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INLEIDING 

In Septembe r 1974 verskyn 'n publ1kasie van die studiegroep vi r 

Taalwetenskap aan die Universiteit van Pretoria, onder die titel 

Kursus oor Perlmutter en Postal se Relasionele Grammatika. Hierdie 

~K_u_r_s_u_s~__~., geskr,yf deur prof. R.P. Botha, is in daardie stadium 

die enigste publikasie wat eksplisiet Oor die Relasionele Grammatika 

handel, en Botha se doel met die kursus is om "in die afwesigheid 

van gepubliseerde stof oor Relasionele Grammatika, 'n min of meer 

samehangende uiteensetting van die basiese beginsels" van Relasio= 

ne Ie Grammat ika (RG) te gee (p. 1), "met die hoop dat di t sal bydra 

tot groter begrip en kundigheid in Suid-Afrika ten opsigte van die 

gene ratiewe paradigma" (Voorwoord). (Met"gene rat iewe paradigma" 

word hier in die algemeen verwys na die Transformasioneel-Generatiewe 

Grammatika~ Botha beklemtoon op p.1 dat sy behandeling van die be= 

ginsels van RG, uit die aard. van die kursus, baie kursories is en 

dat die beginsels self om verskeie redes (wat hy kortliks noem) as 

voorlopig beskou moet word. 

Relasionele Grammatika is basies 'n klousstruktuurteorie wat volgens 

Perlmutter en Postal aan bepaalde vereistes voldoen waaraan die 

Transformasioneel-Generatiewe Grammatika (TGG) as sintaktiese teorie 

nie voldoen nie. Die verhouding tussen die TGG en Relasionele Gram= 

matika sal verderaan duideliker ~mlyn word.; hier kan volstaan word 

met dIe stelling dat Perlmutter en Postal sekere beginsels en be= 

van die 'I'GG as basiese uitgangspunt vi r taalbeskrywing aanvaar, 

maar omdat hulle terselfdertyd oortuig is van 'n ernstige leemte in 

die TGG (nl. laasgenoemde se onvermo~ om die begrip "moontlike struk= 

tc;.re van mensllke taal" te karakteriseer), formuleer hulle hulle 

so{Senaamde Relasionele Grammatika wat, na hulle mening, hierdie 

leemte ir: die TGG op ';: ingF'Jpende en bevredigende wyse vul. 

DIe beginsels van Relasionele Grammatika kom neer op die pone 

van bepaalde universele bepe op klousstrukture, gebaseer op 

die interne strJ.ktuur van klouse, en derhalwe a priori voorspelbaar 



vir alle tale. Hierdie soort beperking staan teenoor die soort be:::: 

perking wat in die konvensionele TGG geformuleer is en wat daarop 

neerkom dat ongrammatikale 1"'6~k6~ verhoed worn deur die werking 

van sekere transformasies op verske ie ad hoc-wyses te blokkeer, eer.: 

der as deur verwysing na universele strukture. Hierdie universele 

strukture draai om "grammatikale relasies", t.w. onderwerp, voorwerp 
NSei" 

en indirekte voorwerp. Perlmutter en Postal verwys nal'hierdie re= 

lasies as TERME, en gee eksplisiet aan hulle 'n sentrale plek, terwyl 

Chomsky, wat betref sintaktiese strukture en hulle beskrywing, hier.:. 

die relasies as "redundant" beskou (Chomsky 1965:69). Chomsky ont:::: 

ken natuurlik nie die belangrikheid van grammatikale relasies nie -

trouens, vir hom verskaf die feit dat 'n moedertaalspreker intu!tief 

weet wat byvoorbeeld die sg. "logical Subject" van 'n klous is ongeag 

die posisie van die bet rokke naamwoornstuk, juis "the primary moti va:::: 

tion and empirical justification for the theory of transformational 

grammar" (1965:70). Maar vir Chomsky is dit nie nodig om in 'n sin= 

taktiese beskr.ywing eksplisiet na hierdie relasies te verwys nie, 

omdat hulle, volgens hom, reeds verteenwoordig word in stukbeelde 

("phrase-markers": p.69). Op hierdie verskil in die opvattings 

oor grammatikale relasies sal in hoofstuk 3 verder ingegaan word, en 

ons volstaan dus hier met bostaande kursoriese opmerkings. 

Soos uit hoofstuk 3 sal blyk, is dit my doel met hierdie studie am 

op 'n ,betreklik basiese vlak een van die grondbegrippe van die Hela:::: 

sionele Grammatika te ondersoek, naamlik die TERM-begrip, waarna 

reeds verwys is. As Perlmutter en Postal se bewerings oor hulle 

teorie waar is, dan sal verwag word dat die besondere kerunerke wat 

hulle toeskryf aan TERME, ook vir Afrikaans geldig sal wees. Ek wil 

dus, aan die hand van bepaalde verskynsels in Afrikaans, vasstel of 

Perlmutter en Postal se teorie klop met die feite in Afrikaans, en 

sodoende tot 'n gevolgtrekking probeer kom oor Perlmutter en Postal 

se bewering dat hulle teorie universeel geldig is (dit wil sa vir 

aIle tale), dUB ook vir Afrikaans. 

Die inhoud van hierdie studie word soos volg verdeel: Omdat Helasio= 

nele Grammatika (RG), soos verderaan sal blyk, na bewering aan 'n be: 

paalde belangrike vereiste van taalteorie in die algemeen, en sintak= 
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tiese teorie in die besonder, be antwoord, word in hoofstuk 1 kortliks 

die vernaamste doelstelling van linguistiese teorie geskets, soos dit 

in bre~ trekke aanvaar word deur taalkundiges wat hulle basies 

aanslui 1; by die opvattings van Chomsky en die TGG. Hoofstuk 2 word 

gewy aan 'n aspek van die TGG se sintaktiese teorie wat vir Perlmutter 

en Postal onaanvaarbaar is, wat dui op 'n gebrek in die teorie van 

die TGG en wat die motivering verskaf vir die formulering van Perl= 

mutter en Postal se Relasionele Grammatika. Hoofstuk 3 gee enkele 

grondtrekke van RG, en in die res van die studie gaan dit om Afrikaanse 

taalfeite waaraan die universeelheid al dan nie van RG se termbegrip 

getoets sal word. 

In hoofstukke 2 en 3 word Botha (1974) se bewoording en uiteensetting 

soms ten nouste gevolg. Dit is, helderheids- ~n volledigheidshalwe, 

doelbewus gedoen, want Botha se Kursus • • • is in hierdie stadium 

die omvattendste werk oor die RG en steeds 'n pri~re bron. Dit is 

egter nie die enigste bron waarin die onderliggende beginsels van die 

RG voorkom nie. In Postal (1974) kom op verskeie plekke, en veral 

op bladsye 280-288, voorlopige verwysings voor, asook in Postal (1972), 
en uiteraard vorm ook dit werke deel van die agtergrond van hierdie 

studie. 

Dit moet hier beklemtoon word dat 'n vertroudheid met die TOG voor: 

veronderstel word en, meer spesifiek, dat die belangrikste trans::: 

formasionele prosesse vir 'n bepaalde taal,soos Afrikaans, reeds in 

besonderhede uitgewerk is. Hierdie prosesse sluit ook prosesse in 

soos die wat bespreek word in byvoorbeeld Postal (1974). Maar dit 

is geen geheim nie dat daar bloedweinig gepubliseerde stof is oor 

Afrikaanse transformasies en hulle onderlinge interaksie. Selfs 'n 

basiese transformasioneel-generatiewe werk soos die van De Haan e.a. 

(1974) vir Nederlands bestaan nie in en vir Afrikaans nie. Ponelis 

(1968), wat sterk steun op die TOG in sy benadering, is ongetwyfeld 

by uitstek dit handboek oor die Afrikaanse sintaksis,en ~ Massa 

waardevolle inligting is daarin bevat, maar selfs in daardie werk is 

kernbegrippe van die TGG, soos byvoorbeeld die kwessie van reiHorde= 

ning, totaal afwesig -- o.a. omdat dit nie Ponelis se gestelde doel 

was om' 'n transformasioneel-generatiewe werk oor Afrikaans te skryf nie. 
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In 'n sekere opsig is die huidige studie dus miskien 'n spreekl'loorde::::: 

like "kar voor die perd". In 'n ander opsig wil ek hoop dat die stof 

in hoofstukke 4-6 jui s sal he lp om 'n paar van die leemtes wat tans 

in ons kennis van enkele basiese prosesse in Afrikaans bestaan, te 

wI. In di~ opsig moet hierdie studie dus gesien word as 'n veroere 

aansporing, vir my en vir ander, tot 'n omvangryker studie van sin= 

taktiese relHmati in Afrikaans. Daar l~ nog weI 'n lang pad 

in die Afrikaanse taal~~nde voor voordat ons kan begin om werke 

soos die van Stockwell e.a. (1973) en Postal (1974) te ewenaar. 

Maar die soort ondersoek is nodig en moet gedoen word, nie net sodat 

ons daardie re~ls onderliggend aan die taalbeheersing van die 

Afrikaanse moedertaalspreker kan ontdek en verstaan nie, maar ook 

sodat ons dalk 'n bydrae kan lewer tot dit wat die uiteindelike doel:::: 

stelling van die algemene taalteorie is, naamlik die ontdekking van 

universele Is in mens like taal. 
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HOOFSTUK 1 

ENKELE 	 RELEVANTE 1) DOELSTELLINGS VAN TAALTEPRIE 

1.1 	 Inleiding 

Noam Chomsky se Syntactic Structures (1957) en Aspects of the Theory 

of Syntax (1965) het die fondamente gel@ vir 'n ingrypende W@reldwye 

herori~ntering in die beoefening van die taalwetenskap. Lyons het 

in 1970 geskryf: 

"••• the 'transformationalist,2), or 'Chomskyan' 
school 	(of linguistics) is not just one among 
many. Right or wrong, Chomsky's theory of gene; 

rative grammar is undoubtedly the most dynamic 

and the most influential; and no linguist who 
wishes 	to keep abreast of current developments 
in his 	subject can afford to ignore Chomsky's 
theoretical pronouncements. Every other 'school' 
of linguistics at the present time tends to define 
its position in relation to Chomsky's views on 
particular issues." (p. 9) 

Nie dat Chomsky met totaal "nuwe" en oorspronklike insigte gekom het 

nie. Hy verduidelik byvoorbeeld self in Chomsky (1964) die oorsprong 

van belangrike aspekte van sy teori.e (loofstuk 1). Maar hy het 

vroe~re insigte sinvol in 'n teorie ge'1ntegreer en enkele aangeleent= 

hede waarvan die implikasies vir taalteorie nie vroe~r besef is nie, 

he rbeklemt oon. 

Om te meld dat Chomsky onmiddellik met die verskyning V~l sy eerste 

werke sowel aangeprys en a.a.ngeval as aangevul iS 3 ), P'C riat ~"_;~ l' 

proses 	nog steeds voortduur, is maar 'n herhaling van 'n bekende fei t. 

1. 	 Di t wil s~ wat vir hie rdie studie ter sake is. Vergelyk VIr 

'n vollediger bespreking van die doelstellinge van taalteorie 
hoofstuk 4 van Lyons (1968). 

2. 	 Alhoewel Lyons "transfonnationalist" en "Chomskyan" hier sino:= 
niem gebruik, wys hy in Lyons (1968:247 e.v.) daarop dat nie 
net Chomskyaanse grammatika "transfonnasioneel" genoem kan 
word nie. Op hierdie tegniese kwessie word in die huidige 
studie nie verdeI' ingegaan nie. 

3. 	 Vergelyk byvoorbeeld in die Afrikaanse literatuur Van Rensburg 
(1971) vir 'n kort oorsig van ontwikkelinge tot 1971. 
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Hat egter- weI van belang is, is die herori~ntering wat plaasgevind 

het vir die wat, in bre~ trekke, die beginsels van die Transforma= 

sioneel-Generatiewe Grammatika aanvaar het en met hierdie beginsels 

as grondslag die taak van taalbeskr;ywing opnuut aangepak het. 

In 1974 skryf Postal, mede-grondlegger van die teorie wat in die hui: 

dige studie onder die soekl kom, byvoorbeeld In sy opdrag in Qu 
Raising die volgende: 

"The present work is highly cri tical of some of 
(Chomsky's) more recent grammatical proposals, as 
several other post-1968 works of mine have been, 
and as future works will In all likelihood be. 
But no matter how the issues are ultimately re= 
solved, it is clear that none of this kind of work 
would ever have been possible without the many 
fundamental, groundbreaking insights and the radical 
reorientation of the goals and methods of linguistic 
inquiry which he has played such an enormous role in 
bringing about. While he and I have many important, 
some ~~ite profound, disagreements about the nature 
of grammatical structure (in particular, about the 
role of meaning in this structure, about the role of 
global rules, about the existence of deep structure, 
and about the existence of syntactic features), these 
disagreements exist within a context of accepted 
questions and premises that his earlier work created." 

Postal maak dus melding van sowel "accepted qtlestions and premises" 

as "disagreements". In hierdie hoofstuk kyk ons vlugt na enkele 

van di~ veronderstel wat Postal aanvaar en wat vir die huidige 

ondersoek ter is. In hoofstuk 2 kom die "disagreements" ter 

sprake. 

1.2 Die problematiek Van die taalwetenskap 

In 1964 s~ Chomsky: 

liThe central fact to which any significant 
theory must address itself is this: a mature 
can a new sentence of, hic on the ap= 
propriate occasion, and other speakers can understand 
it immediately, though it is eqtlally new to them. Most 
of our linguistic experience, both as rs and hearers, 
is with new sentences; once we have mastered a language, 
the class of sentences ,-Ji th Vlhich we can operate fluently 
and without difficult,:: or heSItation is so vast that for 
all practical purposes (and, obviously, for all theoreti= 
cal purposes), we ma,Y regard it as infinite. normal 
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master,y of a language involves not only the ability 
to understand immediately an indefinite number of 
entirely new sentences, but also the ability to identify 
deviant sentences and, on occasion, to impose an inter.= 
pretation on them." (1964:7) 

Indien 'n moedertaalspreke I' (voortaan T 1-spreker) 'n "taalfout" sou 

begaan (byvoorbeeld verkeerde woordorde sou gebruik), sou hy 'bf hOllF 

self kon korrigeer (dit gebeur dikwels dat 'n spreker so 'n fout on= 

middellik re~stel) 'bf 'n korreksie van die fout aanvaar4 ). Op die 

fonologiese 5 vlak bestaan dieselfde ve:rmo~ om uit 'n aantal moont= 

likhede (opsies) die korrekte vorm te kies. Byvoorbeeld, die Engels= 

sprekende het by die vorming van die verlede tyd by swak werkwoorde 

basies drie moontlikhede,waarvan net een telkens korrek kan wees: 

/t/ soos by walked, /d/ soos by waved en /.d/ soos by doubted. 

Selfs 'n kind sal in elke geval die korrekte vorm kies6 ~. 

ira aanleiding hiervan behoort die basiese vraag van die linguistiek 

volgens Chomsky te wees: Hoe verklaar mens hierdie vermo~? En sy 

basiese antwoord is: taal is re~l-matig, en onderliggend aan die 

spraak (taalgebruik, "performance") van die spreker is 'n implisiete 

kennis van die re~ls (taalbeheersing, "competence") wat daardie taal= 

b~bruik beheers. Di~ begrippe is reeds bekend en hoef nie in beson= 

der-hede gedefinieer te word nie. (Vergelyk byvoorbeeld Chomsky 

1966:9,10.) 

1.3 	 Doelstelling van die taalwetenskap 

Uit voorgaande volg dan die doelstelling van die taalwetenskap, 

naamlik om daardie re~ls wat elke T1-spreker blykbaar lmplisiet ken, 

te ont-dek en, hoe ook aI, eksplisiet te formuleer binne die raamwe rk 

van 'n ge'lntegreerde taalteorie. 

4. 	 Vergel;>rk egter voetnoot 11), waar 'n verdere opmerkine 001' hier.= 
die opvatting gemaak word. 

5. 	 Die geval wat hier ter illustrasie gebruik word, word in die TGG 
as 'n fonologiese aangeleentheid gesien, terwyl dit rli.e 
"ou" ( st ruktu re Ie) siening 'n .!1l2!:fol ogie se (of morfonol ) 
verskynsel sou gewees het. 

6. 	 Trouens, dis duidelik dat wanneer die Engelse kind "verkee rde Lk" 
s@ runned i.p.v. ~, hy juis toon dat hy di~ relHmatighcde La::: 
meester het. Dis nie die re'i'Hs wat eksplisiet aan 'n kind t"€lecr 
word O.a. deur "korreksie" nie, maar juis die uitsonderings op 
die re~ls. 
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Chomsky stel dit s~: 

As 'n taal gedefinieer word as: "a set (finite or infinite) of serl== 

tences, each finite in length and constructed out of a finite set 

of elements" (Chomsky 1957= 13), dan is die basiese doelstelling in 

die linguistiese oesk~ing of analise van 'n taal L dus: 

"to separate the grammatical sequences which are 
the sentences of L from the ungrammatic~l sequences 
which are not sentences of L and to study the strue= 
tUre of the grammatical sequences. The grammar of L 
will thus be a device that generates all of the gramma= 
tical sequences of L and none of the ungrammatical ones." 
(Chomsky 1957:13) 

Dit is egter volgens Chomsky (1957:15 - ek vertaal vry:;dub 

delik dat hierdie stel grammat ikale sinne nie identies kan wees met 

enige korpus uitinge wat 'n linguis sal kan versamel nie. Die graJn=: 

matika van 'n taal sal die eindige korpus versamelde uitinge 12ro,jek:. 

~ ("project") om verslag te gee van die oneindige aantal gramma= 

tikale sinne in die taal, d.w.s. om hulle te "voorspel". In hierdie 

opsig weerspietH die grammatika van 'n bepaalde taal die taalbeheer= 

sing van die spreker wat op grond van 'n bet reklik7 ) beperkte ervaring 

van sy taal on oneindige aantal sinne kan voortbring of verstaanB). 

Fillmore (1972:6) meen ook soos Chomsky vyftien jaar vroe~r, dat: 

"the most intelligible view of grammatical research 
sees it as the attempt to discover the internal rules 
which account for the rule-guided aspect of human 
linguistic abilities." 

7. 	 Dit wil S~, betreklik tot die totale ervaring van die taal deur 
.a!. die sprekers daarvatl, alhoewel 'n gedeelte van sy ervaring 
vanselfsprekend sal oorvleuel met di~ van die ander sprekers. 

B. 	 Hie rdie kwalifikasie (nl. "... of ve rstaan") is nodig in die 
lig daarvan dat iemand sinne sou kon verstaan wat by 
self waarskynlik nooit sou voortgebring het nie -- maar wat 
hy weI sou ~ voortgebring het. Dit is byvoorbeeld hoogs on= 
waarskynlik dat die volgende sin uit my pen SOu gekom het (redes 
is hier nie ter sake nie) alhoewel ek dit sonder enige moeite 
verstaan: "En dan is daar ander stukke wat hulle waarde vind 
in herinnerings en in al die onvoorspelbare liefde van die mens, 
maar wat nou hulle intrinsieke waaroeloosheid bewys onder die 
soeklig van 'n onbevange objektiwiteit." (Etienne Leroux: 
!en vir AzaHel, p.47) 
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Hierdie doelstelling, n1. die beskrywing van die relHs van '11 taal T, 

is egter nie die ui~eindelike doel van taalteorie nie, want "we are 

interested not only in particular languages, but also in the general 

nature of language" (Chomsky 1957:14). Deur die ontdekking van relH= 

matighede onderliggend aan besondere tale, word daar beoog om rel!lma= 

tighede te ontdek wat onderliggend is aan alle tale. 

"Descriptive linguistics has two fundamental goals. 
One goal is to formulate adequate theories of the 
structure of individual languages; these theories, 
whether complete or fragmentary, are usually called 
grammars. The second goal is to devise a ~neral 
linguistic theorY or linguistic metatheory. A linguis.= 
tic metatheory is one that characterizes the structural 
properties shared by all human languages, and as 
such it constitutes the only really meaningful definition 
of the notion language." (Langacker 1912:21) 9) 

Chomsky beklemtoon dat nbg die taalspesifieke grammatika nbg die 

universele teorie onveranderd sal bly, want nuwe inligting oor be:: 

paalde tale en nuwe insigte in taalstruktuur (en gevolglik in taal= 

teorie) is onve:rmydelik. Maar op enige gegewe tydstip is di t die 

linguis se taak om binne die raamwerk van die gangbare tJorie 

die taalbeheersing van die T1-spreker van 'n taal so juis as wat 

moontlik is in 'n grammatika te probeer weerspiel!l. 

In diegeval van Perlmutter en Postal se Relasionele Grammatika het 

ons byvoorbeeld enersyds te doen met 'n gedeeltelike verwerping van 'n 

huidige teorie, nl. die TGG, en andersyds met 'n hipotese wat bepaalde 

universele re~lmatighede veronderstel, en dit moet as die taak van 

die huidige studie gesien word om hierdie hipotese aan die hand van 

Afrikaans te toets, om sodoende bf hierdie hipotese te onderskryf bf 

dit (dalk gedeeltelik) te weerl@. 

9. 	 Langacker wys voorts daarop dat daar n!i.e net gewerk word van die 
spesifieke na die universele/algemene nie, maar ook omgekeerd, 
en dat di~ twee doelstellinge nie in die praktyk geskei (kan) 
word nie (onderskei word hulle we 1); want wanneer 'n linguis 
sintaktiese re~ls van een of ander aard opstel vir'll bepaalde 
taal, voorveronderstel hy implisiet 'n metateorie wat hom in 
staat stel om dit te doen. Dit is hierdie verband tussen taal= 
spesifieke en universele teorie waarna Chomsky (1951:50) verwys 
wanneer by s@: "We require that the grammar of a given language 
be constructed in accordance with a specific theory of linguistic 
structure in which such terms as 'phoneme' and 'phrase' are de= 
fined independently of any particular language." Dis egter duidelik 
dat sulke definisies moet begin by minstens ~~n ondersoekte taal, 
op grand waarvan dan weer "geprojekteer" word op alle menslike tale. 
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Hierdie doelstelling kan, volgens Chomsky, op slegs een wyse bereik 

word, en di t is, naamlik, deur die beginsel van 'n mmerat i§we gram= 

matika te aanvaar, d.w.s. 

"an explicit grammar that makes no appeal to the 
reader's 'facult~ de langage"'. (Chomsky 1966:12) 

So 'n generatiewe grammatika is eksplisiet omdat dit bestaan uit re~ls 

wat eksplisiet geformuleer is, juis sodat hulle aan die "projeksie"

vereiste (waaroa hierbo verwys is) voldoen. Dus: gegee sekere re~ls 

vir die generering van 'n bepaalde konstruksie (s~ maar: lydende 

vonn), moet die toepassing van daardie retHs telkens (vir 'n oneindige 

aantal gevalle) 'n grammatikale konstruksie tot gevolg h@, d.w.s. een 
11wat deur die T1-apreke r aanvaar sal word as 'n sin van daardie taa1 ). 

Die effektiefste Wyse om re~ls presies te formuleer is om hulle te 

formaliseer (of "aksiomatiseer" ). 

"(Aksiomatisering) lei tot groter bondigheid en dus 
oorsigtelikheid in die taalbeskr,ywing. Weens die 
h~ eise van konsekwentheid en geheelgerigtheid wat 
die toepassing van aksiornatiese relHs aan die navoI'= 
ser stel, word redeneerfoute en leemtes in die beskry= 
wing baie makliker raakgesien en gelHimineer." 
(Ponelis 1968:20) 

Byvoorbeeld, in plMs daarvan om omskr,ywing na die lydende vorm te 

beskryf in "gewone Afrikaans", kan dit (hooge vereenvoudig) st voor:: 

gestel word: 

NS 1 + W + NS2 ..... NS2 + word + deur + NS + ge + W1 

Links van die pyltjie het ana 'n geprojekteerde struktuurbeskrywing 

(SB) van die reekse waarop omskI)~ing van toepassing kan wees, en 

10. 	 Vergelyk vir 'n vollediger bespreking van hierdie begrip: 
Lyons (1968:155-7). 

11. 	 Fillmore (1972) gaan verder in op hierdie kwessie van Itgenera.:= 
tivit~' en wys op enkele probleme verbonde aan die kriterium 
"aanvaarbaar vir die moedertaalspreker" en aan die wyse waarop 
afwykings in die taalgebruik van moedertaalsprekers formeel 
verantwoord moet word. Ons kan nie anders nie as om met Fill= 
more saam te stem, maar in beginsel moet ons die TGG-uitgangs= 
punt nogtans by die afnresigheid van 'n beter grondslag aanvaar. 
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regs van die pyltjie die struktuurverandering (SV) wat die omskrywings= 

t ransformasie definieer12). 

Dit dan wat betref enkele van die" accepted questions and premises" 

waarna Postal verwys het. Nie dat hierdie ideale van taalbeskrywing 

altyd tot vervulling kom nie, want om al die kampleksiteite van mens= 

like tale volledig waar te neem, korrek te interpreteer en dan on= 

dubbelsinnig d.m.v. geformaliseerde re~ls weer te gee, is baie ~ 

liker ges~ as gedaan. Hierdie beginsels dien egter steeds as grond: 

slag vir die taalwetenskaplike se beoefening van By diBsipline. 

12. 	 Vergelyk De Haan e.a. (1974:42) en Lyons (1968:257) vir 'n kart 
bespreking van die vorm van transformasiere~ls. Wat ons hier 
noem SB noem De Haa:n e.a. SD'("structural description") en 
Lyons SA (llstructural analysis"); ons SV kom ooreen met die 
genoemde skrywers se SC (llstructural change"). 
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HOOFSTUK 2 

DIE 'RAISON D' ErRE' VAN DIE RELASIONELE GRAMMATlKA 

2.1 	 Inleidin! 

Die vorige hoofstuk het gehandel oor wat Postal genoem het tt accepted 

quest ions and premises" in die hedendaagse taalwetenskap. In hierdie 

hoofstuk sal kortliks ingegaan word op een soort probleem wat binne 

die raamwerk van die TOG ontstaan het ten opsigte van transformasies, 

'n probleem wat dui op 'n meer basiese gebrek in die ~GG, soos di t ge= 

sien word deur die voorstanders van RO. Met ander woorde, die pro= 

bleem wat hier behandel word, is simptomaties, of dan n illustrasie, 

van 'n meer onderliggende gebrek in die TGG se hantering van die sin: 

taktiese strukture van menslike taal. 

2.2 	 'n Pertinente probleem - ter illustrasie 

Die probleem wat hier as voorbeeld behandel word, spruit hoofsaaklik 

uit die vraag: Wat doen die TGG wanneer gevind word dat die toepaa= 

sing van 'n re'lH wat op grond van sekere feite van 'n taal goad gemoti= 

veer is, in ander gevalle ongrammatikale reekse tot gevolg het? 

Om te illustreer: Afrikaans het 'n goed gemotiveerde re~n1) wat in= 

formeel s~ uitgedruk kan word: 

(1) 	 Die kwantifiseerdei) ~ lean verplaas word binne 

die NS waarin dit optree, en 'n posisie na. die 

naamwoord inneem. In die proses verander ~ na elkeen. 

Vergelyk byvoorbeeld: 

Hy belowe elke kind 'n pak lekkers. 


Hy belowe die kinder! elkeen 'n pak.lekkers. 


1. 	 Hier word die re~l heelwat vereenvoudig. Vergelyk die bespre= 
king daarvan in hoofstuk 5. 

2. 	 Hierdie begrip word in hoofstuk 5 verduidelik. 
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Maar toepassing van (1) op (1.3) het die ongrammatikale (1.4) tot 

gevolg: 

CJ •3 ) 	 .Hy be lowe 'Il pak lekke rs san e Ike kind. 

( 1.4) *Hy belows 'n pu lekkers a.an die kinders elkeen. 

As 	 (1.1) en (1.3) vergelyk word, sal gesien word dat 19. van (1.1) 

verskil t.o.v. die posisie van die naamwoordstuk elke kind. 

'n Re~l wat di' verskil verantwoord, kan inf'ormeel so geformuleer 

word: 

(2) 	Die indirekte voonrerp kan'Il posisie inneem V't>t>r die direkte 

voorwerp, met 'n gepaardgaandeweglatil'lg van die voorsetse13 ). 

