaans word dikwels dieselfde voorsetse!
herhaal agter die bepaalde woord, bv. : Die jakkalse vlug in
die rantji,es in. Daar kom. Jan uit asem uit aan.
Opm.-Die dubbele voors·etsel dui gewoonlik 'n beweging aan,
die enkele voorsetsel 'n rus.

Die Telwoord.
§ 247. Die hooftelwoord staan v66r die snw., bv. een
h uis, tii1e.o perde ens.
Die rangtelwoord, feitlik 'n bnw., staan daarvoor of daaragter, bv. die ecrste dorp, Lodcwyk die Veertiende.
Ook hoofg,etalle met die fu11ksi,, van ranggetalle staan
agt,er dio smv., bv. die jaar 1923, Lukas 'l'ier.
Die woord genoeg kan sowel agter as v66r die snw.
siaan, bv. g'enoeg hout 0£ hout genoeg.
Opm.- Merkwaardig is die gebruik van die hooftelwoord as
'n bapaling van hoedanigheid onmiddell1k na die snw., bv. 'n boer
honderd.

Die woord helfte, sondeir 'n lidwoord gebruik, doen eintlik diens as 'n telwoord, bv. in die sin: Maar 'n mens onthou mos altyd hPlfte en jlJ ve.rgeet die ander drielcwart.
Moeinic met 'n agent hm?Jdel nie,: soelc die prin'9ipaal en' ge,o
ham helfte van die midd;elman se profyt (Langenhoven).
Om 'n geial by benadering uit te druk word die hooftelwoord voorsien wm die daarv66r geplaaste of, bv.: 'n
stuk of vyf, 'n pond of twintig.
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Ook kan vir diesel-fde doel twee telwoorde sonder veroinding naas mckaar koill, bv.: Die rivier is hier 'n goeie
twe1e-d'rie honderd tM1e b Me1d.
1

§ 248. 'n Fyn hulpilliddel om die klein getal of ook die
enkelvoud ;van 'n smv. in <lie sin U«tn t,e <l.ui, beait die taal
in die verkleinwuonle,. As sodanig di,en dit in dio volgende
·sinne: Een s w a el t j i e maak nag geen somer nie. Nou sit
ons net met daardie miesrawele rooi-bont koei .... en haar
ou paar druppeltjies blou me l k i es.
Albei funksies, verkleining en alJe.en-plaatsing', kan
wa.argeneem word in: In die dag is die baie sterretjies W'C'[J
en 6ns ou en et j i e vertoon 'n son. Ilier in die onbeteuelde1 mag •1Ja,n 'n u.:rode onme nselike wo('staard le daar nou,
.as kostelike prooi, hulpeloos en redeloos, en et j i e van
die gehate ras. Hulle was daar stil l1ynwka,ar .... wat gciem
.andcr geselskap begeer het . as hulle eie "ons-twee-a l l e ent j i es" ·(Langenhoven).
1

DIE SIN.
A. Sinsvorme.
§ 249. Deur die saillevoeging van onderwerp en prcdikaat,
wat albei nog verder aangevul kan wot<l deur bepali11ge,
·ontsta.an 'n sin.
In die afcloling D i e Sin sal ons dus die sin gaan
bekyk, naclHt ,in die voorafgaande ,afdelinge sy tweB ve rnaamst,e bestanddele uitvoerig- bespreok is.
Ons behandel eers die e n k e 1 v o u d i g e s i n, en maak
·daarby twee onJer,afdelinge, waarby die sinne beskou word:
(a) Volgens die v o rm of u it e l' 1 i k e funk s i 'e.
(b) Volgens die bet,e,kenis of innerlike funks i e.
1

Ooreenstemming of Kongruensie.
§ 250. In icdere sin heers 'n sckcre o o r e en st e ill ill in g
of k o n g r u en s i e tussen die dele wat betrekking heit op
dieselide gedagt,e, veral tussen ondorwerp en prndikaat.
Hierdi" oor<:enstiernming het in ouer tale baie beite1r uitg-ekom
.as in nuwe. Ons het in die Vormleer gesien clat Mn ww.vorm in Afrikaans gebesig word vir alle persone enkelvoud
en meervoud; 1die lidwoord ken net 68n vorm, wat omls
-<liens doen, 1e.d.m.
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Tog is rdn.ar nog gevalle waar die kongruens:ie kan
waargeneem word. So sal 'n sin me:t 'n ·oo.kelvoudige onderwerp, bv. Die boe•r heit sy plaas ve•rkoop, minstens twc.e
woorde verander 1as die. onderwe.rp meervoudig word, nl. :
Diei b·oevre he·t hulle plas.e1 V(!)rkoop.
Die besit.like vnw. rig hom in getal na die onderwerp ..
Wat die voorwerp betref kan soms tussen enkel- en mee.rvoud gokies word; 'n mens kan ewegoed se: die la·nt.eims
laa.t huller lig as hulle ligte skyn. Dit hang ook da,arvan
af of die spreker die apajrte ligfo wil laat uitkom of nie,
en dit raak dus 3.jan die stylle1ell'.
Ook is die ooreenstemming tussen voornaamwoorde ·en
snw. waarvan hulle die plaasve.rv.angers is, byna vanselfsprekend; bv. Die kind.errs he·t laat tuisgeikom; h u 11 e
was op 'n pieknie.k.
Opm.-By vcrsiame~name in die enkelvoud staan dikwels 'n
vnw. in die mv., bv.:
Die stroom van nuusgieriges beweeg almal
in diesel/de rigting.
Ons volk vereer hulle helde.
Die jeug
vergeet soms hulle pligte.

Kongruensie van die bnw. met die snw. kom in Afrikaans nie voor nie; clie verbuiging van die bnw. het niks
met getal of geslag te doen nie, soos in §§ 94 - 96 uiteengesit is.
§ 251. In die enkelvoudige sin val daar vcrder ooreenstemming wa.ar t,e nierem tuss en dio ty<' va.n clio ww. en bywoorde van tyd. Bywoorde en byw. uitdrukkinge soos ,qist.err, dier .andeir dag, onlangs wa'.t die verlede t.e. kenne gerei,
kry die ww. ewenecns in die verlede tyd, bv.: gister was
dit mooi weer gewees, ,die ander dag het ons fees gevicr.
Bywoorde soos vandrag, t(')enswoordig v1e.r1efa die ww. in die
t.eenwoordige tydsvorm; sulke soos m.u're, oorm6rie, kmne·nde
wiaa,n.d kry dikwels die toekomende tyd: vol,9re1ndei week sat
my va.derr jia1riig ·we.es. In Afrikaans word by die laa.st:e
kat·e.gorie v.an ibywoordc egt.er die t,eenwoordige tyd ewe
Vleelvul<lig gebruik [3.S die toekomenc1e tyd, bv. m6re1 ga.an
ek uit. Ek kom netnou. Vgl. § 134.
1

Woordordel.
§ 252. Die w o o r d o r d e is 'n element van groot gewig
vir die betckenis van 'n sin. Piet slaan Jan beteken presies die
teenoorgestelde van Jan slaan Piet. In Afrikaans staan in die:
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gewone mededelende sin die onderwerp v66raan, as daar geen
besondere redc is vir 'n ander volgorde nie. Dit beteken baie
vir die gemaklike onderlinge verstaanbaarheid, want die hoarder kan, sander besondere aanduiding, verwag dat die eersgcnocmde woord die onderwerp gaan wees ; 'n sprekcr loop gevaar
om verkcerd verstaan te word as hy deur 'n willekeurige verandering van hierdie gebruik afwyk. Ons kan hierdje gebruik
'n soort van kongruensie tussen die onderwerp en sy plek in
die sin noem. Die ou '' cerste naamval'' is dus nie meer deur
iets eiens in vorm gckenmerk nic; die sjn vertoon in sy gewone
vorm die onderwcrp v66raan.
Die predikaat volg meestal so gou as moontlik op die on-derwerp, terwyl alle verdere uitweidinge of bepalingc aan die
end kom. Ook die voorwerp staan agter die predjkaat.
Opm.- Dit gebeur somtyds dat daar dubbelsinnigheid ontstaan,
wanneer 'n sin van die reelmatige woordorde afwyk. 'n H umoristiese voorbeeld daarvan vind ons in Langenhoven se "Sonde met
die Bure ": • • Aha," se ek. " ons het wors en paling vanaand ...
IJJie paling het 'n seun in Oude Muragie se rivier gevang- die seun
die paling dan, nie die paling die seun nie."

§ 253. Die reelmatige woordorde kan om verskillende rcdes
gewysig word. Die vernaamste aanleiding daartoe is die nadruk
wat somtyds aan 'n antler sinsdeel as die onderwerp gegee word,
-en wat daardeur v66rop te staan kom. Sulke soort van sinne
hoor 'n mens daeliks, bv. : more gaan ek itit. Hierby moet
-0pgemerk word dat die onderwerp ek a g t e r die predikaat
gaan . kom; die woordorde heet daarom o m g e k e e r d e
w o o r d o r d e of i n v e r s i e.
Die mees voorkomende inversie is die na 'n voorafgaande
bywoordclike b~paling. In antler gevalle staan 'n woord voorop
in die sin om bv. 'n teenstclling uit te druk.
A.s daar misverstand uit die konstruksie sou kan ontstaan,
word dikwels omskrywinge gebesig.
Soos blyk uit die voorbeeld more gaan ek uit, word in
geval van inversic na 'n voorafgaande byw. bepaling die antler
bepalinge heeltcmal aan die end van die sin geplaas. So ook
in: Gister het die wind die hele namiddag sterk gewaai, en so
.altyd in gewone taal. In die geval van samegestelde ww.-
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vorme, soos gaan uit, het gekom, sal kom, word die onderwerp
en die bepalingc tussen die twee dele van die gesegde geplaas,.
bv.: Teen die aand het die wind skielik bedaar.
Somtyds is daar 'n neiging om die hele gesegde in al sy
dele bymekaar te hon en die onderwerp aan die end te plaas.
Tog gebeur dit allecn in besondere omstandighede, wanneer die
spreker bv. opgetoe is. So kry ons sinne: By ons volk moet
aangekweek word 'n smaak vfr 'n beter klas musiek. Hier op·
Stellenbosch word gcsing die Afrikaanse lied.
Hoewel 'n dergelike woordorde in bepaalde gevalle heeltemal
doeltreffend kan wees, moet die oordrewe gebruik daarvan afgekeur word, omdat dit maklik kan ontaard in gekunstelde styl.

§ 254. Die volgorde waarin die bepalinge by die predikaat aansluit, gehoorsaam cweneens aan sekerc reels. Is daar nl.
meer as een bepaling, dan kom die voorwerp eerste na die gcsegde; daarna die minder nou v'erbonde bepalinge, bv.: Pict
slaan Jan op sy kop. Is daar meer as een voorwerp, dan is.
die onderlinge volgorde daarvan vry; so kan cwegoed gese word:
Ek het 'vir jou icts moois saamgebring, as: Ek het iels moois·
vir jou saamgebring.
Die vcrdere volgorde hang hoofsaaklik af van die nadruk,
maar as dit geen rol speel nie, dnn tree 'n bepaling van t.yd
eerste op, on daarna 'n bepaling van plaas, bv.: Die boot
vertrek more uit die hawe, maar om die nadruk: Ons vertrek striand toe m6rie vroeg.
§ 255. 'n Vraagsin vertoon inversie: Loop ons? Waai·
die wind? Bars die born? Met 'n vraagwoord : Wat maak
hy? Hoe la.at verirek die trein? Waarom kom hy nie? Hoekom lag jy?
Opm.- Wanneer iemand 'n vraag wat aan horn gerig was
herhaal, dan word die woordorde ten dele herstel, bv. A: "Wat
maak Paul?" B: " Wat Paul maak? Hy pluk blomme.'' Maar ook
Vr.:
"En waarvoor wit jy hulle keer?" Antw.: "Waarvoor wil
ek hulla keer?"