Die TGG se oplossing vir die probleem wat spruit uit die ongramma= 

tikaliteit van (1.4), l~ in die beginsel van (ekstrinsieke) re~l= 

Ordening4 ). One hoef net in ons grammatika te spesifiseer dat re~l 
(2) vot>r re~l (1)georden moet wees, Bodat (2) nooit op strukture 

soos (1.3) toegepas sal word nie en ongrammatikale reekse soortge= 

lyk aan (1.4) verhoed kan word. 

Maar, s@ Botha, wat hier taalteoreties gesproke van uiterste belang 

is, is die feit dat di~ twee re~ls ook anders georden kon gewees het 

binne die ra.a.mwerk van die TGG. Met ander woorde, die TGG kan nie 

(byvoorbeeld op grand van inherente eienskappe van klouse) voorspel 

watter ordening die korrekte ordening is nie (Botha 1914:5). Lewer 

'Il bepaalde re~l die verkeerde uitvoer, word ditl verkeerde uitvoer 

geblokkeer o.a. deur die betrokke re~l op 'Il bepaalde wyse te orden 

ten opsigte van (on) ander re~l(s) in die grammatika. 

3. 	 Hierdie proses staan bekend as Datieftransfo:nna.sie. Verge= 
lyk Botha (1914:26). 

4. 	 Vergelyk hieroor O.a. Chomsky (1965:39 en elders); De Haan e.a. 
(1914:42, 68 e.v.); Lyons (1968:220, 268) en Postal (1914: 
5n, 280-4). De Haan e.a. geE} heelwat aandag aan re~lordening in 
Nederlands; die ander werke is meer algemeen-teoreties gerig. 
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2.3 Kritiek teen ekstrinsieke re~IOrdening5) 

Ten opsigte van hierdie beginsel van ekstrinsieke retHordening ver= 

ski I Postal (o.a. in Postal 1974) en nou veral Perlmutter en Postal, 

soos blyk uit Botha (1974), van Chomsky en ander taalkundiges. 

Vir Perlmutter en Postal is ekstrinsieke ordening nie net onnodig 

nie maar ook teoreties swak gemotiveer. Postal (1972: 141) s~ 

byvoorbeeld: 

"I see no reason whatever for assuming, as in the 
past, that ordering statements are freely available 
while other types of statements require justification. 
This assymetry has, as far as I know, never been justi; 
fied." 

Ordeningis naamlik maar een van verskeie sooMe beperkings, soos 

reeds gemeld is, en "in many cases (they) compete with other types 

of grammatical apparatus". Wat dus in die TOG d.m.v. byvoorbeeld 

ordening bereik word, kan, volgens Postal, deur ander middele, wat 

beter gemot iveerd en minder ad hoc is, bereik word. Postal (1974: 

281) meen byvoorbeeld dat die beperkings wat die TOG plaas op 

"Ordinary Heflexivat ion" in Engels deur di t eenvoudig te orden na 

"Raising", ewe doeltreffend gedoen kan word in tenne van 'n universele 

voorwaarde. 

Postal se eerste beswaar teen ekst rinsieke ordening is dat di t 

ad hoc is en dus in beginsel 'n baie groot aantal potensHHe orde= 

ningsmoontlikhede toelaat wat van idiolek tot idiolek en taal tot 

taal sal kan verskil: 

5. 	 Daar moet op gewys word dat re~lordening nie die enigste mid: 
del is wat binne die bre~ raamwerk van die TGG aangewend is 
om beperkings te plaas op moontlike transformasies nie. Pos= 
tal (1971) se "Cross-oveI"-re~ls, die verskillende "filters" 
in Postal (1972) en verskeie ander beginsels soos die wat 
Ponelis (1976) bespreek het, is almal pogings binne die bre~ 
raamwerk van die TGG om moontlike en onmoontlike strukture te 
probear karakteriseer. Sonder dieper navorsing van HG is 
di t in hierdie stadium egter nie moontlik om aan te dui pre= 
sias hoe Perlmutter en Postal die rol van genoemde beginsels 
in verhouding tot 'n HG sien nie. 
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"Thus in such a theory, it would be only an 
accident that, for example, Ordinary Reflexi= 
vization did not precede Raising in English ( ••• ); 
that is, Raising would never induce reflexive 
marking. I think this is a clearly impossible 
situation, yet one perfectly consistent with a 
theory claiming that, in general, rules are e~ 
trinsically ordered. For the explicit claim that 
a pair of rules, R1, R2, have to be extrinsically 
ordered in a particular way involves the implicit 
claim that they could be ordered the opposite way." 
(Postal 1974: 282 ) 

Volgens Postal is ekstrinsieke ordening in die hleede plek nie nodig 

nie, omdat daar met ander beginsels gewerk kan word wat "stronger and 

more interesting" is (1974:281). Onder die beginsels is die karaki= 

terisering van beperkings op transformasies deur eksplisiete verwy = 
sing na grammatikale relasies. 

Twee opmerkings is hier nodig: 

a. Die eerste is dat kritiek nie net op die sintaktiese vlak inge= 

bring is teen ekstrinsieke re~lordening nie. Koutsoudas, Sanders en 

Noll (1974) beweer byvoorbeeld m.b.t. re~lordening op die fonologiese 

vlak: 

"••• the power of extrinsic ordering is empirically 
unmotivated with respect to facts about the phona= 
logical changes of natural languages. Specifically, 
( ••• ) any phonological fact that can be accounted 
for by means of a theor.y with the power of extrinsic 
ordering can be accounted for with equal or greater 
generality by means of a theory without this power. 
( ••• ) The empirically correct order of application 
of grammatical rules is determined entirely by 
universal principles." (1974:1) 

b. Die tweede opmerking word gemaak in die I van die eerste, 

nl. dat dit hier gaan am kritiek teen ekstrinsieke ordenlng. 

Met RG word nie beoog am aIle re~lordening uit te skakel nie. 

Die ordening wat byvoorbeeld geld t.o.v. refleksivering en die 

imperatieftransformasie (vergelyk o.a. Verkliyl e.a. (1974:152-4)), 
\ 

is noodsaaklik, anders sal 'n kOlistruksie soos Gaan was jou nie 

gegenereer kan word nie. Wat In hlerdie verband interessant is, 

is dat die twee transformasies universeel is en dat hulle ordening 

t.o.v. mekaar dus ook universeel sal moet weese Teen 'n dergelike 

motiverlng vir re~lordening word nie beswaar ingebring nie. 
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2.4 	 Tweeledi~ kritiek teen die TGG 

Perlmutter en Postal se beswaar teen die TGG-sintaksis soos konven: 

sioneel geformuleer is dus tweeledig: 

a. Die TGG se transformasiere~ls is te kragtig en kan dus poten: 

sieel ook ongrammatikale reekse genereer. Meer algemeen gestel: 

die TGG maak voorsiening vir strukture (en dus grammatikas) wat taal= 

kundige nie-feite kan beskryf (Botha 1974:9). D'it spruit o.a. daaruit 

dat t ransformasiere~ls "blindelings" of "meganies" van toepassing 

is op enige konstituentreeks wat voldoen aan die SB vir daardie 

transformasies. De Haan e.a. (1974:54) s~ byvoorbeeld: "liet me= 

ganische karakter van de regeltoepassing is essentieel,,6), en 

Chomsky self beweer: "(The transformations apply) blindly to any 

phrase-marker of the proper form, caring nothing about meanings or 

grammatical relations" (1972:118). 

b. Die wyse waarop die TGG dan ongrammatikale reekse (gegenereer 

deur die meganiese toepassing van re~ls) verhoed (naamlik deur ver: 

skeie soorte beperkings waarvan die ekstrinsieke ordening van re~ls 

in verhouding tot ander re~ls een is), is heeltemal te ad hoc. Dit 

impliseer dat die generering van grammatikale reekse dus (minstens 

gedeeltelik) ook ad hoc en toevallig is. Na Perlmutter en Postal 

se mening behoort 'n doelt reffende sintaktiese teorie egte r gram= 

matikale en ongrammatikale reekse op 'n wyse wat nie-ad hoc is, 

te kan voorsDel en te karakteriseer. 'n Doelt reffende sintaktiese 

teorie moet, - m. a. '-l., 'n teorie oor klousstrukture7 ) bevat. 

6. 	 Die ~ wat hy hiervoor gee is, terloops, heeltemal aanvaar: 

baar, nl.: 


"Als de taalkundige de regels een handje gaat helpen 
dan is het niet duidelijk meer of het korrekte resul~ 
taat voIgt uit de grammatika of uit de taalkundige, 
en dan kunnen we er dus niet zeker van zijn dat de 
grammatika inderdaad de taalbeheersing kompleet weer.: 
spiegelt." (1974: ) 

7. 	 Die vertaling van "clause structure" word oorgeneem van 
Botha (1974). Die term klous word ook deur Ponelis 
(1968:6, 9) gebruik. Vir Botha (in navolging van Perl= 
mutter en Postal?) is 'n klous "'n konsti tuent ( ••• ) wat in 'n 
boomdiagram deur 'n S gedomineer word" (Botha 1974:3). Vir 
Ponelis is klous ook sinoniem met sin, en dit word gedefinieer 
as "'n qroep wat opgebou is uit 'n bepaalde volgorde van twee 
stukke/samestellende dele wat naamwoordstuk (NS) en werkwoord~ 
stuk (WS) genoem word" (Ponelis 1968:9). Botha se defi:!isie 

is r;~;'JGr "n:::leidcL:l/••• 
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2.5 Die aard en doel van ~ klousstruktuurteorie 

Weens die aard van die soort klouBstruktuurteorie wat Perlmutter en 

Postal in gedagte het, sal 'n ad hoc-beperking op transformasies, 

soos ekstrinsieke re~lordening, onnodig en oorbodig word. Die rede 

hie rvoor is dat 'n toereikende klousstruktuurteorie vooruit sal voor: 

spel watter strukture weI moontlike strukture in menslike taal is, 

sodat byvoorbeeld vooraf voorspel kan word dat 'n bepaalde transfor: 

masie toegepas op 'n bepaalde konstituentreeks 'n ongrammatikale 

ui tvoor sal h~. 'n Kennis van klousstrukture en 'n formulering 

daarvan in die vonn van KS-wette sal dus onder andere die voordeel 

h~ dat aekere ongrammatikale uitvoere vooraf geblokkeer kan word, 

eerder,as dat hulle as toevallig beakou kan word en, dan geblokkeer 

moot word deur, byvoorbeeld, re~lordening. 

"Vir Perlmutter en Postal is 'n teorie van klouastruktuur 
'n atel prinsipes oftewel wette wat heel presiese en 
spesifieke beweringa mask oor 

1. 	 welke a priori voorstelbare klousatrukture ~ 
moontlike klousatrukture van IlEnslike taal is, en 

2. 	 welke a priori vooratelbare klousstrukture m 
moontlike klousstruktuur van menslike taal is NIE. 

~ Teorie van klousstruktuur gee dus 'n hoogs geartikuleerde 
en restriktiewe karakterisering van die inhoud van die 
begrip 'moontlike klouast:ruktuur van menslike taal '." 
(Botha 1974: 3) 

So 'n teorie bevat die TOO, volgens Perlmutter en Postal, nie. OIll= 

dat die TGG byvoorbeeld twee teenstr.ydige moontlike ordeningsver: 

is egter misleidend, aangesien ook byvoorbeeld 'n NS hiervolgens 
'n klous kan wees. Ponelis se definisie het skynbaar in die 
eerste plek betrekking op dieptestrukture. 'n Beter definisie 
van ~ is die van De Haan e.a. (1914:99): I 

"Ean meer strikte definitie van clause is: een 
deel van een boom dat liOrd gevormd door een S
knoop plus aIle knopen die door deze S worden 

dominee rd zonde r tussenkomst van een de re S." 
onderstreping myne -- N.G. 

Hierdie definisie maak byvoorb~eld voorsiening vir sowel 
diepte- as oppervlak~ strukture, en skakel ook die misleidende 
element in Botha se definisie uit. 
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houdinge toelaat vir refleksivering en "raising", is die TOG se karakteri= 

Bering van die begrip "moontlike strukture van menslike taal" te wyd 

t.o.v. klouse, dus probeer hulle dit beperk deur die korrekte orde= 

ningsverhouding te spesifiseer tusBen die twee re~ls. 

Eotha 	(1914:4) meen derhalwe: 

n (Pe r lnru tte r en Postal) s ien in RG nie 'n sta.p om TG 
pry-s 	te gee nie. Volgens bulle bestaan daar in TG 
gewoon geen teorie van klousstruktuur nie, en is daar 
niks 	om pry-s te gee nie." 

RG word dus nie as ~ alternatief vir die TGG gesien nie maar as 'n 

uiters noodsaaklike aanvulling by transformasionele teorie, en weens 

die aard van die klousBtruktuurwette ook as 'n alternatief vir ad 

hoc-beperkings op transfonnasieB. 

Eotha bespreek in Botha (1914) ongeveer twintig van Perlmutter en 

Postal se klousstruktuurwette, waarvan een, nl. die sg. "Generalized 

Cyclicity Law', hier as voorbeeld aangehaal word. Hierdie wet, wat 

ons kan vertaal met "Vera1gemeende Siklisiteitswet", lui: 

"Enige relH wat die termstruktuur van 'tl klous verander, 

is siklies"8). (Botha 1914: 56) 


Enige transformasierelH wat dus 'n nuwe term skep9) of 'n term skrap 

is dus siklies. Met hierdie wet kan die siklisiteit van sekere re~ls 

dus voorspel word10), wat natuurlik terselfdertyd impliseer dat be= 

lar"grike uitsprake a priori gemaak kan word oor moontlike en onmoont= 

like klousstrukture in tale - uitsprake wat in die TGG as 't ware 

toevallig en a posteriori is. 

8. 	 Vergelyk vir 'n bespreking van die sikliese beginsel onder 
andere De Haan e.a. (1974:142-8) en Verkuyl e.a. (1914:154 e.v.). 

9. 	 Vergelyk Botha (1974:29). Aan hierdie begrip is en'k.ele be:: 
langrike probleme verbonde, waarna verderaan weer verwys sal 
word (paraJraaf 3.9 van hierdie studie). 

10. 	 Vergelyk egter Botha (1914:31) vir verdere belangrike opmers 
kings van Perlmutter en Postal oor hierdie wet. 
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Botha beklemtoon egter: 

"RG is in die huidige stadium van ontwikkeling nog 
nie 'n teorie wat geld vir alle tipes klouse nie. 
Daarber.ewens is RG nog nie 'n teorie wat al die 
aspekte dek van t s klouse waarvoor dit weI al 
moet geld nie. Kortom, in sy huidige vorm is RG 
dus slegs 'n fragment vaX! 'n teorie van klousstruk= 
tuur." (Botha 1974:11) 

Dit sal egter vir er.igeen wat Botha se Kursus • •• lees, duidelik 

wees dat selfs hierdie "fragment" die aandag verdien van enige taal= 

kundige wat 'n toereikende en doeltreffende beskrywing wi! gee van 

die sintaktiese re~lmatighede in menslike taal en in sy besondere 

taal. 

SOOS blyk ui t die l .. et hierbo aangehaal speel die begrip TERM 'n 

sentrale rol in die formulering van die klousstruktuurwette. Voor: 

dat die geldigheid van hierdie wette vir Afrikaans ondersoek kan 

word, moet dus eers vasgestel word of die sentrale begrip, TERM, 

vIOl ip Afrikaans die kenmcrke het waarvan Perlmutter en Postal 

bHI3e r G.at.1ulle uni verseel is. 

In hierdie studie sal die klousstruktuurwette as sodanig dus nie 

vir Afrikaans ondersoek word nie, maar daar sal weI as eerste stap 

gepoog word om vas te stel of Perlmutter en Postal se opvatting van 

TERME, wat die uitgangspunt van hulle klousstruktuurwette vorm, weI 

in Afrikaans houdbaar is. Indien weI, sal dit 'n stewige fondament 

verskaf vir verdere werk oor die klousstruktuurwette self. 
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HOOFBTUK 3 

R.ELASIONELE GRAMMATIKA 

3.1 Die benarning nRelasionele Grammatika" 

"Relasionele Grammat ika" word so genoem weens die sentrale plek wat 

daarin gegee word aan die gramma.tikale relasies onderweIj2, voorwer;e 

en indirekte voorwerp in Perlmutter en Postal se formulering van 

hulle klousstruktuurwette (voortaan KS-wette). Voorspellings oor, 

en,daaruit voortsprui tend, beperkings op, 'n groot aantal transfor=: 

masie s hou regstreeks verband met die status van die naamwoordstukke 

betrokke by die transformasies t.o.v. die begrippe onderwerp, voor=: 

werp en indirekte voorwerp. Met ander woorde, moontlike en o:nmoont== 

like strukture word beskryf i.n terme van inherente, universele struktuur1; 

eienskappe van die klaus wat dus by implikasie ook vir Afrikaans sal 

geld met die grarnmatikale relasies as parameters. 

3.2 Die begrip "grammatikale relasie" 

Die begrip grammatikale relasie soos dit uit Botha se kursus deur 

Pe rlmutter en Postal skyn gebruik te word, verdien besondere aan= 

dag. Ter wille van kontinu'1tei t in hierdie hoofstuk sal 'n kritiese 

bespreking van die inhoud wat waarskynlik aan hierdie begrip gegee 

moet word, uitgestel word tot aan die einde van die hoofstuk. 

Intussen kan gemeld word dat grammatikale relasie, wat deur Perlmutter 

en Postal sinoniem gebruik word met grammatikale funksie (Botha 1974: 

14), verw-ys na bepaalde verhaudings tussen NSe in 'n klaus en die 

hoofwerkwoord van daardie klaus. Vir hulle staan net ~ nominale 

konstituente in 'n klaus in relasies tot die werkwoord, nl. die re= 

lasies onderwerp, voorwerp en indirekte voorwerp (Botha 1974: 16). 

Ter illustrasie gebruik Botha (1974:15) die sin (of "klous"): 

Joe wrote a letter to Cynthia with this new pen 

last Thursday. 


In hierdie sin kom vyf nominale konstituente voor, nl. ~, a letter, 

Cxnthia, this new ~n en last Thursday. Slegs drie van hierdie vyf 
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staan egter "in 'n grammatikale relasie" tot die werkwoordwfote, 

nl. die eersgenoemie drie. Die vraag ontstaan nou: ;wat presies. 
1word bedoel met "grammatikale relasie"? ) 

Di~ begrippe word tradisioneel intensioneel gedefinieer, en dit is 

belangrik (en nie net interessant me) dat daar, implisiet t>f eka= 

plisiet in 'n groot gedeelte van die taalkundige literatuur aange= 

neem word dat hoogstens drie NSe "in 'n granunatikale relasie staan" 

tot die hoofwerkwoord van 'n kloul). De Bruto (1971:1 e.v.) behan= 

del byvoorbeeld in navolging van o.a. Lyons (1968) die begrip 

12redikaAt, wat De Bruto definieer as "'n werkwoord en sy sg. valensie= 

veld" (p.7). Die valensieveld word gedefinieer as: 

"die potensHHe aantal semantiese kernfunksies wat di t 
kan neem ( ••• ). Afgehangende van hoeveel funksies 'n 
werkwoord kan neem, word daar gepraat van 'n eenfunksie-, 
'n tweefunksie- of driefunksiepredikaat" (p. 7), 

en difl drie funksies is onderwerp, direkte voorwerp en indirekte 

voorwerp3). Terw;yl daar gewoonlik sonder meer uitgegaan word daar= 

van dat juis hierdie drie funksies belangrik is in sintaktiese teorie, 

beweer Perlmutter en Postal dat hulle op 'n nie-intensionele wyse 

kan toon waarom NSe wat hierdie drie funksies verrig (of in hierdie 

drie grammatikale relasies staan tot die werkwoord) in die kIous, 

sintakties belangrik is. Hulle beweer dat hulle lange 'n nie-inten= 

sionele weg kan inhoud gee aan die begrippe onderwerp, voorwerp en 

indirekte voorwerp en derhalwe aan die begrip grammatikale relasie. 

Hulle bereik dit naamlik deur aan te toon dat NSe wat hierdie funksies 

verrig, en net hulle, van kritieke belang is in die formulering van 

wette oor moontlike klousstrukture. Met ander woorde, deur die optrede 

1. 	 Let byvoorbeeld daarop dat daar in 'n kasusgrammatika ook van 
this new pen ges@ kan word dat di t "in 'n grammatikale re lasie" 
staan tot die werkwoord wrote, n1. "instrumentele" relasie. 

2. 	 De Haan e.a. (1974:51) is skynbaar 'n uitaondering: hulle 
erken nl. ~ ag. sintaktiese funksies, die vierde 
synde "voorsetselvoorwerp". 

3. 	 Let daarop dat De Bruto se b~nadering semanties is (kyk 
p.7 van sy proefskrif)j Botha (1974:14-15) bespreek kort= 
liks ook ander (intensionele) wyses waarop die begrippe 
gedefinieer word. 
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van NSe in die klouse van 'n taal (en van tale) te ondersoek, sal 

(volgens Perlmutter en Postal) gevind word dat die relasies waarin 

NSe tot werkwoorde staan, bepaal watter sintaktiese prosesse/trans= 

formasies waarin NSe betrokke kan wees, weI moontlik is. Dus: in 

plaas daarvan om die drie genoemde funksies/relasies intensioneel 

te definieer, kan aan hulle inhoud gegee word deur 'n ondersoek na 

die rol van NSe in ~ teorie oor klousstrukture: 

,,~ Ander manier waarop aan relasionele begrippe inhoud 
gegee kan word, is om hulle as primitiewe terme in ~ 
sisteem van wette/teoretiese prinsipes te gebruik. 
Binne hierdie sisteem van wette kry dergelike primitiewe 
begrippe dan op 'n nie-intensionele wyse inhoud." 
(Botha 1914: 15) 

Hierdie opvatting sal in die volgende paragraaf duideliker word. 

Aangesien al die moontlike klousstrukture van Afrikaans nog nie 

ondersoek is nie, is dit onmoontlik om suiwer langs 'n nie-intensio= 

nele weg inhoud te gee aan die begrip~. Selfs Botha (1914) se 

gebruik van di~ begrippe wissel tussen intensioneel en nie-intensio= 

neel -- vergelyk byvoorbeeld sy opmerkings op p.15. Ons sal dus ook 

hier hoofsaaklik intensioneel moet werk, en om verder sinvol te kan 

praat oor genoemde be grippe sal hulle nou intensioneel gedefi= 

nieer word. Indien die term-hipotese egter korrek is, kan ve rwag 

word dat ons in 'n later stadium in hierdie studie hierdie definisies 

op 'n nie-intensionele wyse dalk gedeeltelik sal kan bevestig. 

3.3 Definisies van die grammatikale relasies 

Enkele opmerkings moet vereers hier gemaak word oor die definisies: 

a. Op die hele kwessie van universele dieptestrukture (vergelyk 

o.a. Stockwell e.a. 1913:8 e.v.) waarin kas~s-relasies (d.w.s. re= 

lasies soos instrument en ggent binne 'n kasusteorie) eerder as di~ 

waarmee ons hier sal werk, sentraal is, word nie deur Botha (1914) 

ingegaan nie, en di t sal gevolglik 90k in hierdie studie verder ge= 

ignoreer ..lOrd. Ek meen in elk geval dat die wese van die RG-teorie 

nie deur daardie debat be'1nvloed word nie. Of die relasies wat ons 

hier as onderliggend beskou, entlik afgelei is (soos Fillmore e.a. 

meen) of nie, verhinder ons geensins om ons relasies te definieer 

en verder met hulle te werk nie. Soos later sal blyk, het die HG 
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verbum van 'n klous noem (Perlmutte r en Postal) 'n TERM. 
'n NS wat nie in 'n grammatikale relasie tot die verbum 
van sy klous staan nie noem (Perlmutter en Postal) 'n 
NIB-TERH." (Botha 1974: 16) 

3.5 Die termstatus van die grammatikale relasies van 'n klous 

In die klous: 

Die seuntjie sal elke dag in die kombuis water vir §.Y 

hond,jie gee. 

het die NSe (wat almal onderstreep is) die volgende termstatusse: 

NS 

die seuntjie 

w.ater 

sy hondjie 

elke dag 

die kombuis 

TERMSTATUS 

Onderwerp 

Direkte voorwerp 

Indirekte voorwerp 

Nie-term 

Nie-term 

3IMBOLISERING 
VAN TERMSTATUS 

I 

II 


III 


-..<----~ 
Daar afwisselend van sowel woord- as syfernotasie gebruik gemaak 

word om na terme te verwys. (Vir nie-terme word nie syfers gebruik 

nie.) 

Twee punte i.v.m. terme sal vir hierdie studie ter sake wees, nl.: 

1. die verski lle tussen te rIDe en nie-te rme; 

2. die hi~rargiese samehang van terme onderling. 

3.6 Verskille tussen terme ~n nie-terme 

Ten opsigte Van Perlmutter en Postal se klousstruktuurteorie is die 

Hesentlike verskil tussen terme en nie-terme dat e.g. in sintaktiese 

prosess~ betrokke kan wees waarin hoegenaamd nie betrokke kan 

wees nie. Of anders gestel: indien gevind word dat 'n US in sekere 

sintaktiese prosesse betrok.":e is, sal ook gevind word dat daardie NS 

'n tern is. Hierdie prosesse waarin terme, maar nie nie-terme nie, be= 

t rokke Lan we e s, is: 
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1. Refleksivering 	 ("Reflexivization" ); 

2. Kwantifiseerderverplasing ("Quantifier float"); 

3. Koreferensi~le Delesie ("Coreferential Deletion") en 

4. Verbale Kongruensie ("Agreement" ) • 

(Wat 	 di~ prosesse behels, sal verderaan verduidelik wo~~) Hierdie 

prose sse kan dus as soekleidrade gebruik word vir terme. 

Volgens Perlmutter en Postal is die beperking op hierdie vier pro= 

sesse in terrne van terme en nie-terrne universeeI6 ). By implikasie sal 

daar geen natuurlike taal wees waarin nie-terme 

'j. die antesedente van refleksiewe lean wees nie; 


:. ~·:oreferensi~le delesies kan aktiveer nie; 


"). kwantifiseerderverplasing kan aktiveer nie of 


4. verbale kongruensie kan aktiveer nie. 

(Di t impliseer natuurlik dat indien Perlmutter en Postal se hipotse 

korrek is, daar ook vir Afrikaans gevind sal word dat terme met ver= 

WJ'sing na hierdie prosesse onderskei sal kan word van nie-terme.) 

Deur di t te spesifiseer het Perlmutter en Postal op on nie-ad hoc

wyse die onmoontlikheid van sekere konstruksies in menslike taal 

presies gekarakteriseer; terwyl die TGG nie a priori hierdie on: 

moontlike en nie-voorkornende konstruksies uitsluit nie. 

"Alreeds deur 'n onderskeiding tussen terme en nie-terme 
te tref, is RG 'n meer restriktiewe teorie van klous: 
struktuur as wat TG is." (Botha 1974: 19) 

I,J.ar kan ook benewens die verskille hierbo genoem (wat universeel 

L3) taalspesifieke verskille tussen terme en nie-terme bestaan. 

Venier moet opgemerk word dat die feit dat ~ terme by bogenoemde 

prosesse betrokke kan wees, nie impliseer dat ~ terme by di~ 

6. 	 Botha bespreek hierdie vier prosesse (1974:17 e.v.) n.a.v. 
Perlm~tter en Postal se kursus. Dit is nie duidelik uit 
Botha se aanbieding of die prosesse die enigstes is waarby 
terme, maar nie nie-terme nie, betrokke kan weese Perlmutter 
en Postal se 'Host Limitation Law' maak ook b.Jvoorbeeld ge= 
br~ik van die onderskeid tussen terme en nie-terme. (Verge= 
lyk vir hierdie wet, Botha 1974:38~ 
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prosesse betrokke kan wees nie, soos ook verderaan duidelik sal blyk. 

3.7 Hi~rargiese onderlinge samehang Van tenne en nie-terIne 

VOlgens Botha (1974:20) beweer Perlmutter en Postal m.b.t. sint~ 

tlese prosesse waarin NSe betrokke is, dat 

1. 	 indien nie-terme in sekere sintaktiese prosesse betrokke 


kan wees, al die terme I, II, III ook daarin betrokke 


karl wees; 


2. 	 indien Ill's in sekere sintaktiese prosesse betrokke 

kan wees, I's en II's ook daarin betrokke karl wees, ter.: 

wyl nie-terme ~ in al hierdie prosesse betrokke kan wees 

nie; 

3. 	 indien II's in seker0 prosesse betrokke karl wees, ook I's 


daarin betrokke kan wees maar dat Ill's en nie-terme nie 


in al hierdie prose sse betrokke kan wees nie. 