Ook uitroepsinne kry partymaal die vorm van vraagsinne.
As bv. iemand 'n pot met water omgooi, sal hy uitroep: "wat
maak ek nou!" waarby van 'n vraag geen sprake is nie. Socok: "Hoe mooi drywe die wolkies in die blou lug!"
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§ 256. Dit kom voor, hocwcl taamlik selde, dat woorde wat
bymekaar hoort, van mekaar geskei word deur sinsdele wat
ingeskuif is. So bv. by Langcnhoven: Jy weet mos my ou
vrou - tant' II essie - het d a a rd i e w e es kin d j i e aangeneem om, groot te maak v an h a a r s e u n Pi e t.
Nie ongewoon is die vcrskynscl dat die bywoordelike bepaling al te van die bcpaalde bnw. geskei word deur die onbepaaldc lidwoord 'n. So skrywe I,angenhovcn: Die spullctjie
hier was al te 'n groot grap. As die meer normale wending
sal cgter 'n al te groot grap bcskou moet word.
Groepvorming.
§ 257. Onder gr o c p v or ming word in die sinsleer
verstaan die aaneensluit van woorde tot grocpe wat 'n sekere
mate van se1fstandighcid Yertoon ten opsigte van die sinsverband waarin hullo voorkom. Die selfstandighcid blyk uit
die woordordc, d.w.s. die volgorde wat· die woorde binnc die
groep inneem. Elke groep het 'n bepaalde woordorde wat gehandhaaf bly, ook al kom die groep in 'n nuwe sinsverband te
staan. Die c>envoudigste soort Yan sintakticsc grocpc is die tot
een gehecl gf"Worde samcstellingc van twee woordc in 'n vaste
verband. Die volgorde van die sarnestellcnde delc is bcslisscnd
vir die hetekcnis van die gchcel en kan dus nic venmder word
nie. As 'n mens in die sin: ons eet waterlemocn <lie volg-orde
van die samcstelling se dele sou verander, sou jy icts hcc>ltemal
anders vcrtel.

Oor die samcstclling, in die algemeen het ons reeds gehandel in die paragrawc 170 -180.
Omdat ons hullo hier beskou as sintaktiese verskynsels, wat
hulle feitlik nog is, moot die aandag daarop ge,-cstig word dat
nie al die samestellingc dicselfde graad van vastheid vcrtoon
nie. Veral die .Afrikaanse taal bcsit hierin 'n baie fyn middel
om die verskillende nuanses in betekenis te lan,t uitkom, en 'n
skrywer wat sy "vak" vers1.aan, wect hoe om van hierdie rykdom gcbruik te maak. 'n Voorbeeld sal dit toclig. Langenhoven lan,t ou Oom Hendrik sy spookgeskiedenis vcrtel, en die
oubaas kom tot die sin: Ek was non tamelik by my positfowe
maar koud, so ko11d dat my murg scker harde-wt was in my
bone. Wat 'n beeldende krag skuil daar in die skynbaar be189
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tekenlose koppelteken tussen harde en vet! Die een tekentjie
laat ons duidelik besef watter nou verband daar tussen die
twee woorde harde en vet jn die sinsverband bestaan. Die behoefte aan dergelike eenheidsvoorstellinge het tallose samestellinge laat ontstaan, 'n verskynsel wat elke dag nog in Afrikaans
kan waargeneem word.
Ander voorbeelde by Langenhoven is: 'n Perd het 'n slegte
manier as jy hom water-gee en jy is haastig. Ek sal nie langcr
met jou woorderuil nie. Lug wat besoedel is soos in 'n toeslaapkamer. W aar 'n mens nie die daad;self kan weglieg nie,
kan jy altyd 'n ekskuus bylieg.
§ 258. Dis nie net vaste groepe, soos samestcllinge, wat
hullo eie woordorde in die sin handhaaf nie. Ons gaan weer uit
van 'n voorbeeld. Langenhoven skryf: Die olifant spuit jou
altemit in jou kisklere nat met die twede gelui, as jy juis die
slag moet daar wees om te laat kind doop. Die sintaktiese
groep in hicrdie sin is: te laat kind doop.

Ewcgoed sou die sin kon gelui het: .. om ( 'n) kind te laat
doop. Ons kan twee oorsake opnoem waarom in hjerdie geval
egter juis die bogenoemde sinsvorm optree. Ten eerste is dit
'n baie gewone wending om die infinitief van die ww. met om te
te verbind, bv.: Ek gaan bed-toe om te slaap; Oorn gaan tlit
om te jag. Korn 'n voorwcrp by die 'infinitief, dan word dit
tussen om en te geplaas; bv.: Oorn gaan uit om bokke te jag.
Maar tengcvolge van die sterk gcwoonte om altyd weer die
'n infinitief te gebruik, kan dit maklik gebeur
groep om te
dat 'n spreker of skrywer sy sin begint, en as hy ten slotte
kom by om, dat hy dan volgens die ou gewoonte verder gaan:
eers te, dan die infinitief, dan die res.

+

Ten twede is die groep kind doop in hicrdie sin mooi op
sy plek, want dit het 'n algemene strekking, soos die hele sin.
Daar staan geen lidwoord by kind nie, dus word dit onbeslis gelaat of daar nie dalk 'n tweeling is nie.
W anneer 'n mens d.ic plegtige verrigting nog sterker as
een voorstelling wil gee, dan kan jy net skrywe: kind-doop, en
jy het die "samestelling" bereik.
·
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Konklusie: Die m a g v a n die g e w o on t e en die
b eh o e ft e a an a an s k o u 1 i k he id is twee vername faktorc wat altoos werksaam is om die gedaante van die sin te
help vorm.
Ander voorbeelde van groepvorming by liangenhoven
( waarby ons in die, gegewe sinne die groepe tussen vertikale
strepies plaas), is die volgende: Nee Dominee, I laat staan I die
uitspan. Hier speel die nadruk 'n rol om laat en staan naas
mekaar te hou, en nie te se: laat die uitspan staan nic.
As 'n mens nou eenmaal moet I met een klaarkom.
die nadruk, maar ook die gewoonte.

Weer

As die ander man nic wil I die helfte van die pad gee nie.
W anneer 'n ander baas I jou sal laat I vroeg opstaan. As jy
jou nie kan I langsaam haas. . nie. As ek die begeerte nog
waag sou ek dit graag so wil he dat die engel wat
my ! kom haal I huistoe I my daar bring met die verslag : "Ek
het hom by sy werk gekry."
Hendiadys.
§ 259. Hen di ad y s ( Grieks: "een dour twee") word
die konstruksie genoem, waarby een voorstelling deur twee
woorde wat gclykwaardig naas mekaar gebruik word, en deur
en verbonde is, uitgedruk word. Die sin hy staan en praat bv.
beteken: "hy staan terwyl hy praat," of: "hy praat terwyl
hy staan.'' Hierdie konstruksie is eintlik 'n los samcstelling,
en die e6nheid daarvan word bewys in die voltooide tyd, bv. :
hy het gestaan en praat, waar net een ge volstaan. Die krag
van die '' samestelling'' word ook getoon, wanneer net cen van
die twee verbondc ww. oorganklik is, bv. die twede, en die voorwerp in die sin by die ander onoorganklike ww. te staan kom,
bv.: As jy 'n gerugte wil versprei, moenie horn loop en rondskree nie.

Die cenheid van die voorstelling word nie verbreek, wanneer tussen die twee ww. 'n ander sinsdeel ingevoeg word nie,
bv.: Ily loop die heel dag en sing. In die voltooide tyd: Hy
het die heel dag ( ge )loop en sing, het die twee ww. weer by
mekaar gekom volgens die reel wat in § 253 genoem is.
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Naasmekaarplaatsing of Koordinasie van Sinsdele.
§ 260. 'n Aantal sinsdele met gelyke funksie in die sin
kan verbonde wees en 'n reeks vorm. Daarby kan die woorde
sonder meer naas mekaar staan, bv. mans, · vrouens, kinders.
Ook kan bindwoorde gebruik word, bv. mans en vrouens en
kinders; gewo.onlik staan die woordjie en net tussen die laaste
twee dele van die reeks. Ons maak van die woordreekse twee
afdelinge:
(a) Reekse waar die gebruik van lidwoorde nic noodsaaklik
is nie.
1. V er b i n den d e of k o p u 1 at i ewe rcekse: 'n Sin
sonder bindwoorde het ons reeds gegee; as bindwoorde in hierdie reekse kan o.a. optree: en, (en) ook, asook, en antler woorde
soos opgenoem jn § 227.
W anneer die dele van die reeks van groter of kleiner belang
is ten opsigte van mekaar, dan word as verbindingswoorde o.a.
gebesig: ( ja.) selfs, veral, laat staan, nie alleen. . nie - maar
ook; bv. Hy is nie eers teleurgesteld nie, laat staan kwaad.
2. Reekse wat 'n tydsopvolging uitdruk (temp or a 1 e reekse). Sonder 'n hindwoord, bv. : Hy het soldaat
geword, ka.ptein, generaal. In sulke sinne help die t.oonshoogte
om die opeenvolgende trappe, wat in belangrikheid toeneem,
te onderskei.
As bindwoorde dien o.a.: eers, daarna, vervolgens, toe, dan,
(en) (te)gclyk, tevore, vroeer, voorheen, naderhand.
(b) Reekse waarin bindwoorde onmisbaar is. Hier sien ons
die vol gen de soorte van reekse:
1. Skeidende of disjunktiewe reekse: Bindwoorde is: of, of . . of, hetsy. . of. bv. : Of Jan of Pi et mo et
my help.
2. T e e n s t e 11 e n d e of a d w e r s a t i e w e reekse :
Bindwoorde is: maar, (en) tog, nietemin, ofskoon, ( al)hoewel;
bv.: Die man is ryk en tog ongelukkig.
3. 'I' o e g e w en d e of k o n s e s s i e w e reekse: Bindwoorde is: wel nie .. maar (tog), nie .. daarenteen, indien (so)
nie .. (dan) tog, (maar) darem. bv.: Ek is wel nie ryk nie,
maar tog gelnkkig.
4. G e v o 1 g a a n d u i d e n d e of k o n s e k u t i e w e
reeksc. Bindwoorde is: (en) dus, daarom, derhalwe, bygevolg,
dientengevolge, (en) daardeur, hierdeur, (en) dan ook. bv.:
Die kind is siek en daarom afwesig.
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Vergelyking.
§ 261. Om oore 1enstemming uit te druk word verskillende partiekels gebesig, dikwels twee in elke sin, wat dan op
mekaar betrekking het en na mekaar verwys. V gl. die volgende :
as:
soos:

Hy het as held gesterwe.
'n Vrou sien deur 'n man soos
deur 'n ruit.
1ies:
Hy lyk nes sy vader.
Jan is nie so vlytig as Piet nie.
so. . as :
Ek praat nie so malkop soos julle nie.
so. . soos:
netso. . as:
Die vader hou net so bai!J van sy
dogter as van sy seun.
ewe. . as:
Die speler is ewe rats as st erk.
hoe komp ... des te: Hoe meer jy werk des te meer verdien jy.
Jwe
komp.. . hoe: Hoe meer hoe bet er.