Hierdie feite kan soos volg in 'n tabel voorgestel word: 

Te rmhi~ rargie: 

(Bo) I 

II 

III 

( Onder) Nie-terme 

Hierdie hi~rargie is vOlgens Perlmutter en Postal universeel, maar 

vir elke taal moet afsonderlik vasgestel word presies watter terme 

in bepaalde prose sse betrokke kan wees. Binne die hi~rargie hierbo, 

wat universeel is, is daar sekere taalspesifieke beperkings, want in 

dieGelfde proses kan in verski llende tale verskillende terIne betrokke 

wees. II! l!..ng-els, byvoorbeeld) kan kwantifiseerderverplasing (voortaan 

K-verplasing) slegs deur I's geaktiveer word, terw,yl dit in Frans 

deur 1's, II's en Ill's geaktiveer karl word (vergelyk Botha 1974: 

21-2). Hierdie fei t kan soos volg in 'n diagram voorgestel word: 
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K-ve rplasioo 

I ----.Engels 

II 

III
----------------------Frans 

Nie-terme 

Perlmutter en Postal noem hierdietaalspesifieke bepalings "line

drawing', 7). Vir K-verplasing stel Engels dus die Perk tussen I 

en II, terwyl Frans die perk stel tussen III en nie-terme. 

Wat 	 egter uiters belangrik is om te onthou, is dit: 

"Met betrekking tot 'line-drawing' het individuele 
tale slegs die opsie oor waar in die termhi~rargie 
hulle 	die streep vir 'n bepaalde sintaktiese proses 
trek: bf tussen I en II, bf tussen II en III, bf 
tussen III en NIE-TERME. Geen taal kan egter die 
streep trek op so 'n wyse vir 'n bepaalde proses 

1. 	 dat I's en Ill's, maar nie II's nie, in die proses 
betrokke is nie, of 

2. 	 dat II's en NIE-TERME, maar nie Ill's nie, in die 
proses betrokke is nie. 

RG maak die empiriese bewering dat in hierdie opsig 
die 	termhi~rargie vir aIle tale absoluut is." 
(Botha 1974:22) 

'n Implikasie van perkstell is dat mens in sommige tale die optrede 

van 	NSe in al hierdie prose sse sal moet ondersoek om al die terme 

te vind in daardie tale, omdat net een of twee prosesse dalk net 

een 	of twee terme mag oplewer. 

3.8 	 Die "term"-begrip en Afrikaan~ 

In die lig van Perlmutter en Postal se bewering dat die kenmerke van 

7. 	 Ons sal dit "perkstelling" noem. Di~ benaming is voorgestel 
deur dr. H.F. de Bruto, my studieleier. (Botha 1974 vertaal 
dit met "streep••• trek".) 
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terme hierbo behandel universeel is, sal dit die doel van hierdie 

studie wees om hierdie bewering se geldigheid vir Afrikaans te toets 

deur vir die sintaktiese prose sse hierbo genoem (met die uitsondering 

van 	Verbale Kongruensie -- die rede vir di~ uitsondering word laer 

af verstrek) vas te stel of 

1. 	 die beweerde verskille tussen terme en nie-terme ook 

in Afrikaans geld t.o.v. hierdie sintaktiese prosesse en 

2. 	 die beweerde hi~rargiese ordening van die terme t.o.v. 

hierdie sintaktiese prosesse vir Afnkaans geld. 

Die 	 res van hierdie studie word dus gewy aan1ie toets van die term

hipotese. Dit sal dus nodig wees om hierdie prosesse te ondersoek 

met 	 spesiale verwysing na die "term'-begrip. Weens gebreke en 

leemtes in die beskrywings van hierdie prosesse vir Afrikaans tot 

op hede, word in elke hoofstuk heelwat aandag gegee aan 'n blote be; 

sk~ing van die prosesse, sodat daar sekerheid kan bestaan oor wat 

elkeen behels voordat dit in verband gebring word met die termbegrip. 

Uiteraard kan sulke uiteenlopende prosesse nie binne die bestek van 

'n enkele studie soos hierdie een, op 'n allesomvattende wyse beharidel 

word nie, dus word hulle in 'n beperkte mate en op 'n bet reklik ba= 

siese vlak behandel. Soos egter sal blyk, het selfs hierdie "basiese" 

vorme tot op hede nie in die Afrikaanse taalkunde tot hulle reg ge= 

kom nie. Dit is dus my hoop dat ek ook in hierdie opsig 'n bydrae kon 

gelewer het tot die beskrywing van sommige re~lmatighede onderlig= 

gend aan die taalbeheersing van die Afrikaanse moedertaalspreker. 

Die enigste proses wat nie ondersoek sal word nie, is Verhale Kon= 

gruensie, wat "bestaan in formeel, d. i. morfologies, ui tgedrukte 

samehange tussen NSe en predikate soos verba en adjektiewe" (Botha 

1974:18). Indien 'n onderwerp byvoorbeeld "in die meervoud staan", 

r:Joet die wcrh.roord ook "in dle meeryoud staan". In Engels is 

The booke sou~d interesting. 


Tlle hook sounde i~teresting. 


byvoorbeeld grammatikaal, maar 
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*The book~ sound~ interesting. 


*The book sound interesting. 


nie. 

Afrikaans het egter nie morfologies uitdrukbare samehange tussen 

NSe en werkwoord nie, en gevolglik bestaan Verbale Kongruensie soos 

hierbo gedefinieer nie in Afrikaans nie. 

3.9 Verdere opmerkings oor" grammatikale relasies" 

In par. 3.2 is gemeld dat die begrip grammatikale relasie in hierdie 

paragraaf nader toegelig sou word -- maar waarom is die begrip in 

elk geval problematies? 

Perlmutter en Postal praat vryelik van verandering in die termstatus 

van NSe, byvoorbeeld, II kan word I of III kan word II. Anders ge= 

stel: vir hulle kan 'n NS wat in die relasie voorwerp gestaan het, 

deur een of ander proses in die relasie onderwerp gaan staan, by= 

voorbeeld deur die passieftransformasie wat vir hulle hoofsaaklik 

gaan om die proses II ...,. I (Botha 1974:87). 

Dit is nie ongewoon om binne die TGG te praat van relasie- of funksie= 

verandering nie. Stockwell e.a. (1974:554) maak bJ~oorbeeld melding 

van "objectivalization of the instrumental case" in 'n geval soos 

He aimed the gun at John. Dat hulle binne 'n kasusgrammatika werk 

en PerlmutteF en Postal nie is nie ter sake nie. Chomsky self het 

in sy bespreking van relasies (1965:220) geskryf asof hy glo 
~ 

relasies ,.. 
kan verander: 

"It would be perfectly correct to say that 'in England' is 
the Subject of 'in England is where I met him,' extending 
the grammatical relation Subject-of, that is, [NP,S], 
to the derived Phrase-marker ( the surface structure). In 
the basis, however, 'in England' is an Adverbial of Place, 
associated with the VP meet him in die Predicate-Phrase 
'met him in England,' and the\sentence is interpreted in 
accordance with the grammatical relations defined in this 
underlying deep structure." 

Die vraag is egter watter inhoud aan die begrip relasiever~ering 

gegee moet word, want implisiet in die transformasionele teorie 
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en in Chomsky se woorde hierbo (veral die laaste sin) is die opvat= 

ting dat diepterelasies nie deur transformasies belnvloed (d.i. ver= 

ander) word nie. Wat word dan bedoel wanneer ges~ word dat relasies 

verander? 

Hierdie vraag vereis dat ons in die eerste plek duidelikheid moet 

kI"lJ oar die begrip relasie self, en ons sal nou op enkele besonder= 

hede van hierdie be 

In die TGG bestaan relasies prim~r in die dieptestruktuur. (Verge= 

lyk Chomsky 1965, hoofstuk 2 hie roar. ) Di t is hierdie relasies 

wat die semantiese inhoud van 'n ui t bepaal. Betreffende 'n uit ing 

soos Die sinnet.jie word deur die taalkundige ontleed wMt die T1

spreker dat die "ware" of "sema..'1tiese" onderwerp (soos di t tradi= 

sioneel genoem js) eintlik die taalkLl.ndi~ is - en hy weet di t op 

Grond daarvan da-G hy (h08 00,' ' •. 1;' ",:cet'· Wa~,-G2~',)~1J.~c.Ll ",t:' l:! verho-uding 

tussen daardie US en die !lOo,~;'my.kwoord bestaan. (In 'n stukbeeld 

word hierdie kennis uitgedruk deur daardie NS uit S te ontwikkel.) 

Wat dus ook al met line@re orde gebeur, word Claar aanvaar dat onde r= 

liggende relasies onveranderd bly op hierdie wyse kan 'n 

spreker/hoorder uitings semanties korrek interpreteer ongeag (noem 
r

dit maar) stylvariante as gevolg van b;yvoorbeeld oms~T1v::.ng of topi= 

kalisasie wat NSe verplaas. 

Om hierdie rede het Chomsky (1965:70) onderskei tussen wat hy 

"logi cal Subje ct" en "grarnrnati cal Subje ct" noem. Ee rsgenoemde is 

die "semantiese" onderwerp van 'r. klous wat in 'n onderlig!:;cnde stuk= 

beeld voorgestel word as 'n NS wat deur S gedetermineer word, en wat 

die T1-spreker semanties as die "doener" (losweg gestel) interpre= 

teer. Die "grammatical Subject" is vir Chomsky "the Subject with 

regard. to surface structure" (1965:70). 

Vir Chomsky het die diepterelasles 'n ander lnho-ud as die oppervlak= 

relasies, en h;r verkies selfs om hulle ande rs te benoem: 

"It might be suggested that Topic-Comment is t!'le 
basic grammatical relation of surface structure 
corresponding (roughly) to the fundamental SubJed
Predicate relation of deep structure." (1965:221) 
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Hy gee dan aan hierdie "grammatical Subject" (= Topic) in..houd deur 

di t soos die "logical Subject" intensioneel te definieer: 

"Thus we might define the Topic - of the Sentence 

as the leftmost NP dominated by S in the surface 

structure." (1965:221) 


Selfs 	'n konsti tuent soos in England in die sin In England is where 

met him sou dus volgens Chomsky 'n onderwerp kon wees8 ) (1965:220). 

Wat egter van uiterste belang is in die transformasionele teorie, 

is dat bostaande sin ge'1nterpreteer word "in accordance with the 

grammatica19 ) relations defined in (the) underlying deep structure", 

waarin in England natuurlik 'n plekbepaling is (1965:221). 

Alhoewel Chomsky dus in 'n beperkte mate rekenskap probeer gee van 

oppervlakrelasies binne die TGG, gee hy nie aan hulle 'n spesiale 

plek in sy sintaktiese teorie nie. 

Perlmutter en Postal beweer egter dat hierdi,e oppervlakrelasies 

l00[el van kritieke belang is. Deur verwysing na oppervlakrelasies 

kan a priori voorspellings gemaak word oor moontlike en onmoont= 

1 ike klousstrukture. Terwyl diepterelasies dus semanties 

belangrik is maar weinig bydra tot 'n beskrywing of karakterisering 

van grammatikale sintaktiese oppervlakstrukture, is oppervlakrelasies 

sintakties belangrik omdat hulle regstreeks in verband gebring kan 

word met 'n teorie oor klousstrukture (d.w.s. grammatikale oppervlak.= 

st rukture ). 

Hoe kry die begrip oppervlakrelasies dus binne die RG inhoud? Nie 

deur hulle, soos die diepterelasies, intensioneel te definieer soos 

Chomsky doen nie, maar deur die kri tieke rol wat hulle speel in 'n 

teorie (die RG-teorie) oor klousstrukture. 'n Oppervlakonderwerp is 

8. 	 'n Entjie verderaf, op p.221, beperk Chomsky tlonderwerp" 
weI tot ~. 

9. 	 Dit is eintlik ongelukkig dat Chomsky die woord grammatical 
hier ~n in die term grammatical Subject gebruik, omdat Ig. 
feitlik sinoniem is met Surface Subject, terwyl e.g. ekspli= 
siet met onderliggende relasies in verband gebring word. 
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dus nie byvoorbeeld in die eerste plek die mees linkse NS wat uit S 

ontwikkel nie, maar 'n NS wat in bepaalde sintaktiese prosesse (=trans= 

formasies) betrokke kan wees en met verwysing waarna dus a priori 

uitsprake gedoen kan word oor grammatikale strukture. 

Indien dit nou so is dat dit in die RG prim@r gaan om oppervlakre= 

lasies, wat was dan die sin daarin om in paragraaf 3.3 intensioneel 

gedefinieerde diepterelasies in die bespreking in te voer? am hier= 

die vraag sinvol te kan beantwoord, is dit nodig am in te gaan op 

die presiese verhouding tussen diepterelasies en oppervlakrelasies. 

Daar word in die klassieke TGG rekening gehou met net twee hooftipes 

strukture, nl. onderliggende (diepte-) strukt:re en afgeleide struk= 

ture. In die geval van Chomsky se onderskeid tussen "Subject" en 

"Topic" is di t byvoorbeeld duidelik dat aIle onderwerpe wat nie 

"Subjects" is nie, "Topics" moot wees, d. i. afgeleide onderwerpe. 

(Vergelyk Chomsky 1965:220~ 

Ek meen r dat dit vir 'n goeie begrip van die RG (en ook van die 

TGG) nodig is om 'n derde tipe struktuur in die transformasieteorie 

te onderskei. Hierdie tipe struktuur is in werklikheid implisiet 

aanwesig in die TGG-literatuur maar sover ek weet,is n@rens eks= 

plisiet daaraan spesiale status toegeken nie. 

Ek wil naamlik, soos hieronder sal blyk, onderskei tussen daardie 

afgeleide strukture wat die onmiddellike sintaktiese realisering van 

dieptestukbeelde is, en daardie afgeleide strukture wat die uitvoer 

is van verdere transformasierelHs wat op eersgenoemde strukture toe= 

gepas word. 

am di t meer eksplisiet te stel: Die generering van 'n sin word in 

die TGG s~ gesien: (1) Herskryfre~ls lewer 'n abstrakte onderliggende 

stukbeeld; (2) subkategoriserings~~ls voer bepaalde kenmerke 

onder die kategoriale simbole in die vooreindreeks in; (3) die 

leksikon voorsien gepaste "woorde"; (4) transformasiere~ls voer 

sekere noodsaaklike prosesse op die reeks uit, byvoorbeeld die 

plasing van die werkwoorde (in Afrikaans word al die werkwoorde be= 
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halwe die .verbindwerkwoord in 'n enkelvoudige sin na die einde van die 

sinverplaas); (5) verdere transformasieretHs ka.'1, indien nodig, 

opsionele veranderinge aarJ';ring in die reeks (byvoorbeeld omskry= 

wing of topikalisasie)i (6) die fonologiese komponent verklank 

die uitvoer van (4) of (5) -- waar geen opsionele transformasies 

toegepas word op die ultvoer van (4) nie, word (4) verklank, ander.: 

sins (5). 

Die uitvoer van (4) noem ek die realisering van die dieptestruktuur 

wat die uitvoer is van (1), terwyl met af~leide struktuur verwys 

word na die uitvoer van (5). 

Die relasies in stukbeelde van (1) 1-lOrd diepterelasies genoem, ter=: 

wyl di~ van (4) en (5), wat saam die oppervlakrelasies vorm, van 

mekaar onderskei kan word deur hulle onderskeidelik gerealiseerde10) 

en afgeleide relasies te noem. Ek glo dat hierdie onderskeid nodig 

is vir 'n korrekte opvatting van die RG-beginsels. 

Indien 'n stukbeeld va.'1 (4) getrek sou word, sou aIle NSe wat daarin 

voorkom, hi~rargies (d.w.s. met betrekking tot knooporde) in die= 

selfde verhouding staan tot die werkwoord as wat hulle in (1) ge= 

staan het. Daar is egter een moontlike belangrike verskil, nl. dit: 

Indien MWe aanwesig lS, sal di~ NS wat in (1) voorwerp was, ook in 

'n stukbeeld van (4) uit ml ontwikkel, maar 'n line~re element het 

nou bygekom, nl. dat die hoofwerkwoord na die einde var. die sin ver=: 

plaas is en die voorwerp gevolglik spesifiek regs van die verbind= 

we r 'kwoo rd 11) Ul' t lIM t'Wlkk 1 moet d Mens lea dus I So;:;.. d ton ,e wor. >Xl osweg a 

daa.r in die proses waardeur (1) gerealiseer word as (4), geen "relClF 

sic-verar:deringe" plaasgevind het nie. Wat gebeur egter in die af= 

leiding van (5) uit (4)1 Juis dit: die relasies verander. Maar 

10. 	 Hieronder moet verstaan 'dOrd sintakties gerealiseer, nadat 'If)""=' 

pligte t ransformasies op die dieptest ruktuur ingewe T'k het; 
ek bedoel nie foneties gc:'ealiseer nie. E'iC gebruik di~ be: 
naming vir die doel van berdie studie, alhoewel ek clit onbe::: 
vredigenJ 'lind. Mens sou ook byvoorbeeld kon gepraat het V~l 
prirr:~re (diepte-), sekor.d~re (gerealiseerde) en afgeleide rela= 
sies. lIoe di took al genoem word, moet m. i. die nodige onder:: 
skeid ref ',lOrd. 

11. 	 Ve vir :lierdie begrip, PoneHs (1968:42). 
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dis nie diepte.....relasies wat verander nie, want ons werk hier nie met 

verskille tussen (Jl en (5) nie, maar met verskille tussen (~ en 

(5) - en van diepterel!i!.Sies is slegs in (1) sprake. Wat verander 

dan? O:n.der andere, dit: Indien 'n stukbeeld van (5) getrek sou word 

(ons neem voorlopig aan dat dit sinvol is om dit te doen), sou die 

oorspro~~like knooporde (d.w.s. die hi~rargiese verhoudings tussen 

die NSe en die werkwoord) van (4) nie in daardie diagram gehandhaaf 

kon word nie. Anders gestel: dit sal blyk dat die relasies (=hi~r= 

argiese verhoudings) verander het. 

Hierdie verandering is o~nskynlik egter bloot formeel, en daar sou 

beweer kon word dat om hie r, op grond van linel!!re rondskomme ling van 

NSe, te praat van relasie:verandering en dit boonop in 'n stukbeeld 

te weerspiielH, eintlik niksseggend is, omdat die onderliggende re= 

lasies (wat al is wat saak maak) onveranderd gebly het, en dat niks 

dus bereik is deur 'n sg. relasie:verandering hier te postuleer nie. 

So 'n beswaar sou inderdaad geoorloof gewees het was dit nie dat 

daar binne die RG nou beweer word dat onderliggende relasies ~ 

al is wat saak maak nie en dat die relasieCverandering waarvan hier 

sprake is, meer as 'n bloot formele saak is. As gevolg van hierdie 

relasie:'verandering van 'n NS (of dan, 'n verandering in die termsta= 

tus van 'n NS) kan nou sekere dinge met daardie NS gebeur wat nie 

vttr die verandering moontlik was nie. 

In stukbeelde sou onderliggende, gerealiseerde en afgeleide onder= 

werpe almal uit S ontwikkel word. Die gerealiseerde onderwerp kan uit 

S ontwikkel word omdat dit 'n realise ring is van die onderliggende on= 

derwerp. Op grond waarvan word 'n afgeleide onderwerp egter hoege= 

naamd 'n onderwerp genoem? Op grond daarvan dat hy line~r staan waar 

die gerealisee rde onderwerp staan? Di t kan tog nie so wees nie, 1,-lant 

bloot line~r kan 'n NS wat 'n tydbepaling is, ook "op die plek" van deE) 

gerealiseerde onderwerp staan. Vo~gens Perlmutter en Postal is 

die rede eenvoudig (alhoewel hulle dit nie presies so sou stel 

niefl omdat afgeleide onderwerpe by dieselfde sintaktiese prosesse 

(=transformasies) betrokke kan wees as di~ waarby gerealiseerde 

onderwerpe betrokke kan wees. Byvoorbeeld: 'n kwantifiseerder ka:rluin= 

36 




[l( 'n NS wat 'n gerealiseerde onderwerp is, verplaas word en f)f)k ~l~= 

rl(; 'n NS wat 'n afgeleide ond.erwerp is. Wat dit betref, verdwyn die 

onclerskeid tussen ijerealiseerde en afgeleide onderwerpe dan, want wan= 

neer dit kom by diekarakterisering van moontlike klousstrukture, is 

hulle ekwivalent, nl. oppervlakonderwerpe. 

Die intensionele definisies wat vroe~r gegee is van diepterelasies 

is nou in di~ opsig relevant dat di~ relasies as \ ware as matryse 

dien met verwysing waarna mens kan s~: S~ lyk 'n onderwerp, 'n voor= 

werp -- formeel; maar oppervlak-NSe wat op hierdie wyse formeel as 

onderwerpe en voorwerpe aangedui word, gedra hulle sintakties s~ of 

s~. 

Wat t.o.v. die oppervlakrelasies prim~r is, is egter nie knooporde of 

selfs line~re orde nie (alhoewel 19. belangrik is) maar earder hulle 

rol in die klousstruktuurwette (Botha 1974:15); dat NSe wat op grond 

hiervan langs 'n nie-intensionele weg onderwerpe, voorwerpe en in= 

direkte voorwerpe genoem word, ook in oppervlakstukbeelde as onder= 

werp, voorwerp en indirekte voorwerp gekarakteriseer word (op 

grond van intensionele oorweginge), dien dan om te bevestig dat die 

oOl'spronklike intensionele definisies van die diepterelasies inder= 

daad korrek was. 

II" 'n ander ooglopende opsig is die diepterelasies relevant omdat hulle, 

soos vroe~r ges~ is, die "konstante" relasies is wat die korrekte 

semantiese interpretasie aan oppervlakstrukture gee. 

Ons het nou by 'n punt gel:om waar ons in staat is om te se wat 

bedoel word met ~lasiev€randering. 

Omdat di t in die RO gaan om die beskrywing Van die begrip "moontlike 

klousstrukture" wat primer te doen het met die grammatikalitei t van 

oppervlakstrukture, kom die dienterelasies glad nie eers hier ter 

sprake nie, en dus verwys relaslc'Terandering na verandering in 

oppervlakrelasies. Dit is moeilik om te sien hoe ander~ die kwessie 

van termskepping (Botha 1974:29) opgevat moet word, aa.ngesien daar, 

soos reeds gese is, algemeen aanvaar word dat die onderliggende 
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relasies van 'n bepaalde klous nie verander nie maar konstant bly en 

sodoende die interpretasie verskaf van afgeleide strukture waarin 

NSe line~r heelwat rondgeskommel kan word. 

Mens moet Botha dus reg verstaan wanneer hy skryf: 

"Grammatikale relasies is aanwesig nie net in die mees 
onderliggende klousstrukture nie, maar ook in interme~ 
di~re/afgeleide klousstrukture. Op hierdie punt verskil 
RG van die Aspects-model waarin grammatikale relasies 
slegs vir dieptestruktuur gedefinieer word." (.1974:50) 

Ek interpreteer hierdie stelling in die lig van die RG sf>: Gramma.= 

tikale relasies is nie net vir semantiese interpretasie (dus nie 

net in onderliggende stukbeelde) van belang nie maar ook vir 

grammatikale uitinge (d.w.s. ook in afgeleide stukbeelde). Die 

relasies van NSe tot die werkwoord in oppervlak:strukture is nl2t ander' woorde 

belangrik vir die voorspelling van die verdere sintaktiese gedrag 

van daardie NSe en die klouse waarbinne hulle voorkom. 'n NS wat 

in 'n bedr.[W'ende sin onderwerp is, en 'n NS wat in 'n lydende sin onderwerp 

is, sal dus ten opsigte van verdere prosesse op dieselfde wyse opt rea. 

Byvoorbeeld, 'n kwantifiseerder sal ult albei hierdie NSe verplaas 

kan word. Met betrekking tot die voorspelbare gedrag van NSe in 

klouse die afgeleide NS dus werklik onderwerp (=term I) alhoewel 

dit semanties (d.i. onderliggend) voorwerp ("logical Object") is. 

Botha se stellIng het slegs in die lig van so 'n interpretasie sin. 

Dit is nie heeltemal waar dat die grammatikale relasies in die 

A,snects-model "slegs vir dieptest ruktuur gedefinieer word" nie 

en ek glo nie dat Botha dit so bedoel het nie (vergelyk byvoorbeeld 

Chomsky 1965:221). 

Wat Chomsky weI ges~ het, is dit: 

"The base Phrase-markers ma] be regarded as the elementary 
content elements from which the semantic interpretations 
of actual sentences are constructed. Therefore the obser.: 
vation that the semant i call ~r si ificant functional notions 
(grammatical relations are directly represented in base 
structures, and only in these, should come as no surprise ..." 
( 1965: 117 - rIf¥ onderstreping - N.G.) 

38 



Losweg kan ons dus waarskynlik s~ dat terwyl Perlmutter en Postal 

met Chomsky sou saamstem dat die grammatikale relasies in diepte= 

strukture semanties belangrik is, hulle van Chomsky verskil betref= 

fende die teoretiese status van die oppervlakrelasies en hulle werklike 

belangrikheid in die karakterisering van die begrip "moontlike klous= 

st rukture". 

Hierdie hele kwessie van grammatikale relasies is egter ongetwyfeld 

problematies, soos Chomsky lankal reeds beklemtoon het (1965:220, 

noot 32), en mens kan net die hoop uitspreek dat wanneer Perlmutter 

en Postal self oor RG publiseer, hulle lig sal kan werp op sommige 

van hierdie probleme -- mens wil ten minste hoop dat hulle hulle 

eie siening en hantering van die begrippe irammatikale relasie en 

relasie~verandering baie duidelik sal stel. 
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HOOFSTUK 4 

REFLEKSlVERING 

4. 1 Terminologie 

Refleksivering is in Afrikaanse taal- en taalkundehandboeke 'n skaars 

term. Meestal word die term wederkerendheid gebruik wanneer na die 

begrip refleksivering verwys word, terwyl die werkwoorde en voornaam:: 

woorde daarmee geassosieer, meestal wederkerend genoem word. Le 

Roux (1923), Van der Walt e.a. (1969) en Van der Merwe e.a. (s.j.) 

is die enigste geraadpleegde werke wat die term refleksief gebruik. 

Die byvoeglike naamwoorde refleksief en wederkerend, en hulle varl= 

ante, moet voorlopig vir die doel van hierdie studie as sinoniem 

beskou word, maar verderaan in hierdie hoofstuk sal teIU~gekeer 

word na die kwessie van terminologie en sal sekere aanpassings in 

die tradisionele terminologie gemaak word. Die terme noodsaaklik

wederkerend en toevallig-wederkerend kom byvoorbeeld in belangrike 

Afrikaanse werke voor (byvoorbeeld in Ponelis 1968) en ook in Neder= 

landse werke, soos di~ van Van derToorn (1975). Hierdie begrippe 

sal verderaan verduidelik word en ons sal probeer aantoon waarom 

minstens die begrip toevallig-wederkerend oortollig is. 

4.2 Afrikaanse werk oor ~efleksivering 

Baie van die boeke waarmee gewerk is om te probeer vasstel hoe re= 

fleksivering in die Afrikaanse literatuur banteer word, was skool= 

handboeke (eerste en tweed~aal), en vanselfsprekend is belangrike 

taalkundewerke soos die van Le Roux (1923) en Ponelis (1968) ook 

ge raadpleeg. 

Oor die algemeen kry mens die indru~ dat refleksivering, soos trouens 

talle ander verskynsels, onvolledig en onstelselmatig behandel word 

in die Afrikaanse literatuur. In die meeste werke word refleksivering 

bespreek onder voornaamwoorde ~n werkwoorde. 
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Ek haal ter illustrasie van die wyse waarop refleksivering in die 

Afrikaanse literatuur hanteer word, enkele werke aan (in alfabetiese 

vOlgorde volgens sk~ers). Kommentaar word tot n~ die aanhalings 

uitgestel. 

4.2.1 	 Barnes (s.,j.) 

Barnes 	skryf in sy werk vir Engelssprekende leerlinge die volgende 

onder Persoonlike Voomaamwoorde: 

,,( xv) 	 Somtyds dui die onderwe rp en die voorwerp een 
en dieselfde persoon of persone aan. Tipiese 
voorbeelde is: 

Ek skaam my oor jou gedrag. 

Hy het hom Ie lik ve rspreek. 

Sy steur haar aan niemand nie. 

Jy moet jou nie verslaap nie. 

Die kind verbeel hom hy is slim. 

Ons vyande verheug hulle oor ons nederlaag. 

Julle vergis julle as julle so dink. 


In hie rdie sinne kee r die hande ling wat deur die 
werkwoord uitgedruk word, tot die onderwerp terug. 
'Ek' en 'my', 'hy' en 'hom', 'sy' en 'haar'. ens. 
in bostaande sinne dui in elke sin dieselfde persoon 
aan. 

Die voorwerpsvorme: my, hom, haar, jou, hulle en 
julIe soos hulle in bostaande sinne gebruik word, 
is natuurlik nog voornaamwoordej maar om aan te 
toon dat hulle dieselfde persoon of persone as die 
onderwerp aandui, word hulle Wederkerende Voornaa~ 
woorde genoem." (pp. 102-3) 

In Barnes se behandeling van Selfstandige Werkwoorde kom die weder= 

kerende konstruksie weer eens ter sprake: 

"(iv) 	 l,vanneer die handeling tot die onderwerp self terug= 
keer, d.w.s. wanneer die onderwerp en die voorwerp 
een en dieselfde persoon of ding aandui, is die 
werkwoord wederkerend, bv. 

bekommer: ~ bekommer hom oor die saak. 
haas: ~ haas ~ • 

•••~ms. (N.G.) 

Sulke werkwoorde noem ons Wederkerende Werkwoorde." 
(p.119) 

Barnes 	wys daarop dat dit soms nie duidelik is of die onderwerp en 

die voorwerp weI na dieselfde persoon verwys nie. Vergelyk sinne 
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soos Sy was haar, waar ~ na 'n ander persoon as die onderwerp karl 

verwys. 

"As ons duidelik wil maak dat die onderwerp en die 
voorwerp dieselfde persoon aandui word -SELF agter.:: 
aan die voorwerpsvorm van die voornaamwoord gevoeg, 
byvoorbeeld 

Hy was homself. 
Sy beseer haarself." (p.103) 

4.2.2 Le Roux (19231 

"Ey die Refleksiewe Werkwoorde het die grammatiese Subjek 
en die Objek betrekking op dieselfde persoon, dier, voor.:: 
werp, ens. Ey die Ww. hom skaam, hom bekorruner, ens. is 
geen ander Objek as een van hierdie soort mqontlik nie. 
Di~ Ww. het dan ook saamgegroei met die pronominale vorme 
tot 'n komposi tum en kan nie daarsonder gebruik word nie. 
'n Sin soos die volgende: Sonder dat hulle nodig het om te 
skaam ( ••• ) is geen gebruiklike Afrikaans nie." (p.144) 

4.2.3 Ponelis (1968) 

Pone lis behandel in sy handboek vir studente wederkerende werkwoorde 

as onderafdeling van die oorganklike werkwoordstuk. 

"Die besondere aard van die wederkerende konstruksie l~ 

in die invloed wat van die onderwerp uitgaan by die 
keuse van 'n voorwerp: 

Onderwer;E Voorwerl2 

ek my 

jy/u jou 

naamwoorde, hy, sy hom, haar 

ons ons 

julle julle 

naamwoorde, hulle hulle 

Die onderskeid tussen toevallig- en noodsaaklik-wederkerende 
wwe. is onnodig: 

ek was my (toevallig-wederkerend) 
ek vererg my (noodsaaklik-wederkerend) 

Die toevallig-wederkerende konstruksies is niks anders as 
gewone oorganklike konstruksies waarin die voorwerp en die 
onderwerp identies is nie." ~(p.57) 

Ponelis maak o.a. ook melding daarvan dat wederkerende konstruksies 

"in baie gevalle ( ••• ) 'n lydende vorm" kan h~, by. ek veroaas my 

naas ek is verbaas. 
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4.2.4 Van der Merwe. Kempen e.a. (s.i.) 

Van der Merwe e.a. noem, in hulle seniorkursus vir AfriY.aanssprekende 

leerlinge, "die verskillende soorte voornaamwoord.e".. nl. persoonlike, 

besitlike, aanwysende, vraende, betreklike, wede rkerende, wederkerige, 

onbepaalde en onpersoonlike voornaamwoorde, "maar versoek leerlinge 

om daarop te let dat dieselfde woord meer as een soort voornaamwoord 

kan wees; daarom moet die sinsverband altyd nagegaan wOrd". As 

voorbeelde van wederkerende voornaamwoorde word dan gegee: "my, jou, 

hul, hulleself, homself, onsself in sinne soos: ek verwonder mv " 

(p045). 

Op pp.62-3 word die wederkerende werkwoorde behandel (" ook reflek= 

siewe we rkwo0 rde genoem"): 

"(... Leerlinge weet) dat sommi~ werkwoorde altyd 
(noodsaaklik) en ander net §.2!!!§. ttoevallig) reflek= 
sief is. Kom daar nou hierby besondere moeilikhede 
voor? Die antwoord is: nie baie nie. Die grootste 
is dat 'n mens soms nie weet of jy 'n werkwoord reflek= 
sief ~ gebruik nie. ( ••• ) Wat is die wet of relH 
dan? As praktiese leidraad kan ons sa: as jy weet 
dat sommige mense 'n werkwoord refleksief gebruik, doen 
dit dan ook. S~ (en Bkr,yf) dus self ook, bv.: 

Ek herinner .m.t dat ••• 

Ek is m daarvan bewus dat ••• 

Jy moet jou haas of jy is laat. 


Sonder die voornaamwoord is die gevalle waarskynlik 
anglisist ies." 

4.2.5 Van der Walt. Van Aardt en Eksteen (1969) 

Van der Walt e.a. verwys in hulle taalkundekursus vir senior leerlinge 

na die wederkerende voornaamwoorde wat "slegs in die "voorwerpsposisie 

(voorkom), d.w. s. na oorganklike werkwoorde", en gee as enigste voor= 

beeld: Hy Bkaam hom (p.97). Verderaan in hulle werk (pp.113-4) word 

die wederkerende konstruksie weer behandel onder die oorganklike 

werkwoordstuk, en daar word gemeld dat "die onderwerp en die voor= 

werp dieselfde persoon of saak (aandui) -- hulle moat dus altyd met 

mekaar ooreenstem~ Soos Ponelis meen ook die skr,ywers van hierdie 

taalkundehandboek dat die wederkerende konstruksie in die lydende 

vom omgesit kan word, en gee o.a. die voorbeeld: Ek verstout my 

om te s~ ••• naas Ek is verstout em te sa ••• Ve rde r wys hulle 
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op 'n onde rske i d tussen t oevall ig- en noodsaaklik-wede rke rende we rk;::: 


woorde, en noem Hl was hom en Sl versier haar as voorbeelde. Dit 


is naamlik volgens hulle duidelik dat ~ en versier ook voorwerpe 


kan neem wat nie identies is met die onderwerp nie, soos in: ill 

was haar en S~ versier hulle. Gevalle soos Hy was hom word 


sluit by die wederkerende konstruksie, terwyl H,y: was haar by die 


gewone oorganklike konstruksie tuis hoort. 


Ek meen dat die aanhalings hierbo 'n verteenwoordigende weerspie~ ::::: 


hng is van die wyse waarop die verskynsel refleksivering in die 


Afrikaanse literatuur behandel en aangebied word. 


Dit kom baie Ooreen met die tradisionele aanbieding van di~ verskyn= 


sel in die Nederlandse literatuur. Vergelyk byvoorbeeld die volgende 


aanhaling uit Van der Toom (1975:171): 


"Van wederkerende of reflexieve werkwoorden spreekt 
men wanneer de infinitief vergezeld gaat van het 
wederkerend voomaamwoord zich (bij persoonsvormen 
resp. mij, ~ of jou, zich, ons, ~ of julle, .E.£h). 

Reflexieve verba kunnen in twee groepen verdeeld 

worden •••" 


Di~twee groepe is, vOlgens Van der Toom, noodsaaklik- en toeval::::: 

lig-wederkerende werkwoorde, wat op essensieel dieselfde wyse ge= 

definieer word as in die Afrikaanse werke hierbo wat aangehaal is. 

Uit bostaande aanhal kan die volgende afleidings gemaak word 

oor refleksive in Afrikaans, soos dit tradisioneel opgevat is: 

A. 	 Dit is rk tot interaksie tussen onderwerp en voorwerp1). 

B. 	 Daar is rne 'n essensilHe, basiese verskil tussen sg. toe= 

vallig-Vlederkerende en' noodsaaklik-iveded,:e:coend€ werl:: 

"'OOrde en tussen noodsaaklil':e weuol'l:e 'cndheid en gewone oor:= 

ganklikheld nie. 

Ons sal egter probeer aantoon dat hierdie twee opvattings moontlik 

1. 	 Selfs 'n nie-tradisionele werk soos De Haan e.a. (1974) beperk 
refleksivering tot onderwe rp en voorwerp. Verderaan (paragraaf 
4.9) sal weer na De e.a. in hierdte verband verwys word. 
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vals kan wees en dat hulle gelei het tot foutiewe en onvolledige 

besk!'J'1ving van refleksivering in Afrikaans. 

Oor die aanbieding van refleksivering in die Afrikaanse literatuur 

(nie net in werke hierbo a.angehaal nie) kan oor die algemeen gese 

word: 

a. Daar word blykbaar aanvaar dat lesers van hierdie wrke 

presies weet hoe refleksivering werk, want daar word volstaan met 

'n minimum van definisie en verduidelikil1g, selfs waar probleme well 

in ag geneem word. Vergelyk byvoorbeeld weer Van der Merwe 

e.a. se "wet" of "re~l" vir refle~sivering (p.43 hierbo): 

"as jy weet dat sommige mense 'n werkwoord refleksief gebruik, doen 

dit dan ook": So 'n "re~l" is geen re~l nie, want in terme van die 

vereistes van n gr~tika (hoofstuk 1 hierbo) moet ~ls eksplisiet 

gegee word -- en n@rens w~rd di t in Van der Merwe e.a.. (s.j.) 

gedoon nie. Die enigste "re~l" wat in enige van die aangehaalde 

werke gegee word, is dat die onderwerp en voorwerp na dieselfde 

ding, persoon ens. moet verwys, en selfs dit is te eng en te vaag, 

soos later sal blyk. Op skoolvlak kan Bulke leemtes in eerstetaal= 

handboeke nog aangevul word deur die leerlinge se intu!sie (wat 

natuurlik nie die leemtes regverdig nie); maar tweedetaalleerlinge, 

wat hierdie intu1sie nie het nie, moot eksplisiet veTtel word hoe 

hulle byvoorbeeld kan weet wanneer die" gepaste voornaamwoord" wat 

in lyste oefeninge "ingevul" moet word, 'n wederkerende voornaamwoord 

moet weeSe Hierdie soort inligting is egter feitlik totaal afWesig -

en nie net in skoolhandbooke nie. 

o. Soms is waarneming baie oppervlakkig, soos blyk uit die feit 

dat konstruksies soos dit SEU my, dit het my ontgaa,n, en dit geluk 

!!L! in sommige werke as wederkerende konstruksies aangegee word. 

c. 'n Klein puntjie, wat nietemin ger:.oom moet word en waarna 

verderaan weer verwys sal word, is dat daar nerens verduidelik word 

hoe sowel voomaamwoorde as werkwoorde "wederkerend" kan wees nie. 

d. Aan die positiewe kant kan gase word dat daar gewoonlik 'n 

poging is om te verduidelik waxmeer die ~-vorm van 'n wederkerende 
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voomaamwoord nie gebruik word. nie en wanneer weI. Alhoewel m.i. nog 

nie 'n heeltemal bevredigende antwoord verskaf is oor wanneer dit weI 

gebruik word nie, sal in hierdie studie nie verder daarop ingegaa:n 

word. nie. Dit is egter duidelik dat die probleem by die sg. "toe= 

vallig-wederkerende" werkwoorde l~, aangesien die "noodsaaklik-weder.: 

korende" werkwoorde nooi t .5!ill-vorme neem nie. Hierdie opmerking is 

reeds talle kere gemaale, maar dit ontbreek Afrikaans nog aan ~ vol= 

ledige lys van die "toevallig--wederkerende" werkwoorde wat nie ~

vorme benodig nie. 

e. Laastens noem ek net dat Le Roux (1923) met bet rekking tot 

refleksi vericlg in 'n belangrike opsig van fei tlik al die ander tradi= 

sionele werke verskil, naamlik in sy siening van die sg. "noodsaa.k:= 

lik-wederkerende" konstruksie. Hiema sal verderaan weer verwys 

word; ons sal dan ook in hierdie verband kortliks verwys na die 

werk val' Senekal e.a. (1972)) wat refleksivering nie presies soos die 

aangehaalde werke hierbo behandel nie. 

4.3 Besware teen A. 

Wanneer mens die volgende konstruksies vergelyk, word dit duidelik 

dat 'n veralgemening gemis word indien refleksivering gedefinieer 

word in terme van onderwel~ en voorwerp alleenlik: 

(1) Die seuntjie sien homself in die spie~l. , 
(1.1) Die seuntjie kyk na homself in die spie~l. 


(2)' Die atleet het homself geluk gewens met ay preatasie. 


(2.1) Die atleet het 'n welverdiende vakansie aan homself belowe. 

In (1) en (2)' het ons voorbeelde van direkte voorwerpe wat ver= 

wys na dieselfde persoon as die onderwerp, en hierdie sinne pas weI 

in die pat roon van "wederkerendheid" soos tradisioneel in Afrikaans 

gedefinieer. 

Maar in (1. 1) en (2. 1) is daar nie sprake van 'n di rekte voorwerp wat 

"verwys na dieselfde persoon as die ondexwerp" nie. Die wederkerende 

voomaamwoord in (2.1) is 'n indirekte voorwerp, en in (1.1) is l12!= 
~ 'n NS binne die voorsetselgroep van 'n voorsetselwerkwoordstuk, 

indien mens Ponelis (1968:57 e.v.) se aiening deel. 
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Ook 	 (3) en (3.1) laat blyk dat wederkerendheid nie beperk is tot 

hierdie sg. "verwysing na dieselfde persoon as die onderwerpft nie: 

( 3') . Die j oernalis vra die sangeres oor haarself uit. 

(3.1 ) Die joernalis toon die sangeres foto:ts van haarself. 

In .(3) en (3.1) verwys haarself telkens terug na 'n direkte voor= 

werp, nl. die sangeres. 

Die veralgemening wat gemis word in die tradisionele berelHing van 

refleksivering, is dus dat dit in refleksivering nie net gaa.n om 'n 

voorwerp wat terugverwys na 'll onderwerp nie, maar dat dit meer al= 

gemeen gaan om 'n wederkerende voornaamwoord wat terugverwys na enig,e 

ander naamwoordstuk in dieselfde sin. Dit gaan, meer akkuraat gestel, 

om sogenaamde korefe rensie, wat nie beperk is tot koreferensie tussen 

onderwerp en voorwerp in 'n sin nie. 

Die begrip koreferensie sal in die volgende paragraaf nader omskryf 

word. 

4.4 Koreferensie 

Vir ons doeleindes kan ons, soos Langacker (1972:112), koreferensie 

soos volg definieer: 

" ••• two noun phrases are coreferential if they are 
interpreted as referring to the same object or class 
of objects." 

Koreferensi~le naamwoordstukke word in die literatuur ook beskr,yf as 

"identical noun phrases", waar identical verwys na "referentially 

identical" (Postal 1971:8, en sy vn. 8). Die begcip identiteit sal 

in hoofstuk 6 weer ter sprake kom en daar nader toegeUg word. 

Langacker (1972:112) bring kor~ferensie en refleksivering s6 bymekaar: 

"Coreference is the kind of identity required for 
reflerlvization••••"2) 

2. 	 Let daarop dat koreferensie nie vereis word vir slegs refleksi= 
vering nie. Vergelyk die volgende sinne,waarin die onderstreepte 
elemente telkens (onderliggend !ll1 in die oppervlak) koreferen= 
sieel is: 

cllir;st e Y.:i.nc1/ ••• 
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Hoe koreferensie formeel in die dieptestruktuur uitgedruk moet 

word, is nie heeltemal duidelik nie. In Postal (1971:8, en sy 

v~. 8) word die aangeleentheid bespreek, met die besluit om ge= 

bruik te maak van "the notational device of representing coreferen= 

hality between NP by having identical lexical items with identical 

subscripts". Postal beskou hierdie konvensie slegs as 'n geriefUke 

noteringsmetode maar ontken "explicitly ( ••• ) that it is the proper 

system for representing the actual formal linguistio struoture of 

these relatior.s~ In Postal (1974) word dieselfde konvensie egter 

nog steeds gevolg, en dus salons ons ook hierby hou3). 

Ons SOl} 	 lus die dieptestruktuur waarvan die sin: 

.~ 11 Die seuntjie sien homself in die spietH. 

afgelei':~) is, informeel soos volg kon vooretel: 

(1.?) Die seuntjie, sien die seuntjie, in die spie~l.
1 	 1 

waar "i" die "subscript" is waama Postal verwys. In die geval waar 

die twee NSe nie koreferensieel is nie, sou ons dan as dieptevoor= 

stelling M: 

Die seuntjiei sien die seuntjie j in die sPie~15). 

( i ) Sx enigste kind, 'n melSle, kuier by sy skoonouers. 
( ii) Oom Jan is ook daar, maar ~ s@ niks nie. 

(iii) 	 Hy sit en dink aM 'n gxwonde W. hulle die vorige dag 
moes agterlaat. 

(iv) Hy reep die seuntjie en praat met .h2!!!. 
Hier is geen sprake van refleksivering nie, ten spyte van ko= 
referensie tussen die onderstreepte elemente in elke sin. 

3. 	 Stockwell e. a. (1973: 177-8) gee weI 'n alternatief (naamlik die 
van Lees en Klima), wat hulle dan ook verkies. Aangesien dit 
vir ons studie nie 'n kemvraagstuk is nie, word di~ saak nie 
verder bespreek nie. 

4. 	 Na di~ kwessie van afleiding keer ons later terug (paragraaf 
4.8). OIlS sal dan toon dat refleksivering 'n proses is, en dat 
wederkerende konstruksies afgelei word uit 'n bepaalde soorl 
onderliggende st ruktuur. 

5. 	 In so 'n geval sou daar waarskynlik in die afgeleide struktuur 
woordj:i.es soos a,:uder of nog 'n optree, omd~t 

Die seunt,jie sien die seuntjie in die spietH. 
net soos dit hier staan, in Afrikaans 'n ongewone sin sou weese 
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4. 5 Ve rvanging van A. 

Opvatting A., wat refleksivering b~perk tot 'n bepaalde verhouding 

tussen slegs die onderwerp en die voorwerp van 'n sin, is onhoudbaar. 

Ons kan voorlopig konstateer dat A. vervang moet word deur 'n stelling 

met die volgende strekking: 

(4) 	 Refleksivering is nie beperk tot koreferensie tUBsen 

die onderwerp en die voorwerp van 'n sin nie maar kan 

ook voorkom ..mar koreferensie bestaan tussen ander 

naamwoordstukke in 'n sin. 

(4) is egter te wyd, want nie alle gevalle van koreferensie lei tot 

refleksivering nie. Die koreferensieClJ'oorwaarde vi.r refleksivering 

moet aangevul word deur 'n verdere voorwaarde, wat duidelik sal blyk 

uit die bespreking van pronominalisasie en refleksivering in die 

volgende paragraaf. 

4.6 Pronominalisasie en refleksivering 

Daar sal gemerk word dat die korefererende voornaamwoord' in sinne 

(ii), (iii) en (iv) van voetnoot 2, telkens: 

a. 	 regs staan van die naamwoordstuk waaraan di t korefereer; 

b. 	 nie deel is van dieselfde klous waarvan die naamwoord= 

stuk waaraan dit korefereer, deel is nie; m.a.w., die 

koreferensi'~le NSe in elke sin sou in 'n stukbeeld tel= 

kens deur 'n verskillende S gedetermineer word. 

Die proses waardeur 'n voornaamwoord 'n NS vervang wat in die diepte= 

struktuur korefereer aan 'n HS in 'n ander klous, word genoem pronomi= 

nalisasie. Pronominalisasie behels dus die volgende: 

(5) 	 Indien twee onderliggende koreferensi~le NSe in twee 

'Ie rskillende klouse staan, word die mees regse 6 ) NS 

vervang deur 'n gepaste7) voornaamwoord. 

r o. 	 Vergelyk Postal (1971, hoofstuk 2) vir 'n kwalifikasie van "mees 
regse" (" right:::most"), want pronominalisasie kan in bepaalde ge= 
valle ook regs na links werk. 

7. 	 Sonder om .in te veel besonderhede hierop iE te gaan: met "ge= 
paste" word bedoel dat indien die koreferensi~le NSe onderwerpe 
is, die onderwerpsvorm Vai', die voornaamwoord gekies word en die 
voorwerpsvorm in die geval van voorwerpe, ens., bv. ~ en ~ 

onde rske idelik, waal~/. •• 
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Hierteenoor staan refle,ksivering. Daar sal gemerk word dat die ko= 

refererende (en refleksiewe) voornaamwoord in sirme (1.1) - (3.2) 

[jierbo telkens: 

a. ook regs staan van die naamwoordstuk waaraan dit korefereer; 

b. maar deel is van dieselfde klous as die eerste naamwoord= 

stuk; m.a.w. die koreferensi~le NSe in elke sin word tel: 

kens gedetermineer deur dieselfde S in 'n stukbeeld. 

Refleksivering behels dus die volgende: 

(6) Indien twee onderliggende koreferensUHe NSe in die= 

selfde klous staan, word die mees regse NS vervang 

deur 'n refleksiewe voornaamwoord. 

Hierdie vereiste word in die Engelse literatuur uitgedruk in terme 

van die term clause mates (tlklousmaats"). Vergelyk byvoorbeeld 

Postal (1971:13-14): 

"The chief points to be made about reflexivization here are 
that it determines reflexive form for the rightmost of two 
coreferent nominals -- that is, the rule operates left-to
right -- and that it operates only for nominals which are, at 
that point in derivation, within the Same simple clause. 
This restriction ( ••• ) is more precisely stated as follows. 
Two nominals may undergo reflexivization if they share all 
clause memberstips, that is, one is contained within every 
clause that contains the other. I shall refer to nominals 
meeting this condition as clause mates. The restraint is 
then that reflexivization applies only to coreferents that 
are clause mates." 

(6) kan dus soos volg herfornmleer word: 

(7) Indien twce onderliggende koreferensi~le NSe 

klousmaats is, word die mees regse NS vervang 

deur 'n refleksiewe voornaamwoord. 

Postal maak twee opmerkings 001' die klousmaatvoorwaarde. 

onderskeidelik. waar die y:oreferensi~le lISe dle kenmerke 

r: ~1~~~S ] tet, ens. 

L+ ekv 
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a. Alhoewel dit 'n noodsaaklike voorwaarde is, is dit vir Postal 

nie 'n voldoende voorwaarde nie. Vergelyk die volgende reekse: 

(8.1) Piet martel homself met gedurige intense studie. 

(8.2) ·Piet se gedurige intense studie martel hornself. 

(8.2) is ongrammatikaal weens die oortreding van 'n verdere beperking 

op refleksivering wat Postal (1971:169) bespreek, en wat daarop neer.: 

korn dat die eerste (d.w.s. mees linkse) koreferensi~le NS nie moet 

voorkom binne 'n komplekse NS ("nominally-complex NP") nie. Postal 

(1971: 164) definieer 'n komplekse NS as: 

" those NP which contain other NP inside of them, but 
where the branches connecting the NP-nodes do not contain 
int e rvening S-nodes." 

(Mens behoort waarskynlik hier by te voeg:" in the surface 

structure", want ek mean dit is wat Postal bedoel.) 

'n NS soos 

(8.3) Die studieprogram wat Piet onderneem ••• 

is dus nie 'n komplekse ,~rs nie, want die studieprogram en ~ 

word geskei deur 'n S in 'n stukbeeld. 

'n NS soos di~ in (8.2), nl. Piet se gedurige intense studie, is egter 

wel 'n komplekse NS, omdat ~ en gedurige intense studie nie in 'n 

stukbeeld deur 'n S geskei word nie. In werklikheid beteken dit dat 

die ongrammatikaliteit van die refleksiewe konstruksie daaraan toe~ 

gesk~f kan word dat die mees linkse NS nie die antesedent is nie, omdat 

dit nie die kern van die komplekse NS is nie. In (8.2) hierbo is nie 

~ die antesedent nie maar studie. ~ is dus slegs deel van 

die voorbepaling, en daar kan derhalwe, volgens Postal, nie sprake 

van refleksivering wees nie. In 'n geval soos Postal se 

(9) ~ar~'s proposal concerning garbage removal 

sou 'n WS soos 

(9. 1 ) backfired on itsel~ 

wel koreferensie korrek wee maar dan koreferensic tussen 

itself en proposal. 'n WS soos 

(9.2) ••• backfired on him 

weerspielH korrek nie-refleksiverende koreferensle. (9.1) bewys dus 
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dat die korrekte antesedent van konstruksies soos (9) nie die eerste 

(mees linkse) !TS is nie, maar die tweede NS. 

Ek self meen dat Postal se definisie van ~ komplekse NS genoegsaam 

is om refleksivering in gevalle waar sulke konstruksies betrokke is, 

tc blokkeer. Or die oppervlak is daar inderdaad geen tussenkoms van 

'n S-knoop nie, maar onderliggend is daar weI, en omdat dit die geval 

is, bestaan die koreferensie in gevalle soos di~ hierbo nie tussen 

klousmaats nie en word refleksivering outomaties geblokkeer. Dit 

is trouens juis wat m.i. afgelei kan word van opmerking b. hieronder. 

b. Postal se tweede opmerking is dit: Die klousmaatbeperking is 

nbg in die dieptestruktuur nbg in die oppervlakstruktuur van toepas= 

sing, maar 

"rather at some po.i_Ylt between, this being defined by 

exact ly that class of t ransfonnat ional rules which can 

apply in derivahons before reflexivization." ( 1971: 14) 


Hierdie opmerking sal waarskynIik gedeeltelik aangepas moet word in 

die lig van RG-beginsels, maar dit is nietemin duidelik dat aIhoewel 

daar byvoorbeeld in 

(10) Gaan bad jou! 

geen oppervlak-antesedent is waaraan jou korefereer nie, 'n antesedent 

wat die klousmaat is van jou, nl. ~, weI in 'n onderliggende struktuur 

aa~wesig is. Vergelyk ook: 

(11) Jou ho~ dunk van jouself is ongegrond. 

Wat is die klousmaat van jouself? Duidelik nie .jou of ,jou ho~ dunk 

nie, maar 'n j.y wat in die oppervlak ontbreek maar onderliggend weI 

aamies is. 

4.7 	 Is refleksivering en pronominalisering eintlik een 

en dieselfde re~l? 

Die prosesse (5) en (6) klink natuurlik baie eenders, en die VT''3.8' 

ont:",taar of' O~8 ''li.e !-ie"':i't 08:',,:,:;siee1 dieseIfde nroses ;.:' "'0;"[ ,;"'.',li';erir:g 

en !'CI'leksivering te loen het l:ie; 'c,eG an:lei' woorde, La::! l'e.1.'lc.r~ 

sive nie geslen wcrd as 'n onderafdeling van, of as 'n besondere 
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nie, ,-/ant in (5) ~n (6) het ons te doen met 

die vervanging van 'n koreferensi~le HS deur 'n gepaste (in die geval 

van (6) 'n refleksiewe) voornaamwoord. 

OOY' herdie vraag bestaan 'n mellingsverskil, maar Postal (1971:1,5) 

:.ot alreeds gewys op twee belangrike verskille tlJ.ssen _) ollOm.LlaliE;e= 

inG en refleksivering wat vereis dat hulle uitmekaar gehou moet 
8WOrd ), nl. hulle verskillende ordening t.o.v. ander re~ls9) en die 

(-!01~;81's : or) cterk '.CtFSe ca"t refleksivering 'n sikliese re~110) is en 

"~',-,_cLu_l~__ :-"'1:1~ nie. Ek beskou dit nie as nodig vir hierdle stu:: 

die om verder hierop in te gaan nie, aangesien die vir ons belangrike 

en releva.Y1te verskille tussen refleksiveriY'g en pronominalisering 

reeds genoem is, nl. dat die klousmaatvoorwaarde die keuse van die 

refleksiewe voornaamwoorde bepaal. 