+
+

Na 'n v e r g r o t e n d e t r a p word dan of as gebruik
(vgl. § 101), bv.
'n Steeks perd beteken nie veel meer as een wat skop nie.
W anneer twee in:finitiewe vergelyk word, dan k an die
een, wat na dan of as staan, om te neem, bv. : Ek het ondervind
dat hulle liewer wil praat as om te luister.
Nou verwant aan die vergelyking is die u its on de ring.
Hiervoor word die partickels behalwe, uitgenome, uitgesonderd
gebesig.
bv. Al die kinders behalwe twee het geslaag.

Pleonasme.
§ 262. P 1 e on as m e heet die verskynsel dat daar rededele in 'n sin voorkom wat o orb o dig is.

In § 221 het ons al gesicn hoe die onderwerp herhaal kan
word deur 'n vnw., bv. die witmens hy kom later, hoewel die
herhaling deur 'n persoonlikc vnw. meer spesiaal in taal van
kleurlinge optree. Die herhaling deur die swak aanwysende
vnw. die is ook in die algemeen beskaafde taal nic ongewoon
nie, bv. in Keet se gedig "Die Lied van die Koringboer": Die
hael die gons, Kanonne die gaan te keer; by 'n voorwerp: En
Jiaar gesig die sien ek tog.
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Ook 'n bywoordelike bepaling word somtyds deur 'n enkele
bywoord herhaal, bv.: Bokant die water sweef d a a r 'n
voel Die derde dag toe kom hy. In Duitsland lyk dit
ons asof hulle d a a r die hoop opgegee het.
Partiekels word in 'n ander vorm herhaal, en versterk
mekaar, bv. Ons hou almal van 'n mooi vrou, al is sy o o k
s e l f s ons eie.
B. Sinsoorte.
§ 263. In die afdeling sin s o o r t e word 'n indeling
toegepas wat as maatstaf neem die inn e r 1 i k e funk s i e·
of b e t e k e n i s van die sin. Aangesien 'n sin die openbaring
is van 'n werksaamheid in die menslike gees, sal ons in ons
groepering by hierdie geestelike werksaamheid aanknoop.
Daar ons in hicrdie afdeling maar met dieselfde sinne te
doen het as in die afdeling oor sinsvorme, le die waarde van
die nuwe groepering o.a. hierin, dat dit 'n kontrole vorm op die
eerste indeling. Ons sal sicn hoedat sinsvorme, sinne dus wat
'n bepaalde gedaante vertoon, dikwels 'n ander funksie verrig, as.
wat ons van hulle sou verwag.
Die verdeling wat ons maak is as volg:
1. Sinne wat dien as u it roe p.
2. Sinne wat dien as wen s.
3. Sinne wat dien as b e v e 1.
4. Sinne wat dien as t o e g e wing.
5. Sinne wat dien as b c d re i gin g.
6. Sinne wat dicn as a f we e r en we i g er in g.
7. Sinne wat dien as u its pr a a k en med c de 1 in g.
8. Sinne wat dien as v r a a g.
Die indeling en die volgorde van die rubrieke hou rekeningmet die historiese ontwikkeling van die menslike taal, van rneerprimitiewe en spontane tot meer volmaakte en beredeneerde
uitinge.
§ 264. Sinne wat dien as u it r o e p. In § 183 het ons.
al daarop gewys hoe die sinsvorrning begin het by die uitroep.
Daardie onwillekeurige beweginge is oorspronklik mo n o 1 o g i e s, d.i. een w 0 0 r d i g, rnaar na gelang die taal verderontwikkel, vind 'n mens hele sinne wat onwillekeurige uitroepe
is. Alleen die groter voorraad van woorde en sinne is oorsaak
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dat bv. iemand wat heeltemal alleen in sy huis is, by 'n ongeluk
uitroep: "Au, hoe het ek my op my hand gekap!" In "Sonde
met die Bure" vertel Sagmoedige Neelsie van homself: Ek was
al te in my skik. Dan gaan hy skielik verder: "En, Vroutjiea, maar sy sal bly wees oor hierdie speeldingetjie wat ek vir
haar bring!" Uitroepe ontstaan egter nie net onwillekeurig
nie; partymaal is hulle tot ander persone gerig, en word dan
somtyds 'n bevel, ( vgl. § 266).
Opm.- 'n Uitroep gee soms aanleiding tot misverstand, JUlS
deur sy karakt,er as 'n spontane uiting, wat soms opgevat kan word
as 'n wilsuiting of beveL

1. Die t u s s e n w e r p s e 1. V gl. § 184.
Hier moet ons opmerk dat aan die tussenwerpsels soms
woorde toegcvoeg word, wat saam daarmee 'n sinnetjie vorm;
die mees bekende gcval is: wee rny !
2. Die v o k a t i e f. Die vokatief is meestal net die
eienaam of snw., en dit dien om aan te wys dat 'n spreker horn
tot die aangeroepe persoon rig om te praat. Die karakter van
'n uitroep het dje vokaticf veral dan, wanneer die spreker
op een of ander wyse ontroer is, bv. : skurk ! jou ellendeling i
domkop!
Ontroering is minder ste.rk, wanneer die vokatief net dien
as 'n tocroep en 'n sin inlei, bv. : Dames en II ere, by die begin
van 'n lesing.
Van belang is die toon waarop 'n vokatief uitgespreek
word. Dit kan bly wees of bom;, waarskuwend of aanmoedigcnd.
Dit verdien die aandag dat woorde wat die vokatief bepaal,
mE'estal op dieselfde toon uitgcspreek word, bv.: Jou onnosele
klipsteen! My arme kind!
3. · 'n Uitroep kry partymaal die gedaante van 'n med e<l e 1 end e sin, bv.: Dis pragtig! Daar kom hy! A, daar het

ek horn uit!
Ook verkorte sinne kom veelvuldig voor, bv.: Verwaande
ydelheid! Eindelik, eindelik- my verlossing! En dors- ek kan doodgaan van die dors.
4. Deur verwondering, twyfel, verleentheid e.d. neem die
uitroep die vorm aan van 'n vraag, bv. : Is ons nog nie tuis
-nie? ! My liewe wereld, Annie, is dit jy? !
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5. 'n A parte soort van sinne vorm die wat met 'n vraagw o o r d begint, bv. : Wat 'n snaakse ou! Hoe baiemaal het
hy al gedruip! Ja, hoe gesellig sou die ·aand nie wees nie,
Vroutjie! H oeveel verstandiger was die ou manier tog nie!
Arme Meester! Hoe sou hy sy hoof nie skud nie!
Dikwels het die soort van sinne 'n slegte betekenis, bv. : Wat
'n luilak!
6. In Afrikaans kom na 'n uitroep herhaaldelik 'n a f h an k 1 i k e v r a a g wat met of begint, bv. : En ek het so
rond gevoel dan teen 'n muur en dan teen 'n ta/ el, maar vervlak of ek weer by die voordeur kon kom!
7. Sinne met dat. bv.: Dat hy so aan sy end moes gekom het!
Sinne wat dien as wen s. . Ons onderskei:
1. Die opt at i e f van die ww., waarvan in Afrikaans
net nog spaarsame reste oorgebly het; dit is die oudste vorm
van 'n wens. bv. : Lewe die generaall
Verder word dit omskrywe deur hulpww., bv.: Mag Goa
hom genadig wees! Ag, mog dit tog reent! Laat ons gaan!
2. Die v r a a g, bv.: Sal iemand van julle my help?·
(= laat iemand .. help).
§ 265.

3.

A f h a n k 1 i k e s i n n e wat selfstandig optreo.

a. dat-sinne, bv.: ag, dat hy tog wou luister! Dat God hom
mag str(lf !
b. Sinne met wanneer of as, bv.: as ek maar kon gaan help!
As my Pa maar hier was!
4.

Verkorte sinne, bv.: Middag, Oom.

§ 266.

More.

Sinne wat dien as b e v .e 1. Ons maak die volgende

rubrieke:
1. Die imp er at i e f van die ww., bv.: Kom! Staan still
Loop!
Soms in verbinding met die persoonlike vnw., bv.: As die
ander man nie wil die helfte van die pad gee nie, gee jy dan
die hele. Terwille van die nadruk word so 'n imperatief herhaal, bv.: Klim af, Dominee; klim af , klim af.
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2. Mod a 1 e h u 1 p w w., veral van die derde persoon,
bv.: laat hom kom! Laat die beskuldigde hom verdedig!
Met die eerste persoon: Laat ek jou maar 'n huislike geheim vertel. Laat ons naderskuiwe na die vuurtjie toe en gooi
tog nag

een v,an

da,ardi~e,

stompe;, op.

3. Sinne met 'n a a n t o n e n d e w y s, wat op 'n bevelendc toon uitgespreek word, bv.: Jy kom saam! Julle moet
my help! Kerneels, jy verkoop nie die olifant nie. Jy bring
daardie ding nie kier by my hek in nie. Ek seg jy sal nie
skiet nie.
Hierby hoort die sinnc met m-oenie, wat sowel vir die meervoud as vir die enkelvoud dien, bv.: Moenie in jou lewenstyd
jou besittinge onder jou kinders verdeel nie. Dat die woord
moenie nie meer in sy bestanddele gevoel word nic, word bewys
deur die gebruik van 'n pers. vnw. daarna, bv.: As jou seun
of dogter 'n ernstige kwaad gedaan het, moenie jy die strengste
regter wees nie.

4. Die v r a a g. bv.: Sal jy dadelik kom? Gaan jy weg?
Wat sanik jy nog? (=Hou tog op met sanik).

5. Die enkele int er j e k s i e. bv. : Daar ! Linksom!
Vuur!
6. In :fin it i ewe. bv.: Langsaam ry! Hardloop!
7. Verkorte sinne. bv.: Stadig oor die klippe!
Hier jy! Maar asseblief tog - nie 'n woord aan Nig Annie
nie.
§ 267.

Sinne wat dien as toe g e wing.