4.E 	 Enkele opmerkings oor die transformasionele aard van 

refleksive ring 

Die term refleksivering word hierbo deurgaans gebruik in 'n dinamiese 

sin, waarmee bedoel word dat di t na 'n proses of transformlsie ver=: 

wys, 'n opvatting wat nie eksplisiet aanwesig is in die Afrikaanse 

literatuur 001' refleksivering nie. Kyk weer na Barnes se formulering: 

"Somtyds dui die onderwerp en die voorwerp een en 

dieselfde persoon of persone aan ( ••• ); om aan te 

toon dat (die voorwerpsvorme) dieselfde persoon of 

persone as die onderwerp aandui, word hulle Weder=: 

kerende Voornaamwoorde genoem." (Aangehaal in 

paragraaf 4.2.1 van hierdie hoofstuk.) 


Ilierdie formulering gee 'n baie statiese indruk: die voomaamwoorde 

is daar, hulle ve~Js na dieselfde persoon as die ondArwelp, daarom 

kry hulle 'n sekere naam. 

8. 	 Stockwell e.a. (1973: 167-8) is onder die wat met Postal sa.am= 
stem: 

"We agree with Postal ( ••• ) in cOllsidering reflexi= 
vization a separate process from pronominalization, 
in cont rast with Fillmore ••• " . 

9. 	 Waar -/3.n in"ul'insieke re~lordening (soos die waarna in para=i 
gr'aaf 2. 3 ve~Js is) ter sprake is, sou hierdie rede nog f,teldig 

wees. Anders sou hierdie rede op een of ander wyse aangepas moes 
word of dalk as onge Idig beskou moes word binne 'n RG-raamwe rk. 

10. 	 Vergelyk vir hierdie begrip onder andere De Haan e.a. (1974:142-8) 
en Verkuyl e.a. (1974:154 e.v.). 
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Selfs Ponelis (1968) se formulering laat hierdie opvatting van re= 

fleksive!'ing e.s synde 'n proses baie oneksplisiet: 

"Die besondere aard van die wederkerende konstruksie 
l~ in die invloed wat van die onderwerp uitgaan by 
die keuse van 'n voo rwe rp." 

Alhoewel die woorde "invloed by die keuse" 'n proses van een of 

ander aard impliseer, is dit juis nie eksplisiet nie. Trouens, 

die feit dat Ponelis refleksivering asook die voornaamwoordstuk 

behandel as deel van die bodemsegment en nie as deel van die ~= 

tingsegment 11) nie, is waarskynlik 'n aanduiding daarvan dat rcflek= 

sivcrin,,; en die keuse van 'n voorwerp nie in P6nelis (1960) as 'n 

proses gesien is n1e. v/anneer Ponelis dan laer af s~: 

"Die toevallig-wederkerende konstruksies is niks anders 
as gewone oorganklike konstruksies waarin die voorwerp 
en di e onde rwe rp ident ies is nie ", 

lS dit ook glad nie eksplisiet gestel dat hier met "ider.ties" nie 

"identies in die oppervlakstruktuur" bedoel word nie. Ek glo egter 

dat Ponelis inderdaad nie bedoel "identies in die oppervlakstruktuur" 

niej implisiet in sy beskrywing word dus wel 'n proses veronderstel, 

maar hy stel dit nie eksplisiet dat die voorwerp deur 'n proses ver= 

vang word met 'n wede rke rende voornaa.rrwoord nie. 

Die afleiding van 'n refleksiewe konstruksie kan dus kortliks soos 

volg beskrJf word. 

Ons begin by onderliggende strukture soos die volgende: 

( L) 

IJ-r , 

\'1.oor 

e::.. 
( Pie:~ ) . 

1 

11. Maar kyk latere besp~'eking hieroor. Paragrawe 4.11-4.14 is in 
hierdie verband ter sake. 
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(13 ) 

----, 

I 
itl.oor 

I 
~ ~ 6.6 A (die (oor) ( die

(:ihe j Q,; ':lali 3) ( V l'a uit) sange res). sangeres) ,
1. 1 

Die eindreekse: 

Piet bad hom(self). 

en Die joemalis vra die sangeres oor haarself uit. 

word basies in twee stappe afgelei: as eerste stap word die mees 

regse NS vervang met 'n formatief wat ons gerieflikheidshalwe een= 

voudig r. vnw. (refleksiewe voornaamwoord) kan noem, en waarvan die 

gespesifiseerde kenmerke ooreenstem met die van die mees linkse NS 

waaraan di t korefereer. Dan kry ons: 

s 
,~~ 

~ 
~'lS 

BF
I 

lr;["~s
I

W.oor 

I 
A .0

(Piet) (bad) 

: + r+ ekvmanlil 
! • 
i . 

i e:-.s. , 


~ 

I 

r.vnw 

I 

A 

+ \'YJ.W 

+ ,c:t"l 
+ ..Ianl ik 
+ c;~:v 
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(13.1) 	 S 

NS 

t:J. 

./ 

HW 

I 
W. oar 

I 

(Die 

joc~nalis ) 


e:. A A 
( die 	 (oor ) + vnw 
sangeres) 

+ vroulilC 
+ ekv 

ens. 

+ refl 
+ vroulik 
+ Elkv 

ens. 

Die tweede stap behels die vervanging van die betrokke matryse met 

gepaste refleksiewe voornaamwoorde. Dan kr,y ons die eindreekse: 

Piet bad hom(self). 

en Die joernalis vra die sangeres oor haarself uit. 

4.9 Gevolitl rekking met bet rekking tot A. 

Opvatting ~moet in die lig van voorgaande bespreking as 'n te eng, 

onvolledige en trouens onjuiste opvatting van refleksivering gesien 

word. Dit neem o.a. nie die dinamiese aard van refleksivering, as 

synde 'n proses, in ag nie en lei gevolglik tot 'n verwaarlosing van 

baie alledaagse wederkerende konstruksies in Afrikaans, deurdat dit 

wederkerendheid beperk tot interaksie tussen onderwerp en voorwerp. 

Dit is in hierdie stadium nodig om daarop te wys dat o.a. De Haan e.a. 

(1974) en Verkuyl e.a. (1974) refleksivering eksplisiet beperk tot 

koreferensie tussen die onderwerp en enige ander NS. De Haan s~ 

byvoorbeeld: 

" •.• als er in de zin twee koreferenti~le naamwoorden 
staan, waarvan er ~~n het onderwerp is, dan krijgt de 
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tweede de reflexieve vorm." (1974:25-6) 

Dc Uaan beskou (14.2) hiero~de"'" der:talwe as 'n geval van 'n konstruk;:: 

sie waar refleksivering :,laa::.govil1d l:e·~, maa:c (14.1) nie. 

(14.1) Ik vergeleek Piet met hemzelf. 

(14.2) Piet vergeleek mij met zichzelf. 

Twee opmerkings kat"; hieroor gemaak word sonder om te diep op die 

saak in te gaan. 

a. Dit is in die eerate plek moeilik om te sien waarom hemzelf 

nie as refleksief beskou word nie. Indien ons hier nie ~et reflek= 

sivering te doen het nie (terwyl daar baie duidelik eenvoudige k~= 

referensie tussen klousmaats bestaan), moet ons vra: Waarmee het 

ons dan te doen?Want gewone pronominalisasie is di t duidelik 

nie. Dit sou betreklik eenvoudig wees om in die grammatika die 

"korrekte" refleksiewe voornaamwoord te spesifiseer in so 'n geval, 

want di t is volkome retHmatig. 

b. In o.a. Afrikaans en Engels bestaan daar nie vormlik onderskei= 

bare ekwivalente van die lJederlandse hemzelf en zichzelf nie. 

gngels tet slegs himself en Afrikaans hom(self). (Die arga1stiese 

sigself van Afrikaans kan waarskynlik nie as deel va.."1 'n hedendaagso 

grammatika beskou word nie.) Dit sou dus in elk geval nie sir> M 

om in di~ twee tale refleksivering tot koreferensie tussen die 2ll= 

derwerp en 'n ander NS te beperk nie, want waar daar koreferensie 

tussen enige klousmaats is, sal Afrikaans ~n Engels dieselfde re= 

fleksiewe voornaamwoord in die konstruksie invoer as in die geval van 

koreferensie met die onderwerp. 

Di t word daarom in hierdie studie aanvaar dat die onderskeid wat De 

Haan (1974) tref, nie in Afrikaans geld nie, veral omdat Perlmutter 

en Postal self nie refleksivering tot koreferensie met die onderwerp 

beperk nie. (Vergelyk byvoorbeeld Botha 1974:17J 

4.10 Besware teen 3. 

Afleiding B., wat gemaak is uit 'n ondersoek na die tradi~ionele hantering 
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van refleksivering, lui st:> (p.44): 

'fDaar i3 nie 'n essensi~le, basiese verskil tussen sg. 
toevallig-wederkerende en noodsaaklik-wederkerende 

werkwoorde, en tussen noodsaaklike wederkerendheid en 
gewone oorganklikheid !lie." 

Die opvatting, wat minstens implisiet aanwesig is as 'n onderliggende 

opvatting oor die aard van refleksivering in Afrikaans in die oor: 

grote meerderheid Afrikaanse werke, lei tot onnodige probleme en 

onvolledige beskrywing van refleksivering in Afrikaans, en dit is 

hier ter sake om op hierdie kwessie in te gaan. 

Die onaanvaarbare A. - kyk p.44 - spruit m.i. trouens juis 

uit hierdie wanopvatting. Orrrl.at noodsaaklik- en toevallig-wederke: 

rende kOllstruksies as essensieel dieselfde beskou word en slegs 

onderwerpe en voorwerpe by eersgenoemde betrokke is, het die meeste 

skrywers nie ingesien dat toevallig-wederkerendheid nie deur die 

verhouding onderwerp-voorwerp gebind word nie. Di t het gelei tot 

'n verwaarlosing van baie alledaagse kon:; i; :r'L:ksies in Afrikaans 

konstruksies l .... at lankal reeds beskryf moes gewees het. 

Een werk wat ek gcvind het wat weI noodsaaklik-wederkerende konstruk= 

sies as essensieel verskillend haskou van toevallig-wederkerende en/of 

gewone oorganklike konstruksies, is Le Roux (1923). Le Roux is vroe~'Y' 

'-;,edf: nan,;'p'aal (p.42 lll~- Ojl en die sle\J:telwoo",~e in claanlie aa:.l"'

.•aling :"'13: 

"By die Ww. hom skase, hom bekommer, ens. is geen ar:(le~ 

Objek as een van hierdie soort moontlik nie. Di~ ':v~;. Let 
dan ook saamgegroei met die pronorninale vorme tot 'n kOIl1= 
positlm en kan nie daarsonder gebruik word nie." (p.144) 

Waarom hierdie aanhaling van belang is, sal in paragraaf 4.13.2 

duidelik word, waar die werklike aard van noodsaaklik-wederkerend= 

heid behandel word. 

'n Ander werk wat hier genoem moet word i.v.m. wederkerendheid, is 

Senekal e.a. (1972.: 108-110). Die skrywers gebruik slegs "weder= 
, II
lCerend , nie "toevallig-" en "noodsaaklik-wederkerend" nie, 

en stel "wedcrkerende ww." en ftgelione oorganklike ww. tf naas mekaar 

(p.108). Dit is m.i. prinsipieel korrek. Maar die skFJWers van 
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hierdie werk onderskei (soos byvoorbeeld Ponelis 1968) ~~k nie in 

hulle stukbeelde tussen wederkerende en oorganklike werkwoorde nie. 

Rulle aft hie roor: 

"Die ontleding van die werkwoordstukke met wederkerende 
werkwoorde lyk net soos die van sinne met 'gewone' oor.: 
ganklike werkwoorde. Die woord 'wederkerend' word nie in 
'n diagram gebruik nie." (p. 108) 

nit is m.i. nie korrek nie, en ek sal verderaan probeer aantoon waarom 

nie. Ek: sal dan ook terugkeer tot Le Roux se stelling oor wederke= 

rende werkwoorde. 

4.11 Oorganklikheid en IInOOdSaaklik+ederlcerendheid" 

Die begrip oorganklikheid is 'n moeilike begrip om te definieer. 


Dit word byna altyd op een of ander wyse gedefinieer in terme van 


die di rekte voorwerp. In die TOO word oorganklikheid dus formeel 


gedefinieer in terme van 'n NS wat saam met die betrokke (oorganklike) 


werkwoord ui t HM ontwikkel; tradisioneel word daar gepraat van 


"handeling wat oorgaan na die voorwerp". 


Beskou mens die noodsaaklik-wederkerende konstruksies oppervlakkig, 


dan lyk dit asof hulle, binne die TGG, as oorganklik beskou moet 


word, net soos sg. toevallig-wederkerende konstruksies. Daar skyn 


dan geen verskil te wees tussen Hy was hom en Ry vergis hom nie: 


in albei gevalle ontwikkel ~ as 'n NS uit HM. Indien suiwer inF 


tensioneel gewerk word, kan hierdie noodsaaklik-wederkerende konstruk= 


sies ook waarskynlik nie anders voorgestel word nie. In hierdie op= 


sig bring die TGG mens eintlik nie veel nader aan 'n korrekte begrip 


van di~ konstruksies as die tradisionele siening nie. 


Ek: is r daarvan oortuig dat die flnoodsaaklik-wederkerende" werk::: 


woorde nie oorganklik is nie, en daarom nie in 'n stukbeeld as sodanig 


voorgestel moet word nie. Ek: beweer, m.a.w., dat daar 'n essensi~le 


verskil bestaar" tussen oorganklike werkwoorde en noodsaaklik-weder= 


kerende werkwoorde, en dat hierdie verskil sintakties verantwoord ~oet 


en kan wOrd; en dit salons taak in hierdie paragraaf wees. Daar 


sal dus gepoog word om aan te toon dat dit nodig is om, 800S In die 


geval van byvoorbeeld koppelwerkwoorde en voorsetselwerkwoorde, 'n 
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ander kategorie werkwoorde te onderskei van oorganklike werkwoorde. 

Vir die doel van ons ondersoek wil ek voorlopig die TGG-definisie 

van oorganklikheid bui te rekening laat en voortgaan met 'n beskouing 

van oorganklikheid en ag. noodsaaklike wederkerendheid soos hulle in 

terme van tradisionele begrippe gedefinieer is, aangesien hierdie 

werksmetode m.~. lig sal werp op die werklike aard van sg. nood= 

saaklike wederkerendheid en die wyse waarop d.i t binne 'n .n~e-tradi= 

sionele raamwerk hanteer behoort te word. 

Aan die begin van hierdie paragraaf is ges~ dat die begrip oorganklik 

tradisioneel gewoonlik gedefinieer word met verwysing na die direkte 

voorwerp. 

Vergelyk bJ~oorbeeld Barnes (s.j.:118): 

"Wanneer die handeling oorgaan van die onderwerp 
op die voorwerp, d.w.s. wanneer die werkwoord 
'n voorwerp neem ( ••• ) dan is die werkwoord 
oorganklik." 

Van der Toom (1975:26), wat ook baie tradisioneel werk, beskou 'n 

oorganklike werkwoord as een wat hoegenaamd nie sonder 'n direkte 

voorwerp kan voorkom nie. Ponelis (1968:52) definieer 'n oorganklike= 

werkwoordstuk byna soos Van der Toom, nl. as synde een met "twee 

hoofmomente: 'n oorganklike werkwoord en 'n naamwoordstukf'. 

Al drie definisies hierbo definieer die oorganklikheid van 'n wer~ 

woord in terme van die optrede van 'n direkte voorwerp. (Ponelis 

doen dit slegs implisiet, want by definieer oorganklikheid volgens 

die TGG-siening, nl. formeel eerder as deur eksplisiete verwysing na 

relasies.) Hoe mens ook al na die probleem kyk, is dit dus nood~ 

saaklik om duidelikheid te kry oor die begrip direkte voorwerp, want 

wanbegrip of vaagheid ten opsigte daarvan lei vanselfsprekend tot 

wanbegrip en vaagheid t.o.v. o..organklilr.heid. Direkte voorwerp is 

in paragraaf3.3 van hoofstuk 3 intensioneel gedefinieert maar ver= 

skeie toetse kan toegepas word om 'n direkte voorwerp (of dan: 'n 

NS wat as direkte voorwerp funksioneer) te r uitken12 ). 

12. Volgens die RG sou mens gewoonlik in Afrikaans 'n voorwerp kon 
uitken deur dit:; se vermo~ om by K-ve ing, refleksivcring 

of Ekwi lTS-sl:rapping/••• 
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Volgens PO'.lelis ':a::.l r,1er.s vir OOl'r;arlKli.r:.i.leid toets IT!e~ 'oehulp van 
,< < " ,'" ,,~1,<_ " _)13).:r, ntt ~n5 i21 r:u~ l~-CtenCle vor:;", l d. if. z., 0,,,.;:,,',: ~ -W~llg • 

"Die sentrale oorganklike werkwoorde het deel aa.n die 

korrelasie lydende x bedrywende vorm." 


'n Sin soos: 

(15) Opgeleide deskundiges versorg'u motor. 

kan omgesit word in: 

(15.1) U motor word deur opgeleide deskundiges versorg. 

Die werkwoord versorg is dus in teme van hierdie toets oorganklik. 

Van der Toom (1975:23 <e. v.) se "gekloofde sin"-toets vir on direkte 

voorwerp sou ook geld as 'n toets vir oorganklikheid by die betrokke 

werkwoord. Volgens di~ toets kan on sin soos: 

( 16) Bob waste de auto. 

omgesit word in: 

(16.1) Wat Bob waste, was de auto. 

Die NS de auto is dan direkte voorwerp en waste 'n oorganklike werk= 

woord. 

Hierdie toets geld ook in Engels, maar dis twyfelagtig of dit altyd 

'n geldige toets vir Afrikaans is. 'n Konstruksie soos: 

(16.2) Wat r:' gewa8 het, is ',1 motor. 

is vi r my ,onc.€ J.' nOl'male omstandighede ongewoon. Aan die 

ander kant is die sin: 

of Ekwi< NS-skrapping betrokke te weeSe By noodsaaklik-weder= 
kerende konstruksies help di~ prosesse egter nie as toetse nie. 
Kwantifiseerders kom nie saam met wederkerende voornaamwoorde 
voor nie (behalwe waar 19. in selfnoemfunksie gebruik word), en 
refleksivering help ook nie, omdat dit juis die proses is wat ons 
nou ondersoek. Ekwi lewer nie bevredigende resultate nie; die 
rede is dat ons nie by konst ruksies soos Ek neem my voor om dit te 
~ kan beW'j's dat dit iie vermoede "voorwerp" Cen nie die onder::: 
werp nie) is wat Ekwi aktiveer, terwyl dit by gewone oorganklike 
konstruksies soos die volgende telkens baie duidelik is watter NS 
Ekwi aktiveer: Ek oorreed hom om dit te doen; Hy oorreed hom 
(Sy vriend) om dit te doen. 

13. Vergelyk vir 'n bespreking hiervan, Ponelis (1968: 109 e.v. ). 
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( 17) Wat hier sien, is 'n dinosourus se geraamte. 

!~,eel ternal n.anvaarbaar. Hierdie t oets is dUs nie waterdig nie, alhoe= 

wel dit nuttig kan wees by toetse vir direkte voorwerp (en derhalwe 

vi r oorganklikheid). 

Wanneer dit korn by die vraag of ~lOocl3aaklike wederkerendheid 'n spe= 

siale geval van oorganklikheid is of nie, is voorgaande toetse egter 

nie bruikbaar nie. 

Die eerste toets kan nie uitsluitsel gee oor die vraag nie, ornn;->.t 

c1 it 5e 1'::':--, L ~.r: if' ,,(1 "Ii r we rkvloo rcle . '8,(1 ,"';:' ,J: 'l,<; ;), ; :Olld I, <'" b)~;' ;~;)nci E: ~ 00 ~ >::'e 

'..aG c;a'~ :xlle oor.o:2.n:_li~_ L;, .iartr.eOl' hullE in "C).alde ,;OO'U.L.r.5,,;e: 

koreferensiele onderwerpe en voorwerpe het nie. Anders gestel, 

Ponelis se toets (een waarna ook b~rvoorbeeld deur Postal 1971:11 

e.v. verwys word) geld selfs nie vir sg. toevallig-wederkerende 

konstruksies nie, al kan die werkwoorde in sulke konstruksies nor: 

rnaaJweg ornskryf word. 

Vergelyk: 

(18) Susan ba;d die hondjie gereeld. 

(18.1) Susan bad horn gereeld. 

(18.2) Hy word gereeld deur Susan gebad. 

Omskrywing van (19) lewer r ongrammatikale reekse: 

( 19) Susani ~ haar(self)i gereeld. 

of 

( 19. 1 ) 

( 19.2) 

*Susan. 
J. 

word gereeld deur haar(self),
1 

gebad. 

*Haar(self). I S;y. word gereeld deur Susan. gebad.
1 1 1 

Di t is d"8 Ii}: dat die oorganklikheid van 'n werkwoord nie getoets kan word 

IT,8C ·iQ,.c omskrywing indien die werkwoord dee 1 is van 'n re= 

fleksiewe konstruksie nie 14), alhoewel dieselfde werkwoord in 'n nic

refleksiei"'~ konstru.ksie positicwe res'lltate sal lewe r. 

On;,:; kan dus nie:let ;:;ehulp van hierdie toets vasstel of 'n sg. noodsaaklik

we,-'lerkerende werkwoord in 1ierklikheid oorganklik is of nie. 

14. 	 VerE:,-elyk ook Van del" Toom (1975: 26) se verdere opmerkings oor 
hierdi e toets. 
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Ook die tweede toets geld nie vir sg. toevallig-wederkerende konstru~ 


sies (waarvan ons egter weI weet dat huIIe oorganklik lS) niel-- veral 


omd2,t dit selfs I)y gewone oorganklike konstruksies nie so goed werk 


soos byvoorbeeld in Engels nie. Vergelyk: 


Wat jy hier sien, 'n dinosourus se geraamte. 


?Wat jy hier sien, is jouself. 


Die enigste toets wat waarskynlik hier toegepas ka.n word, is die 


volgende, alhoewel dit m.i. ook nie heeitemal bevredigend is nie: 


Oor die voorwerp in 'n sin soos: 

(20) Susan bad haar sussie elke dag. 

ka.n gevra wo m: 

(20.1) lli bad SUSal1 elke dag? 

(waar ~ direkte voorwerp is en Susan onderwerp). Di t geld vir 

aIle oorganklike werkwoome wat omskr,ywing kan ondergaan15 ). 

Vergelyk: 

(21) Hy hoor 'n geluid. 

(21.1) Wat hoor hy? 

(22 ) Hy sien homself in die spie~l. 

(22.1) Wie sien hy in die spie~l? 

(23) Sy bad haar gereeld. 

(23.1) Wie bad sy gereeld? 

Die vrae hierbo. is heel normale vrae. Maar by sg. noodsaak;lik-weder= 

kerende konstruksies sou vrae van die tipe hierbo nie net ongewoon 

wees nie maar ook ongrammatikaal - en trouens onsinnig. 

Vergelyk: 

(24) *Wie vergis hJ? 

(24.1) Hy vergis hom. 

(25) *Wie verbeel hy? 

15. 	 Daar is oorganklike werkwoorde wat nie omskrywing kan Otl;:: 

dergaan nie. Vergelyk Ponelis (1968: 52) en Van der Toom 
(1915:26). 
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(25.1) Hy verbeel hom ••• 

(26) *Wie ontferm die kind? 

(26.1) Die kind ontferm haar ••• 

Ek wil dUSt veral op grond van hierdie toets, en ook op grond van 

die toets waarna kortliks in voetnoot 12 verwys is, beweer dat daar 

by die sg. noodsaaklik-wederkerende werkwoorde geen sprake is van 

"oorganklikheid" nie - veral nie as (semanties en tradisioneel) 

daarmee bedoel word "handeling wat oorgaan van die onderwerp na die 

voorwerp" nie - en veral nie van "handeling wat terugkeer na die 

onderwerp nie". 

Ve roe raan sal 'n moont like wyse om f ormee 1 ve rs te gee van die in= 

tu~sie van die Afrikaanssprekende betreffende hierdie kwessie kortliks 

bespreek word. 

In die volgende paragraaf word kortliks ingegaan op '11 -caalteoret iese 

"dwaling" wat regstreeks daaruit sprttit dat noodsaaklike wederkerend= 

heid as net 'n spesiale soort oorganklikheid beskou word. 

4.12 'n Wanopvatting betreffende sekere "lydende vorme" 

Die beweerde oorganklikheid van noodsaaklik-wederkerende werkwoorde 

het in ons literatuur aanleiding gegee tot die m.i. heeltemal foutiewe 

opvatting van konstruksies soos: 

Ek is dood/boeglam geskrik. 


Ek is verstout (om te s~ dat ••• ) 


as synde 14dende vorme (vergelyk Ponelis 1968:57 en Van der Walt e.a. 

1969:114). 

In die eerste plek (soos hierbo reeds gemeld is) ~ refleksiewe 

konstruksies nie omskrywing ondergaan nie; daarom moet ons afsien 

van die siening dat ons hierbo met gevalle van omskryw:ing te doen 

het. 

In die tweede plek sou bostaande sinne, indien hi.ll~ ';,el in die 

dende vorm was, in die sg. gewone lydende vom. (kyk PO!lelis 

1968:110) gewees het, wat impliseer dat die invoeging van 'n (t-leggelate) 



agens 	hier moontlik behoort te wees, wat duidelik nie die geval is 

nie. 	 Verge lyk: 

*Ek is deur my/iemand/iets doodgeskrik. 

*Ek IS deur my/iemand/iets verstout om te s~ ••• 

In die derde plek behoort die werkwoord .ll al 'n aanduiding te wees 

dat ons nie hier met l)dende vorme te doen het nie. Is is . die 

omskr,ywingswerkwoord16 vir verledetydskonstruksies, terwyl van die 

8inne hierbo beweer word dat hulle sinonieme is vir die teenwoordige= 

tydskonstruksies: 

Ek skrik my dood/boe::lnm. 


Ek verstout my om Ql~ te s@. 


~ergelyk Ponelis (1968:111) oor die dubbelsinnigheid van.ll in be= 

paalde gevalle. In die sinne hierbo is 'n dubbelsirmige les egter 

totaal ui tgesluit. ) 

Ons moet dus tot die gevolgtrekking korn dat noodsaaklike wederkerend= 

heid en oorganklikheid nie essensieel dieselfde soort konstruksies 

is wat net verskil t.o.v. die keuse van die voorwerp nie. Ek ve~ 

werp dus die siening dat die noodsaaklik-wederkerende werkwoord 'n 

spesifieke soort oorganklike werkwoord is, en die daarrnee gepaard= 

gaande siening dat 'n onderskeid tussen "toevallig-wederkerend" en 

"noodsaaklik-wederkerend" derhalwe onnodig sou wees op grond daarvan 

dat albei "oorganklik" sou wees (Ponelis 1968:57). 

Myns insiens moet di~ twee soorte werkwoorde anders hanteer word in 

'n grammatika van Afrikaans. 

4.13 	 Hoe die verskil tussen "toevallig=wederkerende" en "noods§rak

lik-wederkerende" konstruksies in 'n grammatika v§rn Afrikaans 

weerspie~l moet word 

Die essensi~le kenmerke van die onderskeie konstruksies kan soos volg 

saarngevat worn: 

16. Vergelyk Ponelis (1968: 110) vir hierdie begrip. 



Die sg. toevallig=wederkerende konstruksie 

a. Die vlerkwoorde wat hierby betrokke is, is gewone oorganklike 

werkwoorde. In die leksikon uord hulle nie regstreeks in verband 

gebring met refleksiverinc ~lie maar word hoofsaaklik [+ -- NSJ gemerk. 

Oortolligheidsre~ls sal spesifiseer dat hierdie werkwoorde in gewone 

oorganklike konstruksies,o.a. by omskrywing en refleksivering be= 

trokke kan wees, want dit is heeltemal oortoll om hulle, wanneer 

hulle toev8.11ip in 'n wederkerende konstruksie voorkom, 'n spesiale 

naam, nl. II ~oevallig--wederkerende werkwoorde", te gee. Hierdie 

benaming is 'n oorblyfsel van die at rukturele taalkunde wat elemente 

grotendeels stat ies gekategoriseer het: hier kom 'n werkwoord voor, 

hy neem 'n wederkerende voornaamwoord, dit is egter nie noodsaaklik 

dat hy dit neem nie, daarom is die werkwoord toevallig wederkerend. 

Daar word nie, soos binne 'n transformasionele raamwerk, gevra: "Hoe 

kt>m die we de rkerende voornaamwoord in die eerste plek daar?" "Waarom 

is dit juis 'n wederkerende voornaamwoord (en nie 'n gewone voornaam= 

woo m nie ),,, nie. 