1. Die o p t a t i e :f, in Afrikaans nog in spaarsame reste.
bv. : Kos wat dit wil, ons moet klaarkom.
Gewoonlik uitgedruk met modale hulpww. en partiekels.
bv. : Laat dit ook al reent, ons kom seker. AZ is dit gevaarlik,.
tog sal ons die berg probeer klim. Maar of dit nou waar is
of nie - as jy met hierdie perd verder ry breek hy sy been.
Geie;, vir my 'n vrou van die middelma.tiga hoogte- so een
soos Lenie nou, of al was dit nig Annie.
2. Die i m p e r a t i e :f. bv. : Gaan na die hoenders vir my
part! Versuip as jy will
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§ 268. Sinne wat dien as b e d r e i gin g. In hoofsaak
word hierdie funksie vervul deur begeleidende gebare en gelaatsuitdrukking, en deur die stemtoon. So kan alleen die toon
in die volgende sinne 'n onderskeid aandui tussen die mededeling
·of uitroep en die bedreiging: Jy moet aanhou vir my uitskel!
Maar as vroutjie agterkom dat ek jou vertel het . ...
Spesiaal val die sinne op te merk wat begint met 'n voorwaardelike voegwoord, bv. : As jy dit nog 'n slag durf doen! Die
ww. word soms verswyg, bv. : As jy nog 'n woord!
§ 269. Sinne wat dien as a f wee r en we i g e r in g.
Hierdie sinne is nou verwant aan die negatiewe bevel, vgl.
§ 266. Tog maak ons hiervan 'n aparte rubriek, omdat veral
die afweer 'n meer spontane karakter dra; dit dien om 'n
gevoel van afkeer te openbaar, en daarna 'n weigering en 'n
-0ntkenning.
Naas die gewone tiepe van volledige sinne word die inf in it i e f met 'n ontkenning gebesig, bv.: Nie in die water
mors nie!
Die spontane afweerkarakter van die ontkenning kom verder tot uiting deur die afwysende en afwerende gebaar, en gepaard daarmee dikwels 'n enkele uitroep nee!, bv.: Nee,
Dominee, laat staan die uitspan! Nee, Dominee, jou suspiesies
was gelukkig ongegrond.

§ 270. Sinne wat dien as ui tsp~aak en medede1 in g.
Dis nie altyd 'n maklike saak om die mededelende sinne
van die uitroepe te onderskei nie. Veral op papier sou die
rooeilikheid groot wees, as die skrywer sy mening nie met bchulp
van leestekens kan illustreer nie. By die praat help stemhoogte,
klemtoon, asemkrag, liggaamshouding. In hierdie § klassifiseer
ons as volg:
1. Sinne met die ind i k at i e f van die ww., bv.: Hy kom.
2. Sinne met die modale vorm van die ww., wat die sekerheid van die mededeling minder stellig maak ( vgl. § 121).
bv.: More mag hy kom (= miskien kom hy more). Hier
moet brand gewees het.
Dieselfde rol vervul die futurum, bv.: Hier was 'n besoeker gewees; dit sal my Oom gewees het.
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3. V r a a g sin n e verleen soms 'n besondere nadruk aan
'n mededcling, bv.: Wie weet wanneer hy sal sterwe? (= seker
niemand weet, ens.). Wat het geword van al die mooi beloftes?
Opm.- Die veelvuldigc gebruik van die on t kenning in
hierdie vraagsinne is daaraan toe te skrywe dat die spreker die
gedagt1: aan die teenstelling van wat hy wil meedeel, by syi
hoorder wil opwek, om horn siodoende des te sterker die waarheid
te laat voel. Die soort van vrae beet in die stylleer r et o r i es c
v r a e (retot=redenaar), omdat v,eral redenaars daarvan gebruik
maak, bv.: Watter kind 71 1eet nie van Dirkie Uys nie? I

4. Die i m p e r a t i e f word 'n enkele maal aangewend;
dis ook 'n soort stylmiddel. So lui in Langenhoven se '' Ons
W eg deur die W ereld,'' spreuk 35 : Skeur jou las van jou
eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neern nie.
5. Die mededeling van 'n antler kan op twee maniere weergegee word:
(a) Die mededeling word onveranderd "aangehaal,'' bv.:
IIy het gese: "ek kom seker",·
(b) die mededeling word ondergeskik gemaak aan die
spreker se woorde; bv. : Hy het gese dat hy seker
sou, kom.
6. V e r k o r t e s i n n e kom as 'n' mededeling voor ; die
ww. word dikwels weggelaat deurdat die verteller die ski e 1 i kh e id van die gebeurtenis wil weergee.
Dis die snaakste ondervindings wat hy gehad het en die
wonderlikste verhale wat hy kan vertel- maar 'n onbesproke
waarheidsliewende man. 'n Duitser was dit, .. wat vir ham
daardie eensame verblyf plek gaan kies het asof hy uit di6'
gesig van die mensdom wou verdwyn. Maar tog nie, want
hy het die pragtigste lemoene gewen en dit vervoer Mosselbaaitoe. Ek het ham gedreig, maar verniet. Hoe nader, hoe wonderliker.
7. Veral 'n optelling gebeur in verkorte sinne, bv.: Alles
was netjies in die kamer; mahoniehout tafeltjies en klerekas,
en 'n ouderwetse gemak-leuningstoel; 'n lampet-kom en beker,.
nag vol water; die handdoek skoon en opgevou; en die bed
opgemaak; heerlike fris wit beddegoed in 'n hout ledekant.
( Langenhoven).
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§ 271. Sinne wat dien as v r a a g. Hier behoort 'n skejding gemaak te word tussen :

(a) j a - nee - v r a e, bv.: Is daatrdie boer·ryk? Antw.:
ja of nee.
(b) a a n v u 11 i n g s v r a e of p r o n o :m in a a 1 v r a e,
wat met 'n p ·r o n o m e n begint, bv. : Hoe he et daardie boer?
Antw. : Erasmus.
Hoewel 'n vraagsin gewoonlik inversie vertoon (vgl. § 255)
kan die vraag ook gedoen word in die vorm van 'n mededeling,
mits 'n bepaalde toevoeging die begeerte om iets te verneem
aandui; bv.: Ek sou graag van jou wil weet waar jy die blomme
gekry het.
1. Die j a - n e e - v r a e kan 'n antwoord verwag op die
hele vraag of op 'n gedeelte daarvan. Die eerste is die geval
met die vraag: reent dit ?, die twede met: reent dit baie in die
Boland?
2. Die p r o n o m i n a a 1 v r a e maak vir die hoorder die
.antwoord maklik, deurdat hy net vir die vragende vnw. iets of
iemand in die plek hoef te stel; bv. : Wie is die burgemeester?
Antw.: Meneer Viljoen (is die b.).
3. 'n A f h a n k 1 i k e v r a a g kan sy vorm behou en
selfstandig gebesig word; bv. : Of hy ooit sy eksamens sal
deurkom?
4. Die vraag dien partymaal om 'n o o r w e g i n g of 'n
a a rs e 1 in g te openbaar, en is dan ook dikwels deur die spreker teen homself gerig. 'n Kind wat sy les opse, sal bv. aarselend by homself vra: "hoe gaan dit nou verder?" waardeur
hy tyd kry om na te dink. So ook: Maar hulle kon hom nie 'n
tree versit nie - hulle kon hom nie soveel as roer nie. Wat
nou gemaak?
5. V e r k o r t e v r a e is nie seldsaam nie : Wat nog
meer? Hoekom so treurig? Sy? Sy genoeg gehad?
6. Die di s j u n k t i e w e v r a a g stel die hoorder voor
'n keus tussen twee of meer antwoorde; bv.: Lieg jy of praat
jy die waarheid?
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7. Sommige vrae het die gedaante van 'n gewone med ed e 1 end e sin met 'n ontkenning; die .sinne dien bv. om 'n
wens uit te druk wat volgens die. spreker nie vervul sal word
nie, bv. : Daar is tog nie so iets as 'n voetpaadjie of al was
dit 'n blote klouteruitgang waarmee ek oor die berge t~ voet
kan wegkom nie?" vra hy. En die inwendige betekenis van
sy vraag was: "Al moet ek hande en voete kruip oor die gebergtes, is daar tog nie 'n manier om hier van jou af weg te
kom nie?" (Langenhoven).
Vo.orbeeld van Sinsontleding.
§ 272. Ons neem as voorbeeld onderstaande sin en gee
daarvan •eers 'n benoeminig v:an die rec1edele, en daarn.a 'n
sintaktiese ont1eding.
J a n s 1e P 1a h e t v e r 1 e. de w e •e k m' et 'n g e1 .e end e ossewa igou twe.e vragte hout van
s y p 1 a a s a f n a d i e m a r k o p P r e t o r i a g e b r i n g.
J.an
persoons-eienaam.
se1
onbeklemtoonde besitl. vnw., derde
persoon, enkelv.
Pa
snw., J.wnkriete soortnaam.
het
h ulpww.
verledJe. voltooide deelwoord as bnw.
·we,ek
sn w., abstrak.
me.t
voors•etsel.
'n
onbepaalde lidwoord.
geleiervi!Je voltooide deelwoord as hnw.
osserwa
konkrete snw., samestelling.
gou
bywoord.
f!we1e;
bepa.alde hooftdwoord.
_
vrag_te
konkveet snw. in me1eirvoud.
hout
snw., stofnaam.
van ... aif dub be le voorsetseL
sy
beklemtoonde besitl. vnw., derde
pers., enkelvoud.
pla.as
snw ., soortnaa:m.
voorsetsel.
na
die
bepa.alde lidwoord.
mark
snw., konkrnet.
op
voorsetsel.
Pretoria aardry kskundige eien.aam.
g,ebring voltooide deelwoord.
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S i n t a k t i e s e 0 n t 1 e d i n g.
Jam se' Pa - onderwerp.
Jan 8'6- byvoeglike besits- of genitfof-bepaHng by Pa.
het gebr~ng - werkwoordelike ges,egde.
verle1de 'Weie1k- byw. bep. van tyd.
verle.<le- byv. bep. by week.
me,t 'n geleendJe osse1wa - byw. bep. van middel.
{}e1loond.e - byv. bep. by o s sew a.
gou- byw. bep. van graad.
twe.e1 vr,agte hout - lydende voorwerp.
'bwie.e- byv. bep. by v rag t ,e.
hout - byv. bep. by v r a g t e.
of:
twe.ei vriagte- byv. bep. by ho u t.
van sy pla,as af- byw. hep. van plek (waarvandaan).
sy- byv. bep. by p 1 a,a s.
na dJie1 vmark op p,11e,toria- byw. bep. van plek (rigting).
op P11etoma - byv. bep. by m a r k.
DIE SAMEGESTELDE SIN.
§ 273. 'n Samegestelde sin ontstaan, wanneer twee of
meer sinne wat 1alma,l komp1eet is, a.an mekaar geheg word,
bv. : Diei vrou . gaa1n uit en dJie m(J)n bly tuis.
'n Ander soort van samegest,elde sin ontstaan, wanneer
in 'n 1enkelvoudige sin een of meer van die rededele g,e,vorm
word deur 'n sin op sigself, bv.: Wiie nie wil hoar n,i:e,,
moet voel. Hier fungcer wie nie wil hoar nie as onderwcrp,
moe,t voel as predikaat. .l\faa,r dit moet onthou word dat
geien van die twe1e "helft1es " 'n kompfotc sin op sigself is
nie.
Net soos by die enkelvoudig,e sin gedoen is, sou ons
ook by die samegestelde sin 'n prinsipicle onderskeid kan
maak tussen die s i n s v o r m e en die s i n s o o r t e.
Aangesien ons hier egte1· presies dieselfde. sinsoorte
aantl'ef as by die enke,lvoudig-e sin, sal ons volstaan met
.alleen in die volgende paragrawe die sins v or me te
.behandel.
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§ 27 4. Die s am e g e st e 1 de sin kan, wat die v or m
betref, v.erdeel word in twee hoof.groepe:
1. Die saJmeg,estelde dele kan hulle selfstandighe1d
bewaar, en net in betekenis mekaar aanvul.
2. Die dale kan organie1s (d.w.s. soos die org114lle
van een liggaam) meit m1ekaar verb ind w,ord, sod.at hulle
hulle eie sielfsiandigheid prys gee ten gunste van die hoere
eenheid.
Ons noem die twic1e hoofgroepe dus :
1. S i n n e m e t n e w e s k i k k e n d e s i n s v e r b a n d
of parataksis.
2. Sinnie met, onderskikkiende sinsverband of hip,ot,aksis.
Opm.- Van hierdie twee benaminge is alleen die eerste juis.
Die twede benaming behou 10ns gemaksha1we ter wille van die
\eens1telling met die eerste.
In baie grammatikas tref 'n mens
die uitdrukking aan dat "die
sin die antler regeer."
Dit
is egte·r onjuis, want in die sin: ek hoor dat jy weggaan, waarin
f!k hoar die res sou rege.er, is ek hoor nie 'n komplete sin nie, net
so min as die I'es. Vgl. § 273.

een

Die Neweskikkende Sinsverband.
§ 275. Die ncweskikkende sinsverband kan ons volgens die
betekenis wat uitgedruk word, onderskei in:
(a) Aaneenskakelende sinsverband.
(b) T e e n s t. e 11 e, n d e1 •S i n s v ·e r b a n d.
....
(c) R,edegew,e1nde of verklarende sinsY er band.
1

A.