Daar sou weinig motivering voor wees om gewone selfstandl~aamwOOrde 

(bv. ~, ~ en vliegtuig) soms "toevallig--meervoudig' te noem 

net omdat hulle in 'n bepaalde konstruksie (byvoorbeeld saam met tel= 

woorde soos ~ en ~) "in die meervoud staanlt , om hulle sodoende 

te onderskei van "noodsaaklik-meervoudige" snwe. (bv. stuipe, ~= 

~, harsings en slagpale)17) -- en n@rens het ek hierdie onder.: 

skeid 	te~gekom nie. Tog word dit in die geval van die werkwoorde 

gedoen. 'n Werkwoord wat kategoriaal bloot oorganklik is, word soms 

"toevallig--wederkerend" genoem net omdat hy in 'n bepaalde konstruk= 

s ie (nl. saam met 'n wede rke rende voornaamwoord) o~nskynl ik wede rke=: 

rend is. Di~ werkwoorde is egter nie wederkerend nie -- hulle is 

oorganklik en moet dienooreenkomstig gemerk word in die leksikon. 

17. 	 Of hierdie "meervoude" werklik meervoud is, is natuurlik ook 
te betwyfel. Vergelyk J .G.H. Combrink (1965) se Betekenis en 
Sintaksis vir 'n bespreking van die hele ~angeleentheid. Dit neem 
egter niks weg van my argument nie -- trouens, dit versterk dit 
eerder, omdat dit juis steun verleen aan my bewering dat sekere 
verskynsels wat op die oog (oor?) af dieselfde is, by nadere on= 
dersoek eintlik wesentlik verskillende verskynsels blyk te vlees, 
soos ek hier beweer die geval is met die wederkerende konstruksies. 



b. Die kerD van die sg. toevallig-wederkerende konstruksie is 

nie die werkwoord nie maar onderliggende koreferensie tussen twee 

naamwoorde wat saam met daardie we rkwoord opt ree. Wannee r twee 

naamwoorde in dieselfde klous aan mekaar korefereer, word die mees 

regse naamwoord deur 'n verpligte transformasie (nl. die reflekaief= 

transformasie) met 'n wederkerende voornaarnwoord vervang, soos reeds 

vroet!r in meer besonderrerlc ver'duidelik is. Waar twee naamwoorde 

;i£ korefereer nie, korn .c?lclr:Jiverinc glad nie ter sprake nie, maar 

waar koreferensie weI voorkom binne dieselfde kIous, is die refleksief= 

transformasie 'n verpligte transformasie. 

Hierdie sg. toevallig-wederkerende konstruksie weerspielH dus ~ 

refleksivering, teenoor die sg. noodsaaklik-wederkerende konstru~ 

siet waar m.L juis nie van egte refleksivering sprake is nie, 

soos ek hieronder sal probeer aantoon. 

Die sg. noodsaaklik-wederkerende konstruksie 

a. Die werkwoOrde wat hierby betrokke is, word altyd deur 'n we= 

derkerende voornaamwoord gevolg. Trouens, die refleksiewe voornaa.m= 

woord (wat ek sal afkorl tot r.vnw.) is 'n noodsaaklike aanvulling 

van hierdie werkwoorde, en di t sou hoegenaamd nie onvanpas wees om 

hulle byvoorbeeld "refleksiefwerkwoordaanvullings" te noem nie, 

want net soos 'n aanvulling by die koppelwerkwoorde 'n verpligte mo= 

ment is, so is ook die r.vnw. hier verpligte momente. Le Roux (1 3), 

wat vroe~r aangehaal is, het trouens hierdie werkwoorde en die ge== 

paardgaande vnwe. as 'n kompositum beskou (kyk paragraaf 

1" •. J_ . ·uo ) • Met Le Roux se beskrywing kan mens egt e r ni e 

saamstem nie (alhoewel ek glo dat sy waarneming basics korrek was), 

walct indien mens di t logies sou deurvoer binne 'n TGG-raamwerk, sou 

'n woora soos ve,rgis sewe kee r in die leksikon moes verskyn - een 

keer vi r elke vnw. waarmee eli t kan optree - wat duidelik onekonomies 

sou wees en nie die ooglopende veralgemening weerspie~l nie. 

Die 'lraag is hoe om hierdie werkwoorde in die leksikon aan te gee. 

Ona het vroe~r op 'n r.ie-lntensionele wyse getoon waarorn hulle de as 

oorganklik beskou kan I'fO rd nie (nI. op grond van hulle onve rmolj om 

by sekere sintaktiese prOSGsse betrokke te wees), alhoewel di t op 
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die oog af lyk asof ons hier te doen het met 'n NS wat saam met die HW 

uit HM ontwikkel. Dat hierdie "NS" nooH iets anders as 'n voornaam= 

woord kan wees nie, behoort alreeds 'n aanduiding te wees dat dit nie 

sinvol sou wees om di~ werkwoorde [+ -- NS] te merk nie (afgesien 

daarvan dat mens dan ook in die leks ikon sou moes spesifiseer dat 

hie rdie we rkwoorde by geeneen van die p rose sse bet royJce kan wees 

waarby [+ -- us] -werkwoorde gewoonlik betrokke kan wees nie, by=: 

voorbeeld omskrywing). Die sinvolste oplossing skyn te wees om die 

refleksiewe voornaamwoorde wat hier optree, as onderliggend te be= 

skou en om kategoriale status 18 ) toe te ken aan hierdie werkwoorde 

deur hulle byvoorbeeld "refleksiefwerkwoorde" 19) te noem. Daar moet 

egter verstaan word dat hulle "refleksief" genoem word omdat hulle 

refleksiewe voornaamwoorde (r.vnwe.) as verpligte aanvullings vereis, 

en ~ omdat daar (om dit in tradisionele taal uit te druk ) sprake 

is van "handeling wat teru.gkeer na die onderwerp" nie. Om hierdie 

rede verkies ek om 'n nuwe term te gebruik, nl. "refleksiefwerkwoord" 

(en nie "refleksie,Wl werkwoord" nie), sodat die tradisionele opvat= 

ting van "wederkerendheid" nie daaraan bly vaskleef nie. Hierdie 

werkwoorde word dus in die leksikon eksplisiet in verband gebring 

met die begrip refleksief, en veral met die r.vnwe., en kan byvoor= 

beeld soos volg in die leksikon aangegee word: 
... 

+w 
+ r.vnw. 

ens. 

Oortolligheidsre~ls sal dan spesifiseer dat sekere prosesse, o.a. 

omskry-wing, nie toepasbaar is op werkwoorde wat so gemerk is nie. 

18. 	 Ek is bewus van sommige probleme m.b.t. die kategorisering van 
werkwoorde. Daar is byvoorbeeld al geredeneer dat 'n woord soos 
~, wat gewoonlik as oorganklik gekategoriseer word, om verskeie 
redes eintlik nie oorganklik genoem behoort te word nie. Ek is 

r oortuig daarvan dat die refleksiefwerkwoorde (waarvan 'n 
groot aantal in Afrikaans bestaar. -- baie meer as byvoorbeeld 
die l':oppelwerkwoorde} 'n spesiale kategorie vorm. 

19. 	 Hulle is streng gesproke eintlik refleksiewevoornaarnwoordwerk: 
woorde; indien ons egter refleksiew~oornaamwoord afkort tot 
refleksief, l~a;l O}-.;S :-11e onderhawige werkwoorde refleksief·,;crkt..oorde 
noem. 
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b. Die kern van die sg. noodsaaklik-wederkerende konstruksie is 

dUB die werkwoord self, met sy bepaalde leksikonkenmerke, in teenF 

8telling tot die sg. toevallig-wederkerende konstruksie, waar ko= 

referensie die kern van die saak is. Laasgenoemde konst ruksie ont= 

~taan deur twee t~ansformasies (kyk paragraaf4.~, terwyl eersge= 

noemde ontstaan as ge vall 81egs een transformasle, nl. een wat die 

korrekte r.vnw. invoeg en wat inwerk op '11 onderliggende struktuur 

soos die volgende: 
s 

.IS 
I 

lIM 

~~ 
llli 	 W. refl.-AV 
I 	 I 

Ii. refl. r. vnw 

I I 	 I 
tCl. 6 .0 

(Die l)oe::) (vergis) + manlik 
+ manlik 
+ ekv .r 

I • 
, ens • .... 

+ ekv 

r_~ns • 

Hier is dus nie sprake van refleksivering soos dit in hierdie hoof= 

stuk gedefinieer is nie. Dit is dus nodig om eksplisiet te onder= 

skei tussen twee oppervlakkig eenderse konstruksies wat in wese eg= 

ter verskil. Hierop word in die volgende paragraaf ingegaan. 

4.14 	 Implikasies vir (i) die tradisionele begrip "toevallig=weder= 

kerende werkwoord" en (ii) die tradisionele benaming "nood

saalsl ik-wede rke rende we rkwoo rd" 

(i) Die begrip toevalliE:wederkerende werkwoord verval heeltemal, 

omdat die bestaan van so 'n begrip gebaseer is op on wanopvatting van 

die aard van die "toevallig-wederkerende" konstruksie. By hierdie 

soort konstruksie gaan dit naamlik nie om on bepaalde soort werkwoord 

nie maar om 'n prosesltransfo£!!!iitsie, nl. refleksivering. 

(ii) Ek het hierbo probee r aantoon waarom ons vi r Afrikaans 'n kate= 

gorle refleksiefwerkwoorde moet postuleer. Die benaming "noodsaaklik
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wederkerende werkwoord" verval dus. Die adjektief noodsaaklik is 

heeltemal oortollig, omdat 'n kategorie toevallig-wederkerende werk:::: 

woorde glad nie bestaan nie. 

Die voomaamwoorde wat by refleksivering as vervangende voornaamwoorde 

opt ree en by die refleksiefwerkwoorde as aanvullings dien, word tereg 

wederkerend of refleksief genoem, aangesien dit juis hulle is wat 

die refleksiewe momente in hierdie konstruksies is. Vergelyk para: 

graaf 4.2 van hierdie hoofstuk, waar ek daarleen beswaar gemaak het 

dat daar n~rens in Afrikaanse grammatikas verduidelik word hoe sowel 

werkwoorde as voomaamwoorde wederkerend kan wees nie. Ek onderskei 

nou juis hier tussen refleksiefwerkwoorde (nie refleksiewe werkwoorde 

nie) en refleksiewe (of wederkerende) voornaamwoorde. 

4.15 Bere~ling van refleksivering 

T'2l1eksivering is in hierdie studie baie kernagtig behandel, en daar is 

seIde verwys na probleme wat opduik in 'n indringende ondersoek na 

refleksiewe konstruksies. Cantrall (1974) bespreek byvoorbeeld on= 

re~lmatige refleksivering (irregular reflexivization), refleksive= 

ring soos dit':J waama in voetnoot 20 verwys word en wat regs·- na

links werk (backward reflexivization), en ander verwante kwessies. 

In 'n omvattende studie van refleksivering sal al hierdie sake onder.: 

soek moet word; binne hierdie studie WaS dit nie moontlik of nodig 

nie. 

am refleksivering met inagneming van bogenoemde en ander aangeleent= 

hede te bere~] is derhalwe ook nie moontlik nie. In werklikheid is 

dit ook nie nodig nie, omdat dit in 'n re~l juis gaan om dit wat re~l

matig is -- uitsonderinge en onre~lmatighede word afsonderlik aangedui. 

am die essensie van re~lmatige refleksivering te bere~l is betrekl1k 

eenvoudig, want die essensie van refleksivering is dat waar twee 

klousmaats korefereer, die mees regse NS vervang word met 'n gepaste 

ons bere~ling hoef ons ons dus nie 

met allerhandc onl"e~lmatlghede besig te hou nie; ons hoef net 

reker.skap te gee van die ~Jogemelde vervanging,wat'n verpl trans=: 

formasie is. 
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As mens nou gaan kyk na die verband tussen sinne soos (10), (10.3), 

(12) en (15), dan vind mens dat daar 'n noue verband tUBBen veralge= 

menende ~ aan die een kant en enige en veralgemenende ~ aan die 

ander kant bestaan. Hierdie drie woorde kan mekaar naamlik onder: 

ling parafraseer. Vergelyk byvoorbeeld: 

(12) 'n Vrou ken haar eie hart. 

(12.1) Elke vrou ken haar eie hart. 

(12.2) Enige vrou ken haar eie hart. 

Pone lis se sin 'n Koerant moet obiektief wees kan geparafraseer word 

as Enige koerant moet obiektief wees of Elke koerant moet objektief 

wees (alhoewel die laaste sin waarskynlik minder gewoon sou wees). 

Waar~ veralgemenend optree, kan dit nie verplaas word me. 

Ve rgelyk: 

( 12. 1) Elke vrou ken haar eie hart. 

(12.3)*Die vrouens ken elkeen hulle eie harte. 


of ( 12 .4)*Elkeen van die vrouens ken hUAr- eie hart 

(12.3) en (12.4) kan slegs grammatikaal wees indien dit duidelik is 

dat ~ nie veralgemenend optree nie, soos byvoorbeeld in: 

(12.5) Elke vrou (in hierdie kamer) ken haar eie hart. 

Dit is, in die lig van die bespreking hierbo, dus nodig om op een of 

ander wyse retH (9) te beperk sodat dit nie sal inwerk op strukture 

waarin ~ veralgemenend optree nie. Ons Bal egter vind dat hierdie 

beperking nie noodwendig ll)et regstreekse verwysing na ~ geformuleer 

hoef te word nie. 

5·5.4 Verdere opmerkings oor die SB van K-verplasing 

Ons het tot dusver uitgegaan van die veronderstelling dat die SB van 

~-verplasing, (8) is, naamlik: 

( g ) e Ike - (B) - srtnw •ekv 

.lY:. paragraaf 5.5.2 is melding gemaak van 'n moontlike probleem m.b.t. 

hierdie S3 (kyk punt c.). Di~ probleem sprui t uit 'n meer basiese 

probleem, nl. die opvatting oor die aard van die deelbepalin~kon=., 
st ruksie. 
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Kyk wee r na (11) en (11. 1), en na (11.2): 

( 11) Elke motor het 'n vlaggie. 

( 11. 1) Die motors het elkeen 'n vlaggie. 

( 11.2) Elkeen van die motors het 'n vlaggie. 

( 11. 1) is die uitvoe r van re~l (9), en (11) is 'n informeIe vorm van 

( ), die SB van (9). (11) en (11.2) is egter skynbaar sinoniem en 

dt;.s albei onderliggend aan (11.1). Volgens POlleEs (1968:80 e.v.) 

hoort albei se voorbepalings in die bodem tuis: (11) se ~ in 

die onbepaaldetelwoordreeks, en (11.2) se elkeen van die in die lid= 

,..roordreeks, met elkeen van as deelbepaling. Volgens '11 ander siening, 

nl. di~ van o.a. Stockwell e.a. (1973:114 e.v.), is die deelbepaling 

e r 'n afgeleide konstruksie en sou elkeen van die motors afgelei 

wees van elke motor van die motors. Ek meen dat SB (8) dus basies 

nog korrek is en dat 'n SB vir ~-verplasing nie direk vir gevalle 

soos (11.2» (11.1) hoef te geld nie. 

Die saak laat ons nou daar. Ons gaan dus steeds van (8) uit en sal 

ve rvolgens die waarna aan die einde van paragraaf 5.5.3 ver.= 

''',),s is, daarop r 

Die bron van artikels5·5·5 

(Het artikels word hier bedoel woorde soos lidwoorde en aanwysende 

\':oorde. Artikel word afgekort tot ART.) 

Daar bestaan nie onder taalkundiges eenstemmigheid oor die bran ("source") 

van artikels nie. Dit is 'n teoretiese vraagstuk met belangrike en 

verreikende metodologiese implikasies, waarop in hierdie studie nie in 

besonderhede ingegaan kan word nie. Vergelyk egter Stockwell e.a. 

( 1973:67-160) vir 'n omvattende bespreking hier\'an. Dit kom daar.= 

op neer dat sommige taalkundiges, onder wie Postal en Perlmutter, arti= 

kels aflei uit kenmerke van selfstandige naamwoorde: 

"Postal (1966) has suggested that articles (and pronouns 
as a subset) be represented in the deep st ructure as 
ssDtactic features of the head noun. There is no such cate= 
gory as ART in the phrase structure. The features relevant 
to articles are in part inherent to the noun (e.g. [ANIMATETI, 
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J)JASC], etc.) and in part determined by T rules 
::;·JC~~ D.' pronominalization, reflexivization and 
Qe:L: Cization. Relatively late in the derivation 
'segmentalization' rules apply to each NP copying 
out the features needed for articles. The phonola= 
gical shape of the items matching these sets of 
features is then attached in a late lexical lookup." 
(Stockwell e.a. 1973:68) 

Ander, soos Chomsky (1965) en in die Afrikaanse literatuur Ponelis 

(1968 en 1969 -- laasgenoemde werk aangehaal deur Van Rensburg 1973: 
12), hanteer artikels basies soos aYider leksikale items wat uit die 

leksikon in gepaste onderliggende stukbeelde ingevoeg word: 

If ••• in (1965) Chomsky treated articles much the 
same as other lexical items. They both were i~ 
serted into appropriate base P-markers from the 
lexicon." (Stockwell e.a. 1973:67) 

Stockwell e.a., en ook Fillmore, kies 'n middeweg tusser: die twee 

standpunte, wat Stockwell in (1973:68) kortliks verduidelik. 

Vir ons bespreking van K-verplasing het die eerste opvatting in twee 

belangrike opsigte aansienlike waarde. 

In die eerste plek gee dit eksplisiet rekenskap van die ~ wat tot 

'n NS waarin 'n kwantifiseerder verplaas word, "toegevoeg" word. Ver= 

gelyk weer byvoorbeeld (3.2): 

(3.2) 	 Elke kind het 'n boekprys ie ontvang. 

~ kinders het elkeen 'n boekprysie ontvang. 

Volgens die opvatting onder reking sou ~ in die vooreindreeks 

o.a. [+ bepaaldj gemerk gewees het; Afrikaans vereis in so 'n geval 

een of ander ART wat bepaaldheid aandui. Met die verplasing van 

~ word ~ in die geval hierbo deur die bepaalde lidwoord ~ 

vervang. 

Wat ons ho~r op in paragraaf 5. 5.2 ges~ het oor die sg. verandering 

in die voorbepaling, nl. dat di t ve rander van onbepaaldetelwooro= 

reeks tot (bepaalde~elwoordreeks, moet dus eintlik aangepas word om 

te lui: "Die derde verandering wat plaasvind, is dat die bepaald= 

heid van die srtnw eksplisiet uitgedruk word deur die toevoeging van 



die in die oppervlak':::;struktuur (2)" of iets dergeliks. 

Die beperking wat dus op (8) en (9) gel@ moet word, is dat ~ 

slegs verplaas mag word indien die srtnw waarmee dit optree, [+ bep] 

is. Dit gaan dus in werklikheid nie am ~ wat "veralgemenendlt 

of "bepaald" is nie, maar om bepaaldheid of onbepaaldheid by die 

bet rokke srlnw. 

In die tweede plek kan Postal e.a. se opvatting oor artikels help 

am 'n probleem op te los wat spruit ui t 'n beskouing van die volgende 

sinne: 

( 13) Hierdie soldate het elkeen 'n geweer. 

( 14) Daardie motors het elkeen 'n vlaggie. 

Hierdie sinne is duidelik die uitvoer van K-verplasing -- maar waar= 

van is hulle afgelei? Daar is skynbaar geen vonn met ~ waarvan 

hulle afgelei kon gewees het nie6 ). Indien mens hierdie en daardie 

egter soos lidwoorde as afgeleide items sou beskou, wat uitgesegmen= 

teer word indien 'n snw. [= verwyderd] gemerk is (vergelyk Stockwell 

1973:69), dan kan beweer word dat oak (13) en (14) van 'n aangepaste 

vorm van SB (8) afgelei is. 

In die lig van voorgaande bespreking, sou SB (8) gewys kon word am 

soos volg daar uit te sien: 

( 16) NS ~lke - (B) - srtnw] NS 

+ bep 

Fi 

Fn 

6. 	 Ek s~l hier baie kortliks melding maak van twee ander moontlik= 
hede,wat egter nie in hierdie studie opgevolg sal word nie. 
(i) Die eerste moont likheid (waarop my studieleier my gewys 
het) is dat 'n konstruksie soos Die soldate het elkeen 'n geweer 
afgelei kon gewees het van 'n onderliggende struktuur soos ~ 
soldate elke soldaat het 'n weer het were; dus kon ons 
in die geval van 13 hierbo, 'n afleidingsproses soos die volg= 
ende gehad het: Hierdie soldate Celke soldaat het 'n geweer) 

het ~'owere/••••••• 
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waar Fi ••• Fn voorsiening maak vir kenmerke soos [verwyderd]. 

Dit is nie heeltemal duidelik watter ander kenmerke die verplasing van 

elke sal toelaat nie. In die lig van ons besprekjlle: in paragraaf 

5.5.3 kan 'n kemnerk wat ongeveer iets soos "speslfiekheid" kan 

aandui, weI belangrik wees. 'n Kenmerk waarna Stockwell verwys as [SPEC] 

en wat weI spesifiekheid of onspesifiekheid aandui, beantwoord 

dalk hieraan. Die volgende sinne uit Stockwell (1973:94) toon die 

onderskeid tussen [SPEC] en [DEFJ (d.i. [bepaald]): 

He needs t he book. &- DEF J 

He needs some books. I!- SPEC] 


I'm looking for the little boy. It DEFJ 


I'm looking for a little boy. ESPEJJ] 


Die presiese 1'01 wat die kenmerk moontlik in 'n grammatika van Afrikaans 

kan speel, is nag nie ondersoek nie, maar omdat ek vermoed dat dit 

Nel by die verplasing van ~ 'n sekere 1'01 speel, sal ek dit:! kenmerk 

del.rgaans tUBsen ronde hakies aangee om aan te dui dat di t dalk rele= 

vant kan wees. Vergelyk Stockwell (1973:92) vir 'n bespreking van 

~PEJJ 1. 
Ons wysig (16) dus verder, sodat dit nou soos volg daar uitsien: 

het gewere .. Hierdie soldate.c elkeen het 'n geweer) het gewere ... 
Hierdie soldate elkeen het 'n geweer ... Hierdie soldate het 
elkeen 'n gewee r. Hiervolgens is die skynbare "verplasing' 
van ~ as elkeen dan geen verplasinG nie, soos gesien 
kan word; elkeen het bloot elke soldaat vervang. Volgens 
hierdie siening is daar oak nie 'n proses waardeur srtnw

ekv
, 

srtnN word nie -- die betrokke srtnw kv is vervang met 
~ e 

elkeen. (ii) Die tweede moontlikheid is dat die deelbe= 
palingkonstmksie iets met K-verplasing te doen het. Ve!'=' 
gel;yk: Elkeen van hierdie soldate hat 'n p;eweer ... ~ 
hierdie Boldate het elkeen 'n weer .... Hierdie soldate 
het elkeen 

( 
'n geweer. Kyk ook paragraaf 5.9.) 
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NS [elka - (B) - srtriw] NS 

+ bep 


(+ spes)
~ Fi 

LFn 

Weens die kenmerk r(+ bep 1) is (17) eng genoeg om ongramma.tikale
l(+ speslJ 

reekse soos (12.3) te blokkeer (waar ~ duidelik ~bePJ is): 

( 12. 1) Elke vrOu ken ha.a.r e ie hart. 


(12.3)*Die vrouens ken elkeen hulle eie harte. 


Terselfdertyd is dit algemeen genoeg om van reekse soos (13) en (14) 

hierbo rekenskap te gee. 

Daar word natuurlik besef dat die stelsel wat hierbo so kursories 

uiteengesitis, slegs binne 'n bre~r raamwerk wat volledig daarvan 

rekenskap gee, werklik geregverdig ka.n word. In die afwesigheid van 

so 'n raamwerk vir Afrikaans stel ek nietemin (17) vOOr as 'n SE wat 

veralgemenings maak wat andersins gemis sou gewees het. Terselfder=: 

tyd is da.a.r miskien 'n gedeeltelike motivering gegee waarom dit voor=: 

delig kan wees om die Afrika.a.nse NS en veral die voorbepaling, binne 

so 'n raamwerk te beskryf, maar 'n dieperga.a.nde ondersoek is duidelik 

'n noodsa.a.klikheid. 

Ander faktore in die bere~:ing van elke-verplasing 

In paragraaf 5.5.2 is beweer dat (9) enersyds te eng en andersyds 

te wyd was. Ons het pas aangetoon hoe die SB van (9) beperk moet 

word sodat dit nie so wyd is nie, nl~ deur te spesifiseer dat ~ 

moet optree slegs met na.a.nrwoorde wat [+ bepa.a.l<ij gemerk is. In 

paragraaf 5.5.5 het ons ook terselfdertyd aangetoon hoe (8), die SB 

van (9), aangepas kon word om vir sinne soos (13) en (14) voorsiening 

te maak. Ons sal nou nagaan in watter ander opsig (9) te eng was, 

en die nodige aanpassing(s) maak. 
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SOOS (9) geformuleer IS, het dit ~-verplasing tot NSe wat as 

onderwerp funksioneer, beperk. Vergelyk egter die volgende sirme: 

(18) 	 Die literator het ~ gediggie in die nuwe 

bundel fyn ontleed. 

(18.1) 	 Die literator het die gediggies in die 

nuwe bundel elkeen fyn ontleed. 

(19) 	 Carlos het ~ sigaar afsonderlik in 'n stukkie 

papier toegerol. 

(19.1) 	 Carlos het die sig-are e~keen afsonderlik in 'n 

stukkie papier toegerol. 

(20) 	 Die speurder het ~ foto sorgvuldig bestudeer. 

(20.1) 	 Die speurder het die foto's elkeen sorgvuldig 

bestudeer. 

(21) 	 Die inspekteur sou ~ kind een vraag vra. 

(21.1) 	 Die inspekteur sou die kinders elkeen een 

vraag vra. 

(22) 	 Die generaal het ~ boodskapper finaal sy 

instruksies gegee. 

(22.1) 	 Die generaal het die boodskappers elkeen finaal 

sy instruksies gegee. 

Uit hierdie sinne is dit duidelik dat ~ nie net binne NSe wat as 

onderwerpe funksioneer, verplaas kan word nie. Al die NSe waarbinne 

~ hierbo verplaas is, staan,volgens ons definisies van die rela= 

sies in die posisie van direkte voorwerp. Let daarop dat (21) 

c', (22) se voorwerpe afgeleide voorwerpe is, d.w.s. (21) en (22) 

is die uitvoer van IndVwp-verskuiwing. VOor l.:ierdie transformasie 

sou (21) en (22) s'o gelui het: 

(21.2) Die inspekteur sou een vraag aan ~ kind vra. 

(22.2) Die generaal het finaal sy instruksies aan ~ 

boodskapper gegee. 
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Let nou 	verder daarop dat die verplasing van ~ binne die NSe in 

(21.2) en (22.2) ongrammat ikale reekse lewe r: 

(21.3) 	 *Die inspekteur sou een vraag aan die kindel'S 

elkeen vra. 

(22.3) 	 *Die generaal het finaal sy instruksies aan die 

boodskappers elkeen gegee. 

~ kan dUB nie verplaas word binne NEe wat as indirekte voorwerpe 

f'unksioneer nie. Dit wil dus lyk asof die perk vir ~verplaBing 

in Afrikaans tussen II en III gestel moet word. 

Vergelyk 	nou ook die volgende gevalle: 

(23) 	 Die onderwyseres luister aandagtig na ~ leerling. 

(23.1) 	 *Die onderwyseres luister aandagtig na die leerlinge 

elkeen. 

(24.) 	 Ek hou van ~ prent aan my muur. 

(24.1) 	 *Ek hou van die prente aan my muur elkeen. 

(25) 	 Afrikaans het aan ~ Bantoetaal in Suid-Afrika 

woorde ontleen. 

(25.1) 	 *Afrikaans het aan die Bantoetale in Suid-Afrika 

elkeen woorde ontleen. 

(26) 	 Ons direkteur se vrou herinner hom aan ~ 

vergadering. 

(26.1) 	 *Ons direkteur se vrou herinner hom aar. die 

vergaderings elkeen. 

Sinne (23) - (26) bevat almal voorsetselwerkwoordstukke. ( ) en 

(24) bevat onoorganklike voorsetselwerkwoordstukke, terwyl die in 

(25) en (26) oorganklik is. In al die gevalle is die NS waarvan 

~ deel is, in die voorsetselgroep, en lei die verplasing van ~ 

tot 'n ongrammatikale reeks. 