Aaneenskakelende Sinsverband.

§ 276.

Hierdie sinsverband kan gevorm word:
(a) sonder 'n verbinding;
(b) met 'n verbinding.
(a' Sond<Br 'n verbinding, bv.: Jain Bit; Piet
loop. My Pa is gesond; my broer is siek. Die dorpie le
in die Karo; die huise is maar klein. Die trein hon
stil; die me·nse klim uit. Dit reeint ; die ,aaime wo'l'dJ nat.
(b) M e t 'n v er b i n d i n g :
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(i) Die sinne is verbonde deur 'n aaneenskakelende voegwoord, bv.: Jam S:~t ,e1n P:ieit loop.
Vir 'n opgaaf van hierdie soort voegwoorde vgl. § 227.
DH moet onthou word dat die twede sin, wat ingelei
word deur 'n bywoovdelilm voegwoord (ook, bowe"rorliiern ens.),
inversie vertoon, bv.: i!Jit rie1ent, bowe1ndie n hael dit. Vgl.
§ 253.
1

Opm.- Dit kom soms voor in die skryftaal dat ook 'n sin
wat deur en verbonde is aan die voorgaande, omgckeerde woordorde
vertoon. So het ons bv. gekry: Loom en tustetoos hang die ding
{'n perd) voor die kar en moet hy sy uz'terste kragte inspan.
Die masjiniste kon dit onder in die skip nie uithou nie en het
die kaptem lzulte beveel op dek te kom.
Hierdie gevalle is leersaam, omdat daaruit blyk dat die skrywer
•n soort van afhanklike verband gevoel het en dit, sy dit ook onbewus,
uitgedruk het deur sy woordorde te verander. Hi er d i e w y s e
van konstruksie verdien egter geen aanbeveling

ni e.

(ii) Die twede sin ka.n deur 'n bepaling wa,t terugwys
na die eerste sin, daarby aansluit, maa.r op sigself 'n volkome sin bly. Bv.: Die dorpie M tn die Karoo; die huise
daarvan is maar kle:in. Die "brein hou stil; diei men.se. klim
daar uit. Dit sal duidelik wees dat daar 'n verband bestaan
tussen die aaneengeskakelde sinne, omdat in die twede sin
deur 'n aanwysende woord terug verwys word na die eerste.
Omgekeerd kan daar in die eierste sin 'n aanwysende
woord voorkom, bv. as voorwerp) terwyl die twede sin onveraJlderd volg: Dit weert 1elk: ge.sond'hei~d is dJie grootste '
.skat.

B. Teenstellende Sinsverband.
§ 277. Ook hier word sinne met of sonder 'n verbinding
van mekaar onderskei. Ons gee eers voorbeelde van die laaste :
(a) Sonder 'n verbinding.
Die, slim m(l)n ke1n al rlJie paaie'; d~e' wyse1 man kenJ die
een regt.e pad. Die 'lie rkwiste.rigeJ mo.:n eie1t die vrugte van
sy fowe groen op: d!ie inhalige laat hullei sit tot hullei vrot
is. llfoeniei eers bakZeii e1n .r]).arn hardloop nie; harrlJloop e.ers
..solank as jy nog vars en heel is (I1angenhoven).
1
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(b) Met 'n verbinding.
Borgskap is 'n kind '1Aa1n vriieJ,ndskap, ma a r hy 1)ermoor graag sy ou('}.r (Langenhoven).
J y hel al, so dJik1wels jou kop gestarmp, e n t o !J heit
~fo ondervinding jou 1n1og niks gelee.,r niei.
Somm.ige kandidat0 het uitste1k'rf31ndJe. ·Werk [j<elewer, a1ndJe;r d a a r e1 n t 1e· e n
was ma,ar ba~0 swak.
Hoewel ·ik van plrm was om more op 11e:is te gaan,
.sal e1k rlJit e: g t e r mlo1e1t uits~e.l totrki,t rlJie. re1e:int verby is.
C. Redegewende en Verklarende Sinsverband.
§ 278. Ook die kan voorkom met of sonder 'n (redegewende) verbinding.
(a) Sonder 'n verbinding:
Daar 1i.s een ops~g waa11vn 1ek my dJie1rbaarste vri<end net
.so behan,del soos ?n1J bi:U1ers'V.e. vya1rtd: Ek steek my skande
.vir .albei ,e·we sorgvuZdJig we1g. In die twede sin kan die
verkla.rende woord ·narmelilc byg.edink word.
Mo(').nie jou ryk b·uwrman se hoe1ndJer ste:el nie, - jy sal
in die tronk kom.
(b) Met 'n verbinding:

Trap liewer op 'n vrou se tone as op haar trein, en val
eerder in 'n man se re.de as in ·sy sop; want gelykerwys 'n
vrou ham· gmnak mindJevr r.eloe.n, as haa,r kl(').re, so waard(!),eir
'n man sy maag hoer as sy verstand (Langenhoven).
Moe1n~e met 'n 9.eb'J1eiklihe m(').ns spot niie·; hy kan dit
m o s "rl!~e he.lp dat hy 'so geska.pe is ni1e.
Logiese Afhanklikheid sonder Grammatiese Aanduiding.
§ 279. As 'n oorgang tussen die neweskikkende en die
-0,nderskikkende sinsverbaJ11d, sal ons enlmle gevalle bespreek
waar wel afhanklikheid tussen. twee sinne bestaan, maar
waiar <lit nie deur 'n uitoirlik1e, grammatiesie middel uitge<lruk word nie.
Dikwe.ls kom dit voor <lat 'n sin wat die vorm van 'n
selfstandige sin het, uien as die voorwerp in 'n samegestelde sin. Dat die voorw.erpsin 1a.s sodanig gevoel word,
en nie as 'n ·onafhank.like .sin nie, word bewys deur die toonihoogt,e of die nadruk waiar-0p dit uitgespreek word; die is
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nl. g·ewoonlik laag, terwyl die predikaat baiem'aal sterk
beklemtoon is, bv. : Ek weet ek kan op jou reken. Wanneer
die spreker 'n pouse maak na weet, dan sal hy ook in dievolgende sin erens 'n klemtoon le, bv. : Ek weet: ek kan
op jou reken. Hierdie konstruksie, waarby 'n spreKer sy
eie mededeling of die van 'n antler persoon afhanklik maak van:
ww. soos se, me1e1n, i/J~nk, glo, wee1t, hoop, heet ind ire kt e
redo.
§ 280. Ook as onderwerp in 'n samegestelde sin kan 'n
selfstandige sin fungeer: H andjies vasho11., en '' g e e m y
no g 'n so en t j i e'' en dergelike liefdes-onsin was t-usse1n hu,Ue onbekend. Die skrywer het aanha,lingstiekens gebruik by die selfstandige sin g,e1e1 my nog ·~ soerntjie om te
laat uitko!m dat dit heeltemal par;:i,Uel is melt die snw.
Ue'fde1s-onsin en die infinit,ief handJjies vashou, wat ook albei onderwcrpe is.
§ 281. Veelvuldig is die tussensinne wat buiten die konstruksiA bly, bv.: Sy koms was e1~ntlik, so het hy [Jese (1e;n
dJit ka1n so gewees he1t), om 'n klompie. volstruise), op te; koop.

§ 282. Somtyds kom dit voor dat 'n sclfstandige sin diediens verrig V'an
voorWJaa;rdclilm ,of v.eronderstellende bysin, bv.: Prosed e er · o or 'n baa t j i e en hou jou
broe1k klaa.r v~r ~e onloosbe, wat ook sou kan weergegee
word: "Wannie·er jy 0.011 'n ba,a.tjie prosedeer,
hou dan jou broek klaar." Verder: S k e u r j o u lo s
v a n j o 1t e i e n a s i e a f en verwonder jou dat die andet·
nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie (Langenhoven).

'n

Die Onderskikkende Sinsverband.
§ 283. Die hoofkenmerk van hierdie sinsvorming is dat
meer as een sin organies verbonde is, op so'n manier dat hulle·
die selfstandige vorm prysg1ee en die een nie sonder die
antler kan bestaan nie.
Daar is g,evaHe, w:aa,r die sin, wp,t die plek inneem van
'n rededeel in 'n a;nde1r sin, skynbaar wel 'n selfstandige sin
vorm; so bv.: "Die trein kom aa1n!" 'l'oep dJie konditkbe;wr.
"Ek is klaar," is die reisiger se antwoord. Hierby moet
opgemerk word dat, die v or m van die sinne tussen aanhalingstekens die van 'n onafhanklik1e sin is.
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By ·die beoordeling van di·e1 h '°' l ·e samegieste1de sin ;mag
mens egtier nLe 'n deel losmaak nie, a1 is dit op papier
moontlik. W anneer 'n hoorder na bogenoemde woorde van 'n
1wndukteur en 'n veiHigetr silaan en luister, sal hy net die
"aang·ehaalde" sinne ve.rnr,em. Die samegestieldei sinne wat
()US as voorbeelde geig•ee het, sal egter deur diei persoon wat
die, gespriek gehoor het, gevorm word, wanneer hy daarvan
mededeling doen aan 'n vierde pcrsoon w:n,t nie teenwoordig
was nie.
·
~n

Ons raa.k hiermec dus 'n prinsipiele punt aan, dat nl.
sin behoort, beskou t·e word in sy omg e win g. Geen sin mag eintlik losgemaak word uit sy verband, en as 'n teoretiese eenheid op papier ontleed word nie.
Ket soos ons die term "onderskikkende sinsverband" behou, doen ons dit ook met die terme ho of s in •en by s in,
.omdat deur die pa.ral1elism.e bv. van die twee sinne:
~lke

1.
2.

ek sien
ek sien

I sy dronkenskap
I dat hy dronk is

<lie bewussyn lewendig gehou word dat die woorde: dat
hy dronk is, 'n sin is volkome gelykwaardig in funksie met
die voorwerp sy dronkenskap in sin 1, ·en dat in albei sinne
ek siein die eintlik1e s in (hoofs in) is, nl. ori:tl.erwerp +predikaat.
§ 284. Om die ontstaan en die historiese ontwikkeling van
die samegest·elde sin met onderskik:kende sinsverband te
verduidelik, sal ons net een voorbe,e1d behaindel. Miskien die
ta.lrykst.e is die groep van sinne, wa.n,rin die voegwoord dat
optrce as 'n verbinding, bv.: Ek sien dat dit rcent. So'n sin
hct as volg ontstaan: in die begin was daa.r twee sinne,
albei selfstandig en volledig van vorm, mnar aan mekaa,r
vcrbondc op die manier soos in § 276 aangedui, dus : Ek sien
dat: dit rcent. In die ecrste sin~dat 'n aanwysende vnw.,
wat wellig begelei was rfour 'n aanwysende geba.ar na buite,
en in funksie "\\'RS dit (lie voorwerp. Die twe<1e siln het
daarby a,angesluit en die an,nwys·en:de woord uit sin 1 ver<luidelik.

Dcurdat daardie soort van sinne so veelvuldig voorgekom het, is hulle al meer as 'n eenheid opgevat geword, waar-
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by dan natuurlik die ou aanwysende krag van dat sterk
verswak is. Diese1fde verswakking het ons reeds ook opgemerk by die onderwerp, vgl. § 221. Die eenheidswording
het tenslotte die stadium be,reik, dat 'n mens nou gewoonlik
die hierbo gegewe sin splits in: Ek sien en: dat dit reent;
die laatste noem .ons 'n v o or w ·er psi n.
Dfoselfde is die g·eval met al die voegwoorde wat:
samegestel is rne.t da,t, soos nadat, voor.dat, omdat ens. En
toe naderhand die woordjie i!Jat net 'n verbinding, 'n vormwoord, sonder 'n eie krn,g ge1word het, het dit ook nog ander
funksies op horn kan neem ·en dit ook gedoen; bv. : Diese.lf de dag d a. t my broer gekom het, het my Oom vertrek.
Nie alleen 'n voegwoord soos da.t, wat nou byna heeltemal .onbeklemtoond uitgesprnek word nie, maar ook party
antler sin-verbindende woorde het van demonstratief verswak tot rnlatief. 'n Mens hoef net te dink aan 'n woord
soos toei, wat nou nog in .Afrikaans sowel aanwysend kan
wees as ook sin-verbindend, bv. toe kom hy ·en toe hy /com
was ek a.l daar. Dieselfde sien ons by wat: wa.t maak jy?
naas: ek weet nie wat hy maak nie.
Afhanklike Vraagsinne.
§ 285. W anneer 'n vraagsin die voorwerp word in 'n
samegestdde sin, da.u word daa.raau die vorm van 'n afhank.like sin gegee deur die woordovde te verander, bv. :
(W~e het dJit gedoen7
Ek Sral jou se w~ei d~t g.eidoen heif:.
W.aar woon A 7 Ek weet nie waar hy woon nie
Ek sal
vra waar hy woon.
Oor die sinnc met of sien § 297.
In Afrikaans bly dar1em baie dikwiels in die afh. vraag
die woo:rdorde van die direktie vraa.g onverander.
Bv. : Ek weet nie hoekom kry ek so swaar in die wereld nie.
1

•

Betreklike Bysinne (Relatiewe Sinne).
§ 286. Betreklike bysinne is sinne, waarvan die inhoud:
be.trekking· het op 'n ande.r sin of 'n geueelte daa,rvan. Hulle
word ingelei deur betr,eklike voornaam woorde en bywoorde,
bv. : Die man wat daar loop is lid van die volksraad. Die
gerugteis wat hy versp'Y'ei heit is onwa ar. Dis 'n baiei mooi
boek wat jy m.y gegee het. Die boe;k waarvan ek jou '1.1erte1l het 1is reeds uitv.e;rkoop.
1
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Bysinne ingelei deur Voegwoorde.
§ 287. Die vocgwoorde wat bysinne inlei, het allerl'l:li
funksie en bet.ekenis. In die eerste plek noeirn ons diei wat
t yd 1en w y s aan<iui.
Toe, gewoonlik verbonde met die historiese praesens,
dui die gelyktydigheid in die verlede aan. V gl. § 132 (a).
Tect·11Jyl <lui die gelyktydighrud in die alg·emeon aan, bv.
Terwyl hy besig is, sal ek 'n endjie gaan wandel.
W anneer het 'n algemene bctekenis: '' elke slag wanneer, ''
bv. : wanneer hulle ons nodig het, soek hulle ons op.
Soms word dit ook aangewend om 'n moontlike gebeurtenis in die toelwms voo;r te stel: wann:eer jy by ans lcom
kui.err, s,al jy ples~er he.
Opm. 1.- Wanneer nader dikwels aan 'n voorwaardelike voegwoord, ook deurdat dit 'n algemene strekking vertoon.
Opm. 2.- Die gebruik van waar as voegwoord van tyd of
voorwaarde, in plaas van wanneer, terwyl, indien ens. is aif te
keur.

S o d r a a s jy klaar is kan ons loop.
Ne s ek half-reg word is ek weer · half-,dronk, en n e $
ek weer nugti~r word voel ek weer ·nes 'n le•wevndig.e. dooi
meins.
§ 288. 'n Vergelyking word deur meer as een voegwoord:
verduidelik, o.a. deur: hoe-hoe: Hoe korter jy jou
kuierr maak, hoe gouer s.al jy we1er genooi word.
Hoe;- des te: Hoe lang1err jy uitstel, des te moeilikeJr
word die saak.

Ook kan niert een vergelyk.ea1de bysin miet 'n voegwoord
die· hoofsin verduidelik, bv.

Soos: Hy buig af ,e1n soen ha,arr:
soos ons sal siiein, sy Za,aste.
Asof:
b·ehoort.

Hy g.a.a:n te kerre asof

,dJ~e.

sy ee1rste 8oen en,

he le v.J81"eld aan hovm
1

v.ergelyking en gelyktydigheid kom tot uiting deur:
solank as: 'n Mems moet ''11! boompie buig solank ashy no[/
jonk is. Solamk as 'n meins maar ne:t jou skulde kan beta.al,
is diie1 wereld no,q reg.
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§ 289.

-ell.

p~eks

'n U its o n de r in g word voorgestel dour: pleks
idat ;, Pleks dat hy sy mond hiJU, gaan hy nou nog

verrd;('); sy 'saak bedJerf.

'Ee1nsy:

1'emsy '(fj(JJ(lrr hulp

kom opdaag,

is ans verZore.

Behaiwe dia,t ( wanne.er) : D:ie' be1skuldJ~gile heit aUes voor
d~e reg_oor beken, behaZwe drJ,t hy m'e:t ovse t di'6 moo'l'd ge11

pZe.eig het.
§ 290. Om 'n v o o r w a a r de 1 i k e bysin in te lei dien:
mits (.dat): Ek &al jou dl~e' g'eheim me,e1dJe1e.Z mits (dat) jy
()it, kan b1eu,t:wrr.

§ 291.

Voegwoorde om 'n onderstelling (hipo-

t es e) weer te gee is o.a.: as: As dit sou help om te huil, hoeve1el soii dfl;a,r 1dan nie gelhuil wor'd 'in dJi,3 ozt we'l'e:ld1 ~i,ie l

Indien: Waarom trek .iY Jou sy woorde aan, indien dit
1iie waar is wat hy gese het nie?
Gesteld, aangenome, ingeval, (- dat):
Gesteld dat ek hom nie fois tref nie, waar sal ek hom dan
kry?
Aangenome dat dit is soos Jy se, wat verander dit aan
-die saak?
Ek sal die sleutel by my buurman Zaat, ingeval Jy voor
my tuis kom.

§ 292. Veral die voegwoord dat moet hier apart behandel
word. Dit word in die volgende gevalle aangewend:
(1) Om sinnc in te lei wat in die hoofsin fungeer as 'n
-snw. ; die sinne heet daarom s u b s t a n t i e f s i n n c.
Ilulle is gewoonlik die on d e r w e r p of die v o o r we r p :
Dat hiille gereed is om Jou te vertrou sander om Jo.u te
ken ( onderwerp) is 'n bewys dat hulle niks het om te verloor
nie ( voorwerp) .
Partymaal word na die dat-sin verwys deur 'n voornaamwoord; bv. : D i s deitr te. veel mooi weer dat die woestyn onvrugbaar is.
V erder kom dat dikwels voor in verbinding met voorsetsels.
Die bysinne wat daardeur ingelei word, ook substantiefsinne,
-Oruk dieselfde uit as die voorsetscl
snw. in 'n enkelvoudige
sin ( vgl. § 244). V gl. die volgende vb b. :

+
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'I'yd: Ek sal jmt help, tot d at jy op eie bene kan staan.
Vanda t hy met die ryk vrou getroud is, kyk hy ons nie meer
aan nie. V o o r d a t jy weggaan, moet jy my eers kom sien.
Oorsaak: D e u rd at hy siek geword het, kon hy geen eksamen doen nie.
Rede: 0 m d at 'n mens kan glo wat jy wil, glo jy wat
jy wil he (Langenhoven).
Doel: Bly spaarsaam, op d at jy die vermoii mag behou om vrygewend te bly (Langenhoven).
Ewe veelvuldig as die voorsetsels of die voegwoorde wat
met dat samegestel is, kan die enkele voorsetsels of voegwoorde
in Afrikaans gebruik word. Die soort voorsetsels kan ons §l i n sv o o r s et s e 1 s noem, omdat dit nie 'n snw. regeer nie, maar
'n hele sin, wat dus gelyk staan met 'n snw. Voorbeelde is:
0 m die kind nie sy les geleer het nie, moes hy op skool bly.
Ek is bly o o r my Pa gekom het.

§ 293. (2) Die sinne met dat dien om 'n begrip in die
hoofsin nader te bepaal, bv. :

•

'n snw.: om hulle met di e y d c Ze ho op te troos d at
as Langenhoven die eerste skrywer is wat nie kan spelle nie,
hy tog die laaste mag wees wat nie kan skrywe nie;
,,
'n bywoord van plaas wat die plek inneem van 'n naamwoord: Die wisselvalligheid van die lewe bestaan d a a r in
d a t jy nooit weet wat jou more te wagte is nie;
'n ander bywoord: Die man wat koop wanneer hy verplig
is kom s 6 v er d at hy kan verkoop wanneer hy nie verplig'
is nie (Langenhoven).
§ 294. (3) Die sinne met dat dien om logicse vcrhoudinge
van allerlei aard te openbaar, sonder dat hulle, soos in die geval
van afdeling 2, nog deur 'n naamwoord of 'n bywoord bcpaal is.

+

V eral dui dat, net soos die verskillende voorsetsels
dat,
bedoeling, gevolg en wyse aan: Die vlak-water is troebel gemaak dat jy moet dink dit is diep (=opdat). IIy het so vinnig gehardloop dat sy asem totaal weg was (= sodat).
Opm.- 'n Sin deur dat :ingelei kan alleen voorkom, sonder
afhanklik te wees van 'n antler sin. Vgl. § 264 (7).
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~ In

Afrikaans word die voegwoord dat partymaal
wat, eintlik die betreklike voornaamwoord. Die
g.ebrui~ het dan ook opgekon;i na die ~rela
. tiewe smne.
~ind bv. by Langenhoven: Laaste Maandag nog toe
hy met my kom twis het oor sy beiirt water w at hy lieg w at
in my dam ingeloop het, washy 'n man in die fieur van sy lewe.
Dit beteken: sy beur't water, w at in my dam ingeloop
het, s o o s hy lieg, of: sy beurt water, w a a r v an hy lieg
d at di t. . . . het. Vir die eerste wat as 'n voorwerp by lieg
vgl. § 303.
Verdere voorbeelde is: N ou is daar mos baie beter meesters
as w a t daar in die ou datl'.aS. Die water loop net so vinnig
onder uit as w a t jy dit bo ingooi.

ver~r

§ 296. Op dieselfde manier as die enkele dat is ook die
daarmee samegestelde voegwoorde in die bysin getrek, bv. :
Jy sou hom nooit vertrou nie, as jy weet hoed at hy
kan lieg en bedrieg.
Die drif was onpassabel, sod at ek onverrigter sake moes
omdraai.
•
No u d at dJ~e 8(1ak wiJ,t 1~i6 wereld g1emaak 'is, kan ons
weer in vre~e lee/.
Verder ook: eer dat, sedert dat, sinds dat, terwyl dat, ens.