Nou is dit opvallend dat die NSe van (21.2) en (22.2), wat die on= 

grammatikale reekse (21.3) en (22.3) gelewer het, ook voorsetsels 

bevat , en dit kan dus lyk asof die weerstar;d teen ~-verplasing 

uitgaan van voorsetselgroepe. Dit is egter nie die geval nie, want 
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in die volgende gevalle lewer ~-verplasing tog gramrnatikale reekse, 

ten spyte van die voorsetsels: 

(27) 

(27.1) 

Die 

Die 

inspekteur 

inspekteur 

sou 

sou 

vir e Ike kind een vraag vra. 

vir die kindel's elkeen een 

vraag vra. 

(Hierdie sinne verteenwoordig 'n variant - noem di t maar on stylvariant 

-- van IndVwp-verskuiwing, waarvolgens die oorspronklike voorsetsel 

nie geskrap word nie. Vergelyk ook Ponelis 1968:55.) 

Volgens Perlmutter en Postal se opvatting van terme, moet ons uit 

voorgaande aflei dat di t nie hier prim@r gaan om die aan- of afwesig= 

heid van voorsetsels nie maar dat die NSe waaruit ~ nie verplaas 

kan word nie, 'bf nie-terme is 'bf t.o.v. die termhi~rargie en die perk;: 

stelling1convensie weI teme is wat egter "onder" die perk vir elke
" 

verplasingl~. Ons het reeds gesien dat die perk waarskynlik tussen 

II's en Ill's gestel moet word, en dit is dUB moontlik dat die NSe 

in (23)-(26) weI Ill's kan wees (en nie NSe binne die Vsgre van voor= 

setselwernooloordstukke nie). Dit is ,juis hierdie VT'aa c ' tv-at in para;=; 

graaf 4.16 11181'00 001' 11ie rcile 3001 r i; ~~S opgeduik het. Daar 

is gemeld dat dit dalk moontlik sou wees om n.a.v. K-verplasing te 

probeer vasstel wat die termstatus van daardie NSe is. Dit is egter 

duidelik dat K-verplasing (of ten minste ill~-verplasing) ons nie 

kan hC"1.n nie. Orrdat NSe .vma.::van ons op grond van ander oorweginge w~~t dat 

, _ LL'~ _LlI' sis, nie by K-verplasing betrOkke kan wees nie, kan ons nie 

vasstel of die NSe in die Vsgre hierbo Ill's of nie-terme is me. Der= 

l1ahre bly die probleem met bet rekking tot hierdie NSe nog onopgelos. 

Ons moet nou, in die lig van voorgaande bespreking, ~-verplasing 

so probeer bere~l dat di t geld vir verplasing ui t sowel onderwerps

NSe as voorwerps-NSe. 

Aangepaste bere~ling van elke-verplasing=== 
Daar is basies twee wyses waarop die beretlling van ~verplasing 

hanteer kan word, waarvan die tweede wat bespreek sal word, waar= 

skynlik verkieslik is bo die eerste .. 
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Die eerste wyse waarop ons (9) lean aanpas sodat ditook vir verplasing 

by voorwerps-NSe geld, is om on re~l wat ons voorlopig BOOS (28) 

hieronder lean formuleer, op te stel: 

(28) NS [elke - N] NS - (verbww) - X ops 
~ 

N - (verbww) - elkeen - X 

Indien on verbww "regs van" die betrokke NS aanwesig is, d.w.s. wanneer 

die NS on onderwerp is, verplaas _licl·(~ie l'()~l l~.ic ~;::wantifiseerder tot 

onmiddellik regs van die verbww. Indien on verbww nie in die SB 

aanwesig is regs van die betrokke NS nie, is dit duidelik dat die NS 

on voorwerp moet wees, en dan is daar nie on verbww in die SB of SV 

aanwesig nie. In die SV word nie benoemde hakies aangebring nie, 

omdat struktuuraanduiding hier nie moontlik skyn te wees nie, want 

in die afwesigheid van on verbww in die SV sou ons st> on struktuur M: 

NS [N - elkeen] NS - X 

Maar waar on verbww aanwesig is, moet die SV so aangegee word: 

,

N rverbww - elkeen

WS X~ WS 

Dit is te betwyfel of hierdie twee strukture binne dieselfde SV aan= 

gedui kan word, en dit is on nadeel van hierdie bere~ling. 

Die tweede wyseisom, soos Postal, uit te gaan van die opvatting dat 

K-verplasing in stappe geskied, sonder om Postal se siening net so 

oor te neem. 

Volgens Postal se bespreking van K-verplasing in Engels (1914:109 
e.v.) word on kwantifiseerder as eerste stap eers ui t die NS 

waarvan di t deel is, verplaas, en daarna word di t deur on verdere 

re'~l deel van die WS (indien dit uit on onderwerps-NS verplaas is): 

"It is likely that the rule that inserts quantifiers 
into verbal phrases operates on the output of a 
rule that postposes quantifiers. Hence, schematically, 
we have (i) and (ii): 

(i) ~P all of the mell-JpJ love Sylvia~ [NP the mell-JpJ 

all ~ove S~rlvi~ 
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NS [. x - srtnw - ELK~ NS 

+ bep 

(+ 	spes) 

Pi 

Fn 

(Binne 'n raamwerk waarin ARr nie uitgesegmenteer word nie, sou die 

SV van di~ re~l ~ ARr bevat het: 

NS LARr - X - srtnw - ELKPilNS 

ARr word hier egter uitgelaat, ondat dit deur later transformasies 

ui tgesegmentee r word. ) 

Om dif:l re~l aan te pas by die wyse waarop ons refleksivering bere~l 

het, gee ons re~l (29) in sy finale vorm as (30) weer: 

( 30 ) NS [ELKE - X - srtnw ]NS 

+ bep 

(+ 	spes) 

Fi 

Fn 

SB 1 2 3 	 ops 
5> 

SV 	 2 

Waar die betrokke NS die funksie van onderwerp vervul, sal 'n re~l 

soos (31.) hieronder die verplaaste kwantifisee:tder na 'n posisie 

onmiddellik regs van die verbww verskuif; en ander opaionele re~ns 

sal elkeen en 1. (waar Y die res van die WS, byvoorbeeld bepalings, 

voorstel -- kyk pa~agraaf 5.5.2) t.o.v. mekaar rondskuif: 

X - N - ELKE verbww - Y 

,,)SB 2 3 4 5 verp119 

sv 2 4 3 5 
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Waar die betrokke lIS 'n voorwerps-NS is, sal (31) vanselfsprekend nie 

toegepas word nie, aangesien daar nie aan die SB van (31) voldoen 

sal word nie. 

'n Derde re~l, n1. 'n aanpassingsre~l wat ons hieronder betreklik in= 

formeel as (32) weergee, spesifiseer die fonologiese vorm van ELKE 

as elkeen wanneer ELKE na die kernnaamwoord ("kern-Nil) staan; deur 

verbww tussen hakies te plaas, maak ons voorsiening vir ELKE wat 

binne onderwerps- of voorwerps-NSe verplaas word: 

(32 ) ELKE --iftJ> e1keen / kern-N (verbww ) 

Niks is nog ges~ oor voorwaardes wat op hierdie transformasie gep1aas 

behoort te word nie. (30) is so bere~l dat ELKE binne enige NS 

verplaas kan word -- maar dit maak dan ook vir ongrammatika1e reekse 

voorsiening, wat ons natuurlik wil verhoed. Vergelyk byvoorbee1d: 

(33) Ons speel ~ Saterdag rugby. 

(33.1) *Ons speel die Saterdae elkeen rugby. 

Benevlens enige ander beperkings wat dalk binne 'n bre~r uitgewerkte 

sintaktiese raamwerk vir Afrikaans op hierdie transformasie geplaas 

mag word, kan die termbegrip o~k hier ter sprake kom. In die lip: 

van die perkstelling hierbo sou 'n beperking in terme van die termbegrip 

op hierdie transformasie gel~ kon word -- dalk selfs as enigste 

nodige beperking -- n1. dat die betrokke NSe I's of II's moet wees. 

Hierdie inligting omtrent die termstatus van NSe in reekse waarop 

ons K-verp1asing wil toepas, sal natuurlik op 'n nie-intensione1e 

wyse, byvoorbeeld met verwysing na refleksivering en Ekwi, en ook 

na a:1 der prosesse indien nodig (kyk byvoorbeeld paragraaf 4. 11) 

bekom moet word. 

'Nie net kan terme dus gevind word deur verw:,-,'lnZ
J 

x,a :::ekere sintaktiese 

prosesse nie (so het ons die termbegrip in byvoorbeeld paragraaf 

4.16 hierbo gebruik om die termstatus van sekere NSe te probeer 

bepaal), maar omgekeerd kan voorwaanies deur verwysing na terme op 

daardie prosesse geplaas word. 

100 




In die Iig hiervan kan ons nou terug verwys na hoofstuk 2, paragraaf 

2.2, waar gemeid is dat 'n ongrarnmatikale reeks soos: 

*Hy gee 'n pak Iekkers aan die kinders eikeen. 
,

waarskynlik binne die TGG verhoed sou word deur K-verplasing na. 

IndVwp-verskuiwing ("datieftransforrnasie") te orden. Dit is nou 

duidelik dat hierdie ordening in die Iig van die termbegrip en die 

perkstellin~onvensie in die RG onnodig is, omdat ons op 'n a priori ,. 
wyse die toepassing van K-verplasing op Ill's in Afrikaans sonder 

verwysing na ekstrinsieke re~lordening kan blokkeer. 

PerksteIIing vir ELKE-verplasing 

Uit die vorige paragraaf het dit gebIyk dat I's en II's vryelik by 

~-verplasing betrokke kan wees, maar III's nie. Ons kan die perk 

dus vir ~-verpIa8ing 800S volg stel: 

I 


II 

----------------~~-verplasing 

III 


Nie-terme 


Indien die verplasing van ~, A! en albei inderdaad onderafdelings 

van dieselfde proses, ni. K-verplasing, is, kan ona verwag dat die 

perk ook by ~ en albei tussen II en III gestel sal word. 

5.6 Verplasing van .a1 

5.6.1 Vooriopige opmerkings oor.ill 

Die kwantifiseerder A! kan nooit aIleen saam met 'n selfstandige naam= 

woord optree nie. Vergelyk byvoorbeeld: 

*al mense. 

(Hierin It!! terioops 'n belangrike verskil tussen die Afrikaanse al en 

die Engelse ill.) !1 het egter 'n onbepaalde variant7 ), nl. all:: 

wat weI alleen met 'n selfstandige naarnwoord kan optree. Vergelyk 

b,)\TOO rbee Idt 

aIle mense. 

7. Vergelyk ook hiervoor Ponelis (1968:82). 
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Die elemente waarmee ~ karl optree, word verderaan gespesifiseer. 

8
Die struktuur van die NS waarin ~ ka:n optree ) 

Hierdie strukture word gerieflikheidshalwe soos in die bespreking van 

~ binne die raamwerk van Ponelis (1968) behandel as on waardevolle 

ve rt rekpunt • 

Daar 	is twee soorte NSe waarin ~ lean optree, nL: 

a. soortnaamwoordstuk, meervoud; 

b. massanaamwoordstuk. 

a. Soortnaamwoordstuk, meervoud (srtnws ) 
------------------~--------~------mv-

Die srtnws kan bf on lidwoordreeks bf on onbepaaldetelWOOrdreeks9 )
mv 

bevat. 

Volgens Ponelis (1968:80) is die struktuur van die srtnws met lid=mv 
woordreeks soos volg: 

snw 10) deelbep lw.par telw B 

twee van daardie drie anne k~rels 

Hier 	word dus nie eksplisiet deur Ponelis voorsiening gemaak vi r 21, 
wat ook hier kan optree nie. 

Enkele opmerkings is hier nodig (!JOr". die optrede van .51l: 

(i) 	£1 tree seIde saam met on deelbepaling Em telwoord op. 

Vergelyk: 

8. 	 Slegs selfstandigenaamwoordstukke word ondersoek. Die optrede van 
21 en sy variante binne on deelbepalin~fonstruksie met voornaa.mwoord 
as kern van die NS word nie in hierdie studie ondersoek nie, o.a. 
omdat daar 'n sterk vermoede bestaan dat die deelbepalingkonstruksie 
afgelei is (vergelyk Stockwell e.a. 1973:114 e.v.) en d~ 'n kompli:: 
serende faktor in hierdie uiteraard kernagtige studie sou invoer; 
en ook omdat faktore soos pronominalisasie in sulke gevalle in ag 
geneem sou moes word, wat eweneens nie binne die bestek van hierdie 
studie en sy gestelde doel fUnksioneel en moontlik is nie. 

9. 	 Vergelyk vir 'n bespreking van hierdie begrippe, Ponelis (1968:80 e.v.). 

10. 	 Dit behoort eintlik te wees: "snw ". mv 
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?Twee van al daardie V'Jftig arme k~rels ••• 

maar vergelyk ook: 

(Slags) twee van al die deelnemers •••• 

Ons laat die deelbepaling verder buite rekening vir die doel van 

hierdie studie, o.a. ook in die lig van ons bespreking vroe~r in 

hierdie hoofstuk. 

(ii) Wanneer ~ in die voorbepaling optree, staan dit nie soos die 


telwoorde, na die lidwoordparadigma nie, maar daarvDur. 


Vergelyk: 


~ daardie arme ~rels 

teenoor 

daardie ~ arme ~re18. 

(iii) on Hooftelwoord kan ook saam met ~ optree, maar dan staan ook 

die hooftelwoord nie soos gewoonlik"na die lidwoordparadigma nie 

maar daarvUDr. Vergelyk: 

al y-yf daardie arme ~rels. 

In die lig van die opmerkings hierbo kan ons die struktuur van die 

srtnws waarin ~ optree, 800S volg veralgemeen:mv 


al - (telw) - (lw. par) - (B) - srtnw 
mv 

waar bf telw bf lw.par , maar nie albei tegelyk nie, en B opsioneel 

is. 

Wat betref die srtnws met onbepaaldetelwoordreeks (onbep.twr.), kan mv 
ons volgens Ponelis (1968:84) die volgende struktuur h~: 

onbep.telw. - B snw 

party milit~re woordvoerders 

Vir ons is slegs ~lle, die onbepaalde variant van al, ter 8prake. 
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Vergelyk byvoorbeeld: 

aIle (residenai~le) universiteite. 

Ona ka:n 	 hierdie struktuur veralgemeen tot: 

(35) 	 aHe (B) srtnw mv 

waar B opsioneel is. 

b. 	 Massanaamwoordstuk (masaa:nwa) 

Volgens Ponelis (1968:85) kan ook die massanws twee soorte voorbepalings 

bevat, nl. 'n lidwoordreeks of 'n onbepaaldetelwoordreeks. 

As ons hier weer eens die qeelbepaling buite rekening laat, dan kan 

ons by die lidwoordreeks h~: 

al hierdie vervlakste meel 

wat ons 	kan veralgemeen tot: 

al lw.par (B) massanw 

waar ~ 	opsioneel is. 

Wat betref die onbep.twr., kan die volgende opmerking gemaak word: 

Alhoewel B gewoonlik in die onbep.twr. kan voorkom (vergelyk Ponelis 

1968:85), wil dit lyk asof B seIde saam met aIle + massanw optree, 

waarskynlik weens die beperkte aantal B-momente wat hoegenaamd ge= 

woonlik saam met massanwe kan optree. Vergelyk: 

? aIle louter onsin 


? aIle vervlakste rys 


Die feit dat B nie saam met ~ optree nie, terwyl dit v~elik saam 

met die gewone onbepaalde telwoorde + massanwe optree, is m.i. verdere 

bewys daarvan dat aIle in werklikheid nie 'n onbepaalde telwoord is 

nie maar iets anders, nl. wat ~ns hier 'n kwantifiseerder noem 11 ). 

11. 	 In hierdie verband kan die kenmerk (spes) dalk ter sprake kom. 
Ivloontlik voer 'n B-moment (hoe ook al) 'n element van spesifiek= 
heid in die NS in wat teenstr;ydig is met ~ se gewoonlike 
onspesifiekheid. 
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Die struktuur van die onbep.twr. + massa:r.w waarin ~ voorkom, is 

dus: 

(37) aIle - massanw 

Die struktuur van die NSe waarin ~ ka.n optree, is due: 

(34) al (telw) (lw.par) (B) srtnw mv 

(35 ) alle (B) srtnw mv 

(36 ) al lw.par - (B) massanw 

(37 ) aIle massanw 

Alhoewel di t lyk asof dit die beskrywing meer ekonomies sou maak indien 

ons byvoorbeeld (35) en (37) sou kombineer, laat ons hierdie etruk= 

tuurbeskrywing( s) voorlopig onveranderd. 

Ons sal dus nou ondersoek hoe K-verplasing basies werk ten opsigte 

van .ll/alle in die vier konstruksies hierbo, maar eers word enkele 

opmerkings oor die woorde ~ en almal, wat by die proses betrokke 

is, gemaak. 

5.6.3 Opmerkings oor alles en almal 

Soos uit die volgende paragrawe sal blyk, kom sl in sy nageplaaste 

posisie voor as ~ of alles (afhangende van die betrokke NS waarin 

S:l verplaas word). Hierdie twee woorde kan ook in gevalle soos die 

volgende voorkom: 

Almal is hier. 

Alles is reeds in die motor. 

waar almal byvoorbeeld die NS ~ die narre kan vervang, en alles 

die NS al die bagasie. Dit laat natuurlik 'n vraag ontstaan na die 

verband tussen almal en alles as skynbare voornaamwoorde, en ~ 

en alles as (skynbare?) nageplaaste kwantifiseerders. 

'n Voorlopige ondersoek na die optrede van sl en sy variante in ouer 

Afrikaans (insluitend Middelnederlands) en Mode me Nederlands het min 

opgelewer betreffende diepresiese verband tussen die optrede van 

almal en~, as voornaaIIIWoorde en as nageplaaste vorme van die 

kwant ifiseerder 21.. 
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Wat wel moontlik lig kan werp op die optrede var- almal en alles 

in hierdie posisie, is die opmerking wat in voetnoot 6 van hierdie 

hoofstuk gemaak is betreffende die moontlike onderliggende struktuur 

van die konstruksies onder bespreking. As daardie beginsel gevolg 

word, kan voorgestel word dat Die narre is almal hier afgelei k~n ge= 

wees het van iets soos Die narre Cal die narre is hier) is hier ~ 

Die narre (almal is hier) is hier; en Die bagasie is alles reeds in die 

motor van Die bagasie (al die bagasie is reeds in die 'motor) is in die 

motor ~ Die bagasie (alles is reeds in die motor}is in die motor. 

Op hierdie kwessie word egter nie verder ingegaan nie; daar sal vir 

die doel van hierdie studie aanvaar word dat alles en almal in die 

gevalle wat hieronder bespreek word, in die betrokke posisies voorkom 

a.g.v. die inwerking van al-verplasing op die betrokke NSe. 

A!-verplasing en (34): srtnws met lwr. 
=--~--~----~~--~~---------my.~------

Vergelyk die volgende pare sinne; die tweede en volgende sinne van 

elke paar is die uitvoer van K-verplasing: 

(38.1) 	 Al die kampeerplekke is reeds vol bespreek. 

(38.2) 	 Die kampeerplekke is almal reeds vol bespreek. 

(39.1) Al yyf (die) spesiale gesante het die Premier gespreek. 

(39.2) 	 Die spesiale gesante het al yyf die Premier gespreek. 

(39.3) 	 Die vyf spesiale gesante het almal die Premier gespreek. 

Hieruit blyk dit dat: 

(i) 	 wanneer geen telwoord saam met ~ optree nie, ~ verander 

na alma1 12 
) in die verplasingsproses; 

(ii) 	 wanneer 'n telwoord wel optree saam met al, twee moontlikhede 

bestaan: 

a. 	 soos in (i). verander ~ na~, maar dan slegs waar 

die telwoord nie ~ is nie; die hooftelwoord bly 1inne 

die voorbepaling maar behou nie sy oorspronklike (on

12. By sommige sprekers word algar i.p.v. almal gehoor. 
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gewone) posisie v&or die lidwoord nie (indien 'n 

lidwoord weI optree) -- dit verskuif sodat dit, 

soos gewoonlik, n~ die lidwoord staan; 

b. 	 201 bly onveranderd en word teB. met die hooftel= 

woord verplaas, soos trouens die geval is by ~ 

(kyk p.&4j. 

In hierdie geval word die groep al + tw dus in sy geheel 

as kwantifiseerder verplaas • 

Let daarop dat die verplaaste elemente op verskillende plekke kan 

staan. Vergelyk naas (38.2) en (39.2) ook onderskeidelik: 

(3~.3) Die kampeerplekke is reeds almal vol bespreek. 

(39.4) 	 Die spesiale gesante het die Premier al vyf gespre<ek. 

Let 	op 'n onvastigheid betreffende al+almal binne (34): By sekere 

srtnw	 word ~ by sommige sprekers nie almal nie maar alles. mv -
Vergelyk: 

(40) 	 ll. die ertjies is klaar. 

(40.1) 	 Die ertjies is alles klaar. 

Ander srtnwe in hierdie groep is: perskes, blomme, neute en eiers 

(hierdie lys is hoegenaamd nie vOlledig nie). Ponelis (1968:81) 
behandel verskeie kombinasies snwe, en ~ sal waarskynlik in kombi= 

nasie met sommige van di~ srtnwe wat kan kombineer met srtnwe wat 

maat/hoeveelheid aandui, alles word by K-verplasing, alhoewel alles 

gewoonlik gebruik word by massanwe. 

Hierdie verskynsel hang moontlik saam met een wat onlangs deur Venter 

( 1916) ondersoek is, nl. die verskynsel dat Afrikaar.ssprekendes 

baar die tI gevoel" vir ooreenstemming (kongruensie) tussen 'n naamwoord 

en 'n vervangende voornaamwoord verloor, en wat o.a. daaruit blyk 

dat sprekers dikwels .ill of 1:J..;L i.p.v. hulle by srtnw gebruik, en -- mv 
soms hulle i.p.v. ~ of 1:J..;L by massanwe. Vergelyk (41.1) en (41.2) 

11 ie ronde r: 

(41.1) 	 Die perskes is baie klein. Dit is nie die 

moeite werd om.ill te koop nie. 
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(41.2) Die ~ word koud. J y moet hulle nou drink. 

Konstruksies soos (41.1) ontstaan waarsk:;ynlik omdat perskes "aange= 

voel" word as massanw, en d,it kan moontlik (40.1) hierbo verklaar. 

5.6.5 ~verplasing en (35): srtnwmv: met onbep.twr. 

Vergelyk die volgende pare reekse, waarin die tweede reeks van elke 

paar die uitvoer van K-verplasing is: 

!lli vrouens is goeie sielkundiges. 


Vrouens is almal goeie sielkundiges. 


AIle seuns hou van mooi meisies.-
Seuns hou almal van mooi meisies. 

~ koeie moot gereeld inspuitings kry. 


?Koeie moet almal gereeld inspuitings kry. 


Slegs een verandering vind hier plaasfnaamlik dat ~ in die nage= 


plaaste posisie vervang word deur alm~l, soos in struktuur (34). 


Ek vind hierdie afgeleide strukture ongewoon en in sommige 


gevalle ongrammatikaal. Vergelyk byvoorbeeld: 


~ paaie is vir verkeer gesluit. 

*Paaie is al~al vir verkeer gesluit. 

Waar 'n kwalifikasievan die betrokke NS voorkom, is die omsetting 

egter aanvaarbaar: 

(46) !.ll..st paaie in die omgewing is vir verkeer gesluit. 

(46.1) Paaie in die omgewing is alma1 vir verkeer gesluit. 

Hierdie sinne het vir my dieselfde inhoud as sinne waarin aIle paaie ••• 

met al die paaie ••• vervang word. (weer eens is die moontlikheid nie 

uitgesluit dat die kenmerk [SPES] iets hiermee te doen het nie.) 

5.6.6 Al-verplasing en (36): massanw met lwr.- -

Vergelyk die volgende pare sinne: 
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(47) .A1 hierdie meel het nat geword. 

(47.1) Hierdie meel het ~ nat geword. 

(48) Ons het .a1. daardie ons in ge'1.gnoree r. 

(48.1) Ons het daardie onsin alles ge"1.gnoree r. 

Hieruit blyk dit dat wanneer.a1. in kombinasie met 'n massanw betrokke 

is by K-verplasing, ~ verander na alles, soos Ponelis (1968:167) al= 

reeds gemeld het. Ons kan ook, terloops, uit (48) en (48.1) aflei 

dat K-verplasing ook sal inwerk op NSe wat as direkte voorwerp ~ 

sinneer. 

Alle-verplasing en (37): massanw met onbep. twr. 

Vergelyk die volgende reekse: 

(49) ~ vlees is gras. 

(49.1) *Vlees is alles gras. 

( SO ) ~ wol kom nie van skape nie. 

(50.1) *Wol kom nie ~ van skape nie. 

(s1) ~ koring kan vir brood gebruik word. 

(51.1) *Koring kan alles vir brood gebruik word. 

Dit is duidelik dat ~ nie in sulke gevalle verplaas kan word nie, 

dus sal konstruksies soos di~ hierbo verder ge1gnoreer word in die 

bere~ling van K-verplasing. 

5.6.8 Voorlopige re~ls vir verplasing van ~ en ~ 

In voorgaande paragrawe is nie in besonderhede ingeg~ op aIle moont= 

like en onmoontlike kombinasies v~ ~ en naamwoorde nie. Die ver= 

moede is ui tgespreek dat benewens die kenmerk (bepaald] ook die ken::: 

merk [spesifiek] ter sake kan wees by hierdie konstruksies. Die 

moontlikheid bestaan ook dat kenmerke soos [konkreetJ 'n rol kan speel, 

alhoewel ek nie onmiddellike bewyse hiervoor kon vind nie. In 'n o~ 

vattender studie van K-verplasing sal hierdie moontlikhede ondersoek 

moet word, maar hulle word verder buite rekening gelaat (behalwe [spes], 
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wat in die re~ls tussen hakies aangegee sal word om die'moontlike 

relevantheid daarvan aan te dui). 

Die implikasies van al hierdie moontlike beperkings op die verplasing 

van ~ is, m.b.t. die term-begrip, baie duidelik. Hoe meer beperkings 

deur byvoorbeeld kenmerkspesifikasies op hierdie transformasie ge= 

plaas word, hoe minder bruikbaar is dit as soekleidraad vir terme. 

Die rede is natuurlik dat NSe wat weI terme is maar nie aan be= 

paalde kenmerkspesifikasies voldoen nie en nie by hierdie trans= 

formasie betrokke kan wees nie, nie deur hierdie transformasie vas= 

gestel sal kan word nie. 

Vir die doel van hierdie bere~ling word die begrippe soortnaamwoord 

en massanaamwoord vervang met naamwoord en kenmerke wat vir die 

naamwoord gespesifiseer word, nl. soos volg: Soortnaamwoorde is naa~ 

woorde met die kenmerk [+ telbaar] , terwyl massanaamwoorde die 

kenmerk [- telbaarJ het. Soos by die bere~ling van ELKE word Am' 

nie in die SV aangegee nie, omdat dit deur latere re~ls uitgesegmen= 

teer word. Verder word met 'n simbool AL gewerk, wat sowel ~ as ~ 

voorstel, afhangende van die kenmerk [:t bep] by die naamwoord. 

Die soort verplasing waardeur al + twas 'n eenheid verplaas word omdat 

die hele groep as kwantifiseerder funksioneer (kyk paragraaf 5.6.4), ':lorci 

nie in onderstaande spesifieke re~l verantwoord nie, omdat dit 

buite die patroon van AL-verplasing val. Dit val eider nie buite 

die meer algemene patroon van K-verplasing nie, en die algemene K

verplasingsre~l wat verderaan opgestel word, maak ook vir hierdie 

verplasing voorsiening. 

Die verplasing van .al word, soos die verplasing van~, in drie 

stappe bereln, waarvan die tweede stap slegs geld waar al binne 'n 

onderwerps-NS verplaas word. Die eerste re~l verplaas ~ (eintlik 

AL) binne die NS waarvan dit deel is. Die tweede re~l verplaas AL 

tot onmiddellik regs van die verbindwerkwoord. Die derde re~l, 'n 

A-re~l,vervang A1 met almal of alles, volgens die gespesifiseerde 

kontekste. 
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Die re~l vir die eerste stap moet o.a. besonderhede verskaf van 

die NSe waaruit ~ verplaas kan word. Die re~l wat hieronder aange= 

gee word, behoort eintlik verfyn te word om sekere ongrammatikale 

reekse te voorkom, maar vir ons doeleindes is dit toereikend, aange= 

sien dit die essensie van die proses weerspie~l en die belangrikste 

aspekte daarvan bevat: 

N 


± bep 


+ tel 

(+ spes?) 

+ mv 


ens. 


J ITSN 

+ bep 


- tel 


(+ 	spes) 

ens. 

SB 2 3 	 ops 
~ 

SV 2 3 

Hierdie re~l kan basies so opgesom word: a1 kan verplaas word uit 

meervoudige soortnaamwoordstukke wat bf bepaald bf onbepaald kan 

wees (d.w.s. waarvan die naamwoord bf vir bepaaldheid bf vir onbe= 

paaldheid gemerk is),en uit bepaalde massanaamwoordstukke. Die 

kenmerk (spes] word ook hier op 'n voorlopige wyse gebruik, aange== 

sien die rol daarvan, veral by kon~truksies soos aIle + srtnw, 

in hierdie stadium onseker is. 

Deur die tweede stap word AL na 'n posisie regs Van die verbww ver== 

skuif indien AL ui t 'n onderwerps-NS verplaas word. Andersins word 

die tweede re~l nie toegepas nie. Hierdie re~l sou so kon lyk: 

(53 ) X  N ilL verbww Y. verplig 
? 

SB 2 3 4 5 

SV 2 ¢ 4 3 5 
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Vir Nederlands het Verkuyl e.a. (1974:152) die volgende reMl opgestel: 

S.B. X 	 Y Ncl - wz~c 

2 3 ,+ 5 .. 
oblig (verpligtend) 

S.V. 	 2 3 4 5
[+ refl] 

Voorwaarde: 2 = 4 

Burt (1971) het refleksivering 600S volg vir Engels berelH: 

S.D. X - NP Y 	 - NP - Z 

2 3 4 5 

. i> 
oblig 

s.c. 	 2 3 4 5 
[+refl] 

Die verskil tussen Verkuyl en Burt se re~ls is dat Verkuyl meer eks= 

plisiet aandui dat die sintaktiese omgewing waarin die klous met die 

koreferensi~le NSe voorkom, nie ter sake is nie. Soos Burt se re~l 

hierbo staan, is dit nie heeltemal so eksplisiet nie. Aan die ander 

kant gee Verkuyl se re~l die indruk dat 'n onderwerp noodwendig be= 

trokke moet wees (en in daardie werk word refleksivering inderdaad 

tot koreferensie met 'n onderwerp beperk), wat, 800S ons gesien het, 

te eng is. Om hierdie rede is Burt se bere~ling verkieslik, omdat 

dit nie so 'n beperking H! op refleksivering nle. 

Soos gesien kan word, bly woordorde in al bei bere~H onveranderd, 

en die mees regse NS word met [+refl] gemerk, wat dl~i op vervanging 

deur 'n wederkerende voornaarnwoord. Eintlik moes Burt, soos Verkuyl, 
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op een of ander wyse aangetoon het dat die twee NSe koreferensieel 

is, byvoorbeelcl deur die lISe te indekseer (vergelyk paragraaf 4.4 
,

;.i.c ':.:.J;, .)~.rIOO: ('c;ld 30: 

x N"P. y Nt> . 
1 1 

Daar moet weer eens beklemtoon word dat hierdie re~l nie betrekking 

het op di~ konstruksies wat tradisioneel "noodsaaklik-wederkerend" 

genoem is nie. 

Refleksivering en die termbegrip 

Na aanleiding van )aJ:agraaf 3.8 ~:ier'bo r-;al C.~.3 110','- ~;!'ol'3er vas= 

stel of slegs terme die antesedente van refleksivering in Afrikaans 

kan wees. Indien Perlmutter en Postal se hipotese korrek is, sou 

ons kon verwag dat dit weI die geval sal wees. Dit impliseer nie 

dat ~ terme anteseden-te van refleksiverin r sal wees nie. Tlljat ons 

weI kan verwag (n.a.v. paragraaf 3.7 hierbo) is dat i:1dien by= 

voorbeeld gevind word dat II's (direkte voorwerpe) antesedente van 

refleksivering kan wees, dan sal voorspel kan word dat ook I's (on= 

derwerpe) antesedente van refleksivering sal wees, maar dat daar 

gevind mag word dat III's nie by refleksivering betrokke kan wees 

nie. Ons tweede taak volg dus ui t die eerste, nl. om vas te stel 

waar Afrikaans die perk stel vi r refleksivering. 

Vergelyk HGer si nne ~" ~ --- (3.;) wat aan die begin van hierdie('(1:1 

hoofstuk as voori:eelde van refleksivering gebruik is: Die termstatus 

van die a2:tesedente word telkens met die gepaste ~omeinse syfer aangedui. 

I 
Die seuntjie.

1 
sien homself. 

1 
in die spie~l. 

I 
( ;. 1 ) Die sel'ntjie. kyk

1 
na homself 

1 
in die spielH. 

I 
(2) Dio atleet i het homself i geluk gewens met sy prestasie. 

I 
('?1) D~e atleet i net ''1 welverdiende vakansie aan ):omself

i 
:)01 oVle. 
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II 

(3) Die joernalis vra die sangeres i oor haarselfi uit. 

II 
(3.1) Die joernalis toon die sangeres. foto's van haarself .• 

1 1 

In hierdie sinne kom I's en II's voor as antesedente van refleksi= 

vering. Hierby moet egter ges~ word dat sinne waarin I's antese= 

dente is, waarskynlik baie meer dikwels gevorm word as sinne waarin 

II's antesedente is. Dit is byvoorbeeld opmerklik dat die oorgrote 

meerderheid van Cantrall (1974) se sinne wat by in sy bespreking van 

refleksivering gebruik, I's as antesedente het. Hieronder volg nog 

'n paar sinne waarin I's antesedente is: 
I 

Bart Nel. het haar van hom. af weggestoot en haar trots 
1 1 

is gekrenk. 

I 
( ) Elke maal vra hy. aan homself. waarom hy dit gedoen het. 

1 1 

I 
Ons het gehoop dat julIe. dit weer sou goedmaak tussen 

1 

julle •• 
1 

I 
Sy. maak onwetend 'n spektakel van haarself .• 

1 1 

In die volgende sinne kom II's as antesedente voor: 

II 
(31) Ons dissiplineer ons kindersi ter wille van hulleselfi • 

II 

( ) Ek vergelyk Piet. met homself .• 


1 1 

Ook afgeleide II's kan antesedente weese Vergelyk: 

II 
(33) vertel sy aangenome dogtertjie. meer oor haarself .• 

1 1 

II 
(34) Die kiesers het die politikusi moeilike vrae oor homselfi 

gcstel. 

II 
Ek gee jou. die lekkers vir jouself. C... nie vir die kon= 

1 1 

stabel nie). 
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Wat dikwels voorkom, is die volgende soorte konstruksies: 

II 
(36 ) 	 Jan sien sy sussie. haar. grimeer.

1 	 1 

II 
Dosente verkies 'n student. wat. vir homself. kan dink. 

111 

In die eerste konstruksie is die geskrapte onderwerp van 'n ingelyfde 

sin die ware antesedent, alhoewel dit oppervlakkig lyk asof die II 

van die ontva.Ylgsin die antesedent is. In die tweede konstruksie is 

die ware antesedent 'n US wat vervang is met die betreklike voornaaJIl:::: 

woord wat, alhoewel dit weer eens oppervlakkig lyk asof die II van 

die ontvangsin die antesedent is. 

Kan Ill's antesedente wees in Afrikaans? Refleksiewe konstruksies 

met Ill's as antesedente is ongewoon -- dalk selfs ongrammatikaal. 

Vergelyk: 

II 
?Hy vertel 'n staaltjie aan sy seuntjie. oor homself .• 

1 	 1 

II 
(39) 	 ?Die kiesers het moeilike vrae aan die politikus i gestel 

oor homself .• 
1 

II 20 ) *Die 	joernalis toon foto's aan die sangeresi van haarselfi • 

Di t is dus voorlopig met 'n mate van voorbehoud dat bewee r word dat Ill's 

antesedente van refleksivering kan wecs in Afrikaans. 

Voordat ons egter die perk stel tussen III 's e:- -nic-tcrme, is di t no= 

dig om die volgende sinne te ondersoek wat '01)k cluidelik die ui tvoer 

van refleksivering is: 

20. Die reeks (40) sou weI s'O grammatikaal wees: 
III 

Die joernalis toon foto's van haarselfi aan die sangeresio 

Hier werk 'n soort regs-na-linkse refleksivering, waarop nie 
verder in~egaa.Yl sal word nie maar waarna byvoorbeeld in 
Cantrall (1974) verwys word, waar dit "Backward reflexivization" 
genoem word. 
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Die welsynwerkster het lank met die versteurde kind. 
1 

net oor homself., gesels. 

Sy s~ sy hou van hom. ter wille van homself. ( ••• en 
1 	 1 

nie sy Jaguar nie). 

Oom Jan skryf gereeld aan sy kinders. oor hulleself. 
1 	 1 

( ••• en hulle jongste ervaringe). 

Kan die antesedente hierbo as terme beskou word? Volgens die RG 

mo~t hulle as terme beskou word, aangesien slegs terme die antese= 

dente van refleksivering kan wees. (Vergelyk hoofGtuk 3 

Indien hulle weI terme is, is hulle II':' of III's?(dis dui= 

delik dat hulle nie I' s is nie.) 

In Ponelis (1968:58 e.v.) word hulle beskou as NSe binne die Vsgre 

van onoorganklike voorsetselwerkwoordstukke, en hierdie konstituente 

word nie gewoonl ik indi rekte voorwe rp e genoem nie. 

Botha (1914:11) meen dat hierdie NSe Ill's is. Hy dui in die 

sin: 

John talked to Cynthia about herself. 

Cynthia as 'n III aan. Di t lyk in elk geval of di~ NSe nie II's kan 

wees nie, aangesien hulle nie normaalweg ll.eur omnkrywing I' s kan word nie. 

Vergelyk: 

(41.1) 	?Die versteurde kind is lank deur die welsynwerkster 

mee gesels net oor homself. 

(42.1) 	 ?Sy s~ hy word net ter wille van homself van gehou 

deur haar. 

Ons sal voorlopig, in navolging van Botha, aanvaar dat hulle Ill's 

is, maar in hoofstukke 5 en 6 salons kyk of K-verplasing en Ekwi 

lTS-skrapping ons sal help om uitsluitsel'hieroor te gee. Indien '.ulle 

weI :.r-1's is, sou die definL3ie van indirekte voorwerp lL :,Jaragraai" 

.J • .3 lliel'bo in elk geval nog geld. Ons sou die Vsgre wat hier 
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ter sprake is, ook uit HM kon ontwikkel en hulle daardeur onderskei 

van enige Vsgre waarvan die NSe nie by refleksivering betrokke kan 

wees nie, deur 19. Vsgre nie uit HM nie maar uit HW te ontwikkel 

(kyk hoofstuk 3, voetnoot 5). 

Wat hierbo voorgestel word, is tentatief. Soos ook uit hoofstuk 6 

sal blyk, is die termstatus van NSe wat skynbaar NSe binne voorset::: 

selwerkwoordstukke is, glad nie 'n uitgemaakte saak nie. 

Voorlopig stel ons dus die perk vir refleksivering in Afrikaans soos 

volg: 

I 


II 


III 
------------------- Refleksivering 


Nie-terme 
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5.1 

HOOF3TUK 5 

KWANTIFISEERDERVERPLASING (K-verplasing) 

Terminologie 

Die proses kwantifiseerderverplasing (voortaan afgekort tot K-ver: 

plasing) wat deur o.a. Postal (1974) rnoem word "Q(uantifier)

float", behels losweg die verplasing1 van 'n sogenaamde "kwanti=: 

fiseerder" ("quantifier") na 'n meer regse posisie in die l:S Haa!'" 

bil~C dit voorkom, en in bepaalde gevalle nog verder reE,'s in die be= 

trol:}~(' sin. Op hierdie proses sal verderaan in besonderilc:de inge= 

gaan word. 

Postal (1974) gee heelwat aandag aan K-verplasing, en enkele van sy 

voorbeelde is: 

The men all left. 


The guides ~ took a separate path. 


The children 2£ih got dirty_ 


wat in Postal (1974:109) voorkom. Hierdie sinne is onderskeidelik 

afgelei van: 

All the men left. 

de took a separate path. 

(of miskien) ~ of the guides took a separate path. 

Il.£ih (the) children got dirty. 

Die kwantifiseerders is telkens onderstreep. 

Volgens die termhipotese wat in hierdie studie ondersoek word, kan 

na bewering voorspel word dat hierdie proses slegs sal pIaasvind ten 

opsigte van kwantifiseerders wat optree in NSe wat terme is. Om vas 

te stel of dit weI so is in die geval van Afrikaans, en om verder vas 

te stel waar die perk in Afrikaans gestel word vir hierdie proses, 

1. Botha (1974:20) se vertaling van die Engelse "float off" is 
"afsweef". Ek verkies am eenvoudig te praat van "verplasing". 
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is dit nodig om uit die staanspoor sekerheid te probeer kr,y oor twee 

sake: 

a. Wat presies word bedoel met kwantifiseerder? 

b. Watter kwantifiseerders is in Afrikaans by die proses 

betrokke? 

5.2 Wat is 'n kwantifiseerder? 

Jespersen (1969: 15-6, 117-8) beskou O.a. many, ~, .!!!!:i2ll, ~, !m!.!: 
en ~ as "quantifiers". Langacker (1912: 151, 195) gee o.a. ill, 
~, several, ~ en seven as voorbeelde van "quantifiers" in 

Engels. Vir Postal is O.a. ill, 2£h en both "quantifiers", soos 

reeds hierbo geblyk het. Hierdie skrywers bedoel dus met ,die term 

quantifier eintlik woorde wat in die Afrikaanse literatuur as ~= 

woorde bekend staan. 

Ponelis (1968:10 e.v.) beskou al die volgende woorde as telwoorde in 

Afrikaans: 

(i) 	~, enige, menige, ~ (sg. onbepaalde telwoorde, 

maar volgens Ponelis nie "ware" onbepaalde telwoorde 

nie ); 

(ii) 	 baie, genoeg, party, heelwe.t, etlike, sommige, hoeveel, 

~t soveel, verskeie (ware onbepaalde telwoorde in die 

mee rvoudige soortnaamwoordstuk); 

(iii) 	 vir die massanaamwoordstuk voeg Ponelis by (ii) ook: 

.!!!!.u (wat egter ook in die meervoudige soortnaamwoortl= 

stuk kan optree), ~, ~ en volop; 

(iv) 	~, sewe, twintig. ens. (hooftelwoorde); 

( v) 	 eerste, tweede, tiende, ens. (rangtelwoorde). 

Ponelis noem nie al eksplisiet 'n telwoord nie. Hy behandel dit egter 

(afsonderlik) onder "die hooftelwoord" en meld dat dit verband hou 

met getal (pp.82-3). Op p.166 verplaas hy sl soos Postal e.a. ill 
verplaas. 

Waar 	die woordj ie ~ in Engels duidelik 'n afsonderlike woord is van 
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.Al.!, beskou Ponelis albei as 'n soort variant van .al in Afrikaans 

(vergelyk byvoorbeeld sy p.166).. 

Barnes (s.j.) beskou weI .al as 'n telwoord, en ook albeit vergelyk 

byvoorbeeld sy pp.85-6. Barnes onderskei verder onder die telwoorde 

tussen twee soorte, nl. hoeveelheidswoorde en omvangswoorde. Hy wys 

o.a. daarop dat daar onderskei moet word tussen .al as 'n hoeveelheids= 

woord en .al as 'n omvangswoord, naamlik soos volg: 

!! my sorr~ is reg. (hoeveelheidswoord); 


Hy het .al sy geld verloor. (omvangswoord). 


Daar is vrae oor die telwoordstatus van .al en albei. Myns insiens 

is hulle nie werklik telwoorde nie, in di~ opsig dat hulle 

kategoriaal nie soos die telwoorde optree nie. Maar di~ twee woorde 

gedra hulle in 'n ander belangrike opsig weI soos minstens die tel= 

woord elke -- indien mens elke weI as 'n telwoord aanvaar -- naamlik 

dat hulle, soos~, verplaas kan word binne die ns waarin hulle op= 

tree. Oor hierdie probleem van die kategorisering van ~ en ~ 

(en ook van die woord~) sal later, wanneer hulle optrede ten 

opsigte van die proses K-verplasing ondersoek is, meer duidelikheid 

gekry kan WOlU. Voorlopig sal hulle al drie as kwantifiseerders 

beskou word endaardeur onderskei word van telwoorde. 

5.3 	 Watter kwantifiseerders kan in Afrikaans verplaas WOrd2 )? 

Le Roux (1923:36) het reeds gewys op die feit dat ~ voor ~f 

na 'n substantief kan staan: 

" ••• by die distributiewe ~ is VOOl'- en agter= 
plaatsing moontlik. In die laaste geval kan 'n ver= 
bale vorm tussen ieder en die Substantief staan, b.v. 
iedere mens; die kinders sal ieder 'n stuk kry; in 
Holland, die Kaap en die Noordelike Unie ieder het die 
woord turf 'n ander betekenis ••• " 

2. 	 Hier kan terloops genoem word dat 'n soort naplasing van .all 
aIle o.a. ook in Middelnederlands voorgekom het. Daar kom by= 
voorbeeld 'n terloopse verwysing na die nageplaaste posisie van 
.al en ~ voor in Le Roux en Le Roux (1963:130): 

"Wanneer .al van sy s.nw. deur 'n bepaalde woord 
geskeie word of wanneer dit op die s.nw. voIgt 
geld die vorme.al,~: ( ••• ) die waerheit aI, 
die gerechte aIle, ens. 1f 
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Hy brei egter nie sy bespreking van hierdie verskynsel verder uit nie. 

Ponelis (1968:80, 83, 166-7) het ook reeds op die verplasing van~, 

al en albei gewys en trouens op 'n baie kursoriese wyse van di~ be= 

langrike proses melding gemaak. Hy het egter nie in besonderhede, en 

eksplisiet, ingegaan op die proses nie. 

Deur Ponelis en Le Roux, maar veral deur eersgenoemde, is dus die 

:3pesiale kenmerk van die Afrikaanse ekwivalente van die Engelse ill, 
~ en~, wat Postal in die proses K-verplasing betrek, opge= 

merk. Le Roux het ook daarop gewys dat die woord ~ (en mens 

kan ook hier byvoeg: sommige(s)) ook soms kan verskuif maar dan 

slegs in saamgestelde sinne. Vergelyk byvoorbeeld die volgende ge= 

val wat Le Roux (1923:36) noem: 

Die mense het party hiernatoe, party daarnatoe, geloop. 

~, .a1. en ~ is egter nie die enigste woorde wat as kwantifi= 

seerders verplaas kan word nie. Daar is ook ander woorde, nl. di~ 

vlat Ponelis (1968) genoem het onbepaalde telwoorde wat nie "ware" 

oiloepaalde telwoorde is nie (m.a.w., di~ in groep. (i) hierbo). 

Die enigste uitsondering is menige. 

Die verplasing van hierdie woorde is nie vir almal aanvaarbaar nie; 

die konstruksies wat deur hulle verplasing gevorm word, is minder 

gewoon as di~ wat ontstaan by die verplasing van ~, ~ en albei. 

am hierdie rede sal nie in besonderhede op hulle ingegaan word nie, 

maar ']'1 -S;loncl.iger studie van hulle gedrag is beslis nOdig. Aan 

die einde van hierdie hoofstuk sal net enkele voorlopige opmerkings 

oor hulle gemaak word. Die woorde waama hier verwys word, is enige 

en geen. By verplasing gaan enige oor tot enigeen, en ,geen word 

geeneen. 

Die belangrikste woorde betrokke by die proses onder beskouing is dus: 

~ (en iedere -- ODS sal egter net met e.g. werk); 

al (eintlik al die en ~ - hierop word verderaan in:: 

gegaan); 

~ (ook altwee en ~). 
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Dns sal aanvanklik uitgaan van 'n raamwerk gebaseer op Ponelis (1968), 

maar sal in 'n later stadium op enkele probleme wys wat binne hierdie 

raamwerk ontstaan, en dan 'n ander benadering voorstel,waarop kortliks 

ingegaan sal word. 

5.4 	 Rigting van K-verplasing 

Daar word algemeen aanvaar dat die rigting waarin die kwantifiseerders 

verplaas word, van links na regs is3 ). Ons gaan dus daarvan ui t dat 

(1) Elke werker kry vyf sakke meel. 

meer "basies" is as 

(2) Die werkers kry elkeen vyf sakke meel. 

en dat die kwantifiseerder van sy posisie heel links in sin (1) ver= 

skuif na sy meer regse posisie in (2). 

Postal (1974: 109 e.v.) praat byvoorbeeld van "quantifier ~osing" 

(my onderstreping), wat duidelik impliseer dat by die verplasing 

sien as 'n verplasing na regs. Ook ons aanvaar, binne die raamwerk 

van die Afrikaanse sintaksis soos by uitstek uitgewerk deur Ponelis 

(1968), dat ~, a1 en $llbei deel is van die voorbepalirg in die 

naamwoordstuk van die bodemsegment van Afrikaans. (Vergelyk vir 

hierdie begrippe, Ponelis 1968:13-16, 78 e.v.) 

Ons sal nou die verplasing van~, al en albei afsonderlik bespreek 

en daarna probeer om di~ afsonderlike prosesse onder een algemene 

reel te bring. 

Hier moet weer eens beklemtoon word dat dit binne die bestek van die 

huidige studie enersyds onmoontlik en andersyds in elk geval onnodig 

is om aIle implikasies van, probleme voortspruitend uit en variasies 

op die prosesse wat hier ondersoek gaan word, te bespreek. Ons doel 

is om vas te stel wat die essensie van K-verplasing is en hoe dit 

basies in Afrikaans werk, sodat ons Perlmutter en Postal se hipotese 

3. 	 Links en ~ word hier gebruik om te verwys na die ve 
soos dit in 'n formele grammatika voorgestel sou word. Dit 
stel natuurlik die temporele vroeer en later voor wanneer 
verwys word na die spreektaal wat natuurlik prim~r is. 
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oor teme aan die hand van Afrikaanse taalfei te kan toets. 

5.5 Verplasing van elke 

5·5.1 Die struktuur van die naamwoordstuk waarin ~ lean optree 

a. Volgens Ponelis (1968:80) kan ~ optree in die sg. onbepaaldes 

telwoordreeks van die enkelvoudige soortnaamwoordstuk. 'n Konstruk: 

sie soos 

(3) elke huis 

is dUB moontlik, maar 

(4) *elke huise 

is nie. 

Terloops: Ponelis plaas ~ binne die onbepaald~elWOOrdreekS om: 

dat hy ~ as 'n onbepaaldetelwoord beskou. Dns gaan egter van die 

standpunt uit dat ~ 'n kwantifiseerder is, met die gevolg dat die 

benaming "onbepaalde}elWOOrdll vir ons eintlik onjuis is. 

b. Volgens Ponelis (1968:83) kan ~ ook saam met bepaaldec hooftel= 

woorde optree, soos byvoorbeeld in 

(5) elke drie kinders. 

(Hier moet bygevoeg word dat ~ nie saam met die telwoord ~ voor= 

kom nie. Vergelyk *elke een kind.) 

c. Dit is ook moontlik vir ~ om op te tree saam met moment B 

(Ponelis 1968:80). Vergelyk: 

(6) elke milit~re woordvoerder. 

d. Laastens kan ~ optree saam met rangtelwoorde. Vergelyk: 

(7) elke tweede jaar. 

Dns kan (3) veralgemeen tot: 

(3.1) elke - srtnw k ' e v 

want ~ kan inderdaad saam met enige enkelvoudige soortnaamwoord 

optree. 
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Ons kan (5) ve ralgemeen tot 
4)

(5.1) 	 elke - telw(, 2) - srtnw ,mv 

want mens kan oneindig konstruksies h~ soos elke yYf duisend skape 

en elke negentien j~r. 

(6) kan 	veralgemeen word tot: 

(6. 1 ) 	 elke - B - srtnw k e v 

en ona kan (7) veralgemeen tot: 

(7.1) 	 elke - rangtelw - srtnwekv • 

Die vraag ontstaan nou of ~ uit al die NSe wat hierbo beskryf is, 

verplaas kan word, en die antwoord is dat dit weI die geval is. Die 

verplasing van ~ uit NSe soos (3.1) en (6.1) is baie gewoon. 

Vergelyk byvoorbeeld gevalle soos die volgende: 

(3.2) 	 Elke kind het 'n boekprysie ontvang. 

Die kinders het elkee~ 'n boekprysie ontvang. 

(6.2) 	 Elke milit@re inrigting in ons land het 'n kodenaam. 

Die milit~re inrigtings in ons land het elkeen 'n ko=:: 

denaam. 

In konstruksies soos (S.Ven (7.1) is verplasing van ~ ook moontlik, 

maar minder gewoon. Vergelyk: 

(5.2) 	 .Elke drie kinders kr'J 'n rand. 


Die kinders kry elke drie 'n rand. 


Ponelis (1968:83) het beweer dat die verplasing van ~ in 'n sin 

soos Elke drie kinders ka 'n rand lei tot 'n klaus met 'n verskillende 

semantiese inhoud - maar di t is omdat hy K-verplasing verkeerd toe:::: 

gepas het en gevolglik gekry het: Drie kinders kr;y elkeen 'n rand, 

wat natuurlik inhoudelik weI verskil van Elke drie kinders kEY 'n rand. 

Hieruit 	moet afgelei word dat wanneer.§!1~ optree saarn met 'n bepaalde 

4. 	 Behalwe waar ons te doen het met maatnaamwoorde (vergelyk 
Ponelis 1968:83) soos ~, ~. e.a. wat sintakties 
meervoudig is (aangesien hulle saam met telwoorde soos twee 
en honderd kan optree) maar morfologies enkelvoudig. --- 
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hooftelwoord, die hele groep elke + ~elw verplaas moet word, nie net 

~ nie. Die groep elke + telw tree dus as 'n geheel op as kwantifi= 

serende moment. Ver~lyk nou konstruksie (7.1) wanneer K-verplasing 

daarop toegepas word: 

(7.2) 	 Elke vyftiende skaap kry ekstra koso 

Die skape kry elke yyftiende een ekstra koso 

Daar moet toegegee word dat die tweede sin waarskynlik vir baie mense 

on~woon sal voorkom, maar dit is nietemin grammatikaal. 

Vir die doel van hierdie bespreking sal daar nie verder met konstruk= 

sies soos (5.1) en (7.1) gewerk word nie, alhoewel verwag kan word 

dat wat vir konstruksies soos (3.1) en (6.1) geld, ook, met ge= 

ringe aanpassings, op eersgenoemde konstruksies van toepassing sal 

weeSe 

Vir ons bespreking van K-verplasing kan (3.1) en (6.1) gekombineer 

word in (8): 

(8) elke - ( B) - srtnwekv ' 

waar ]. 'n opsionele moment is. 

Dns het nou die SB van die transformasie K-verplasing. Daar sal eg= 

ter gevind word dat hierdie SB te wyd is, en 'n noodsaaklike beperking 

sal daarop geplaas word. 

Dns gaan dus nou oor tot 'n beskouing van die SV van K-verplasing, 

d.w.s. die struktuurverandering wat plaasvind as gevolg van die toe= 

passing van die transformasie K-verplasing. 

Die SV van elke-verplasing=== 
Vergelyk weer die sinnetjies: 

( 1) 	 Elke werker kry vyf sakke meel. 

(2) 	 Die werkers kry elkeen vyf sakke meel. 

Dit is duidelik dat (1) drie belangrike veranderin~ ondergaan het in 

sy omsetting tot (2). 
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(a) Die kwantifiseerder ~ word verplaas na 'n posisie onmiddellik 

regs van die werkwoord. en kom in hierdie posisie as elkeen voor. 

('n Variant van elkeen is ill; ons sal egter deurgaans met elkeen werk, 

en daar moet aangeneem word dat dit opsioneel met ~ vervang kan 

word.) Waar die werkwoord deur bepalings gevolg word, k:an die kwan= 

tifiseerder betreklik vryelik rondbeweeg. Vergelyk: 

( 1. 1 ) Elke werker k~ weekliks by sy baas vyf sakke meel. 

(2.1 ) Die werkers kry