§ 297. Die voegwoord of word op drie maniere gebruik:
Om 'n afhanklike vraag in te lei: Die man wat te f yn
ondersoek o f 'n bedelaar verdien om geholpe te t<JOrd, kry
nie bedelaars wat dit verdien nie (Langenhoven).
'n Betekenisontwikkeling kom voor in die gevalle, waar of
gelyk staan met anders, bv. : Dit het maar min geskeel of die
kar was onderstebo. Dat die konstruksie iets gewysig is, blyk
uit die woordorde van die sin met of.
2. Om voorwaardelike sinne te begin; dan staan dit in
betekenis gelyk met wanneer ook, bv., of jy wil of nie, jy sal
dit moet doen.
3. Na 'n negatiewe voorsin van tyd, waarby die sin met
of die hoofgedagte bevat: Hy was nog nie mooi in die saal nie
of die perd steek kop tussen die bene en gooi hom dat hy so
hik.
1.
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§ 298. Die voegwoorde al, ofskoon, hoewel lei bysinne van
t o e g e w i n g in. In die hoofsin word in die geval dikwels

aanvullende partiekels soos dan en tog gebruik. A l kan jy
jou kruis nie afgooi nie, d an kan jy t o g jou ongeduld afgooi. Onthou; hulle luister nie na vloek nie, a l is hulle ore
() o k so lank (I.Jangenhoven) .
Die Ontkenning in die Samegestelde Sin.
§ 299. Wanneer twee of meer neweskikkend verbonde volledige of onvolledige sinne elk op homself negatief
van inhoud is, dan kry hulle .almal die dubbele ontkenning, as
hulle daarvoor in aanmerking kom volgens § 202.
bv.: Hy weet nie wat om te doen nie en niemand kan hom
raad gee nie.

Jy wou nie na my geluister het nie en kan dus ook nou nie
verwag dat ek jou uit die moeilikheid sal help nie.
By o n d er ski k ken de sinsverband kan verskillende
-gevalle hulle voordoen.
1. Alleen die hoofsin is negatief. Die dubbele ontkenning
word alleen in die hoofsin aangewend, op die manier soos in
§ 202 aangegee. bv. : As jy jou bes gedaan het hoef jy nie
bang te wees vir die eksamen nie.
2. Alleen die bysin is negatief. Die dubbele ontkenning
word dan in die bysin aangewend, op die manier soos in § 202
.aangegee. bv. : W anneer 'n mens n i e jou plig verwaarloos
n i e, kan jy reken op s1tkses.
3. Die hoofsin en die bysin vorm 'n gedagte-eenheid wat
negatief is. Veral kom dit voor, wanneer die inhoud van die
.bysin ontken word deur 'n hoofsin, waarin 'n ww. staan wat
'n geesteswerksaamheid aandui, soos weet, dink, meen, glo, ens.
Die eerste ontkenning staan dan na die WW. in die hoofsin,
-die twede hceltemal op die end van die bysin. Die logiese eenheid van hoof- en bysin word deur die konstruksie mooi geillustreer, omdat dit presies eners is as die in § 202 by die enkelvoudige sin. bv.: Ek weet n i e of hy kom n i e. Ons glo
n i e dat die storie waar is n i e.
Ook wanneer die bysin 'n begrip in die hoofsin nader bepaal en bygevolg slegs 'n onderdeel en 'n aanvulling is van die
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hoofgedagte, omvat die dubbele ontkenning die hele ccnheid,
wanneer in die hoofsin 'n negatiewe woord voorkom, bv. ~
N i e m a n d is so skelm dat hy alt yd kwaad do en n i e. [vgl.
§ 202, geval (iii)].
Bevat die hoofsin geen negatiewe woord nie, dan kom die
dubbele ontkenning alleen in die bysin, bv.: Hy is so mal, dat
hy sy eie f oute n i e raaksien n i e. En ook: Nieman a
is so mal, dat hy n i e 'n perd van 'n donkifl kan onderskei
ni e.
In die laaste sin is niemand in die hoofsin 'n absolute begrip, en dus het dit 'n positiewe strekking en funksie, net soos
b"v. in: Hy weet absoluiit niks [vgl. § 202 (ii)].
4. Sowel die hoofsin as die bysin is ncgatief. In hierdie
geval sou daar twcemaal 'n dubbele ontkenning moet voorkom,
maar die nie op die end van die eerste sin word gewoonlik weggelaat, bv.:
(a) Die hoofsin staan voorop: Ons kan n i e se of
daar n i e 'n ongeluk gebeur het n i e.
(b) Die bysin staan voorop : Voordat die kind self n i e
eers sy vingers gebrand het, sal hy n i e luister n i e.
Opm. - Terwille van die nadruk word dikwels tweemaal die
dubbele ontkenning gebes,ig.

5. · Dieselfde as in geval ( 4) gebeur wanneer die hoofsin
positief is, maar daar twee of meer bysinne met 'n negatiewe
inhoud volg, bv.: Jy vind vandag uit dat dit goea was van
die f onteintjie om n i e op te droog, toe jy' gist er vir hom
{J'e.se he1t jy saZ n 1i e weieir dJ.aalr wat,e1r drink n i e (Langoohoven).
Na droog sou 'n twede nie moes gevolg het, wanneer die .
sin daar geeindig het.
W oordorde in· die Bysin.
§ 300. In talryke bysinne is die woordorde anders as in
'n selfstandige sin. Die voorwerpsinne waarin 'n enkele, nie
samegestelde ww. as predikaat fungeer, en wat in § 284 bespreek is, vertoon die woordorde van 'n selfstandige sin, en het
as kcnmerk net die inleidende voegwoord dat, bv. : Ek sien dat
dit reent.
Wanneer die gesegde egter samegestel is met 'n hulpww.
of 'n koppelww., dan kom die laaste agter die infinitief, en dus
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<>p die end van die bysin, bv.: Hy het gekom word, wanneer
·dit as 'n voorwerpsin gebesig word: hy gekom het, bv. in Ek
.sien dat h y g e k o m h e t.
Verdere vbb. is: Ek weet dat h y di e p e r d g e k o o p
Ji e t. Ek dink dat d i e p e r d d 1t u r i s.
W anneer 'n vraagsin die voorwerp word in 'n samegestelde
sin, dan verander die woordorde as volg :

Wat maak jy'? word:
Ek vra wat jy maak'?
Wat het jy gemaak? word:
Ek vra w a t j y g e m a a k h e t?
Ook in bctreklike bysinne kom by 'n samegestelde ww.gesegde die hulpww. op die end.
Die perd het ek gekoop, word:
Die perd wat e k g e k o o p h e t.
Bysinne deur voegwoorde ingelei vertoon dieselfde woord<>rde soos 'n voorwerpsin. bv. :
Ek kry 'n prys wanneer e k in m y e ks am en
s Z a a g.

Ek hoop dat e k in my e ks amen s Za a g.
So ook: As e k in my e ks amen s la a g, kry ek 'n prys.
W anneer twee of meer bysinne neweskikkend verbonde is,
gebeur dit dikwels dat net die eerste inversie vertoon, en die
volgende hoofsin-woordorde. bv.: Wanneer daar 'n onweer
kom, e n di e r e e n t v al i n st r o m e n e er, dan kom
die rivier af.
Dit beteken dat die sinsbou tot rus kom, wanneer die sin,
en dus ook die gedagte 'n langcr tyd in beslag neem.
Wanneer 'n byw. bysin aan die hoofsin voora.Egaan, vertoon die laaste inversie, net soos na 'n inleidende bywoord
( vgl. § 253) bv. : W anneer die rivier afkorn, g e b en r d a a r
s o m t y d s o n g e Z n k k e. W aar rook is m o e t ( d a a r)
vuu r wees.
Opm.-Terwille van die nadruk kan soms van die genoemde
reels betreffende die woordorde afgewyk word.
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Tye in die Bysin.
§ 301. Deurdat die ww. in Afrikaans so baie vorme verloor het, en veral die teenwoordige tyd as 'n historiese praesensdiens doen ook in die verlede tyd, gebeur dit taamlik dikwels.
dat daar, wat die v or m betref, geen ooreenstemming bestaan
tussen die tye van hoofsin en bysin nie, bv. : Toe ek tuis kom,
was almal in die eetkamer.
Ook die voltooid teenwoordige tyd staan partymaal in bysinne, waar antler tale die voltooid v er 1 e d e tydsvorm gebruik, bv. : As ek dit geweet het, sou ek anders gehandel het.
(Nederlands: Als ik dat geweten had, z o u ik anders gehandeld hebben).
Opm.- Vir die verskillende tye wat deur die praesensvorm
uitgedruk word, vgl. §§ 132 en 134 Opm.

Sametrekking en Besparing.
§ 302. W anneer sinne wat neweskikkend verbonde is, een
of mieer sinsdele gemeen het, word herhaaldelik die reeds
genoemde sinsdel·e in die vervolg weggelaat. Ons noem di,e
verskynsel: s am et re k kin g of b es p a ring. Bv. ·: Die
ketel verwyt die pot dat hy geen tuit het nie; die pot
ham dat hy {}Ben pote het n~e. Ek glo bia:i(!) aan '71.1 domJ
man; 'n mens weet wat om te verwag en jy kry dit; soos
ek hier. (Langenhov,en Spr. 58).
Terwyl in die e·arstie voorbeeld net die ww. ve1rwyt in
die twede sin by die ondierwerp wie pot weggelaa,t is, sien
ons in die twede voorbeeld so baie rededele wegg1eilaat, dat
daar amper nie meer 'n sin oorbly nie.
Die belan{l'rykste persoon op 'n be{l'Nlf'llJ,is is die dodi
man; en die belangrykste by 'n geboorte?
As hy dit (raas en vloek) ook doen, kan jy sien hoe
dwaa,s jy is; as hy dJit nie, dJoen n~e, haie verstain1dJig jy kon
ge:wees het.
Die gegewe voorbeelde is almal ontleen aan Langenhoven se spreuke, 1en juis in die soort van uitsprake word
die kernagtighcid baie <leur die sametnikking bevorder.
Selfs wanneer twee sinne 'n verskillende ges,egde het,
Iran in 'n derde sin di.e gesegde ontbreek; bv.:
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.Die · verkwisterige man e et die vrugte, van sy lews
yroen o p; die inhalige la a t hulle s i t tot hulle vrot is.
Wn albei (nl. doe n di t) juis uit onmatige lief de vir die
vrugte (Langenhoven).
.
Meer gewoon in sulke gevalle is egter die gehruik' van
·die plaasvervangende ww. d;oein as 'n pr.edikaat.
'n Be1sparing van 'n he1e sin het plaas, wanneer op 'n
vraag met die enkele ja of neie geantwoord word; bv. : Was
di.e droor1te baie e1rg in d~e Ka1roo7 Ja (nl.: "die droogte
was ba.ie erg ").
J a en nee word somtyds ook g·ebruik om 'n mededeling
ioe te gee of t.e ontken. Bv.: As een va.n Noach se seuns
'n vrek was, dan wonder ek of sy de-rde die1e.l va.n d!it!, aardie
oroot ge•noeg sou geu,"e·es he;t na sy sin. J a, m·aar hy sou
moeite rfege.e het by die verdeling. Ja, betelmlil soveel as:
"'[Ja], ·ek is dit met jou oens."
·
Dis jammevr dat 'n me1ns ni.e jou fjrafste1£Jm kan saamneem na die plek toe waa'f'. jy graag so 'n getuigskrif sal
wil he om te wys nie. 0 n: e e, daarsonder is die naald se
oog al nou vir meeste van d'iegene wat in die iieirmoe i':s om
'n grafsteen na te laat (Langenhoven) .
.Prolepsis.

§ 303. P r o 1 e p s i s (die griekse naam beteken : ''van
te vore neem ") word die konstruksie genoem, waarby 'n
.sinsdeel wat in 'n afhanklike sin tuis hoort al van te vore,
d. w.s. in die vporafgaande hoofsin, genoem word. Bv. in
die sin: p a r t y k Zip p e wis hy glad nie of hy ooit weer
sou wegkry nie, is die woorde party klippe, wat die logiese
voorwerp is van Wf!Jf}'kry, tot die voorwerp gemaak van die
ww. Wis in ldi•e voorafgaande hoofsin. D~e gewonie konstJ:uksie sou lui: Hy wis glad nie of hy party klippe ooit
we.er sou wegkry nie, of ook: V.an party klippe wis hy
glad nie of hy dit ooit weer sou wegkry nie. Maar aangesien
die sterk nadruk op die genoemc1e woorde moet val, word
dit heeltemal v66raan geplaas, met die gevolg dat nou die
bele konstruksie gewyRig word.
Ander vbb. is: Die hoendevrs wil sy ni10 he ek moe·t
verkoop nie. ./y sal v1ir 'n man st.em om wie1 sakle1 vanJ jou
.land teJ bestier wat jy nooit sou droom om jou et~eJ sakf!J a.an
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toei t.e vertrou n~e. D~fJ een wevrk wa,t die He!re ans· g·e1wa.arsku het om aa,n Homi oar te la.at, die ~ ons die ywerigste
om uit Sy h,(J;ndJ(jl te neem.

Om misverstand te voorkom word die voorlopige onderwerp·
dit by 'n ww. gevoeg, wanneer die vnw. wat die voorwerp van
'n ww. is, bv. in die sin: 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie
verniel w at di t 'n God gekos het om te maak. W anneer
die ww. gekos het as 'n persoonlike ww. sou gekonstrueer geword het, dan sou wat onderwerp moet wees, bv. : wat 'n God
91e1kos he1t om dJit te ma,ak.
Voorbeeld van Ontleding van 'n Samegestelde Sin.
§ 304. T o e d i e t w e d e v r y h .e id s o o r l o g o p
1 1 0 k t. 1 8 9 9 u i t b r ·e e k, n a d a t v e r g e ·e f. s e p og i n g e i n d i. e w 1e r k g e s t 1e 1 w a s o m •1 i e o o r I o g
te v-oorkom, was Paul Kruger, wat destyds
pr·esident was van die Tr ansva.alse R·epubliek, in Pr,etoria; en omda.t die vyandelike
1 e e rm a gt e t, o e r 1e 1e d s op. d i e gr ·ens e s a. a, mg et r e k w a s, h ·et h y o n v e r w y 1 d g e s o r g d a t d i e
nodige maatreels sou getref word om die
Republiek tot die uiteirste te verdedig.
Toe di·e twed1e, vryhe·idsoorlog op 11 Okt.
1 8 9 9 u it b reek: byw. bys~n van tydJ.
n ad at v •e1 r g e e f s ,e p o g i n g e in d i e w e r k g es t •e 1 was o ffi' di e o o r 1o g t e v o or k om: byw ..
bysin van tyd.
was Paul Krug•e1r ... .in Pretoria:

hoofsin.

wat d·estyds president wa,s van die·
T ran s v a a 1 s e Rep u b 1 i e k: byvoeglike bysin by PauI
Krug·er.
en. . . . he t h y on v er w y 1 d g e so r g: hoofsin, neweverbonde me,t die eerste.

sk~kkeind

omdat di1e vy,andelike. leermagte toereeds op die grense sa,umg·etrek was: 'J'ledege1wende byw. bysin.
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dat di'e no<lige m,aa.treels sou
getr'ef
word om di1e Republiek·tot die uiterst,e te
v er de dig: lydend1e1 voor1c1e1rpsin [of ook: byw. bysin
van doel, vgl. § 294].
Vir die ontleding van die a:fsonderlike sinne vgl. § 272.

B.

Sinne Souder 'ri. Werkwoord.

§ 305. Die sinne waarin die vervoegde ww.-vorm, wat as
gesegdo die belangriks~e dee1l van 'n sin is, ontbreek, word
v erk o rt e of be kn opt a sin n e g·enoem.
Gewoon is 'n a,antaJ weindinge wat feitlik verkorte sinne
is, deurdat die ww. ·is weggeLaat is, bv. geste1ld (/)at, aa1ngeneiem dat, iaange18!ve1n dat; jmrvmevr da,t, nie1 dat, nz·e, alleen

dat.
Vbb.: Nie dat ek hom heeltemal veroordeel. nie, maar
hy is 'n skurk.
N ie1 dat s man eintli k vir : Dis mie dat ....
Nie alle.en d!at dJie skip geisink he1t nie, maar al di0
meinse het verd!r~nk.
_Jammevr da:t so ba.ie mens1e1 van die fe1e;s we.ggebly het.
Herhaaldelik kom dit ook voor dat die ww. agterwee
bly, wanneer die sin 'n verk1a.ring of aanvulling gee van
iets wat tevore meegedeeJ is, bv.: Dirkie Uys he1t i!n dtie
flevaa,r te:ruggery na sy Pa: sy e1m·ste he:ld:ed,aa,d en s.y
Zaast,e. Hier kan ingevoeg word: "dit was."

Aangesien die ontbve1ek van die ww. iets kernagtigs en
aanskouliks aan die sinne ver1e1en, kom die verskynsel besonder dikwels voor in spre,ekwoorde, bv.:
Ho1e: nveier s,~e,le., hoe1 mee•r vreug'd:e.
Saans rood, smorens water in .die slqot.
Alkant Selfkant.
Stille1 waters, diepe g_'rond(!).
Hoe g:eleerd;er, hoe1 verkeerder.
Hoe kaler jakkals, hoe groter stert.
Gou by die. bak, stia1d'ig by d'Jie werk.
17err van jou goeid, naby jou skade.
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By die soort van sinne moot opgemea:k word d'at di&
twede deel in vorm gelyk is aan die eerste, wat die woordorde betrd. Die twede deeJ is in betekeuis die. predikaa:fJ
van die eerste.
Verder is daar talryke mededelend~ uitroepe sonder 'n
ww., bv. Alles klaarl Wie daar? Ww verde1'7 Hoe:
nou?
Die aanskoulikheid, wat ons al by die spreekwoorde
opgemerk het, ·is vir digfors en skrywers 'n rede om soms
sinne sonder 'n ww. te be.sig.
So begin Keet se ·gedig "Gistraand " as volg:
Hoe triestig die wereld vanaand;
Gistraand
Was dit heeltemal anders Lang·enhoven skrywe in
W er e 1 d, deel I, bls. 51 - 52:

0 n s W eg deur

d i&

Ek self was, na. 'n halwe dag van siels-verdriet en liggaamsuitputting - een koppie af en.die antler uit in 'n eindelose opeenvolging: stamp, stamp, oor die vaal na-banke;
grr-r as die kar afskuif teen die skuinspad; stoot; en .rem,
en beur. . om die arme perde te spaar - ek was eindelik dielaaste rand uitgekom ..
Gestoorde Sinsvorming.
§ 306. Die storinge wat by die sinsvorming partymaal'
optre~, is meestal t,e verklaar as die gevolg van een of
ander gemoedsbeweging.

Wanneer 'n mens ondeJ: die uitspreek van 'n sin skrik',
dan sal hy plotseling afbreek, om miskien wel weer verder
tie gaan, maar dan soms in 'n antler vorm as wat hy ,oorspronklik van plan w.as. Ook kan 'n spreker wat vinnigdink en spreek, t.egelykertyd met twee gedagtes besig wees
en die twee sinnie of sinsdele wat die twee aparte geda.gtes
behoort uit te druk, deurmekaar haal.
Natuurlik sal
storing 'n nuttig·e
in 'n drama, ens.
die verskynsel in
1

'n skrywer veral van die eierste soort van
gebruik kan maa,k bv. in 'n tweegesprek,
Wanneer dit egter met opset gebeur, hoort.
die Stylle,er tuis.

220

SINSLEER.

Ons onderskei flus die v,olgende soorte van storinge:
(i) V ,er m en gin g.
(ii) .A f b r 'e k i. n g.
(iii) v,erkeerae v1ervolg van die sin.
(i) V1erm enging.
In die wending vir drie dae lank het oorspronklik 'n
vermenging plaasgevind van twee vrnndinge, nl.: vir d,rie
da,e en dr~e dla,e lank.
·
Dif' konstruksie: beskou die belediging aan, is die resultaat van deur1e enmenging van twee wendinge, nl. : b1eskou
die b'elediging 1en skou (kyk) d~0 be,fodigri,ng aan.
Deur hulle lewe.i lank is te v erklaar as vermenging van:
die:ur_ hulle [ heleJ lewe;, ·en : hulle; lewe lank.
(ii) .A f b r 1e k i.n g .
.Afbrieking kom herha,aldelik voor, wannoor die sproker
kan v erw,aeg dat die ho.order sy verder,e woorde self sal aanvul:
Bv.: Maar a,<; e.ik moeit J.d~es tusse1n ,qeld e1n gesondheidJ
. . . . As 'n mens 1nou elke dlag 'n a:nderr huis sou kan huur ....
maai· dit sou ook n,~e' gaam ''i'llie,_ As ons nou kon "Weet wat
more g:aa:n gebeur . ...
(iii) V e r k e e r d e v e r v o 1 g v a n d i e s i n ( anakolouthon).
Veral by lang sinll)e kom dit voor da:t 'n spvekeir nie
presies meier wie1et hoe hy begint het niei.
So het ons in "Die Bunger" g·e]iees: Mnr. Fitzsimmons
verklaar dat onder dlie oorblyfsds van strar1Jdloprers wa,t in
dJie puinhope, 1in die grotte, gekry is, he1t hy twee sked'els
ontdek.
Die woordorde van die laast1e g1edieelte: het hy ... ont'dek
sou alleen korrek wees, wanneer die sin begint het by onder
d:ie oorblyfsels. In 'n voorwerpsin wat met dat begint, sou
die normale woordord:e moes gewees het: .. .hy twee, ske1ilels ont;dek het.
1
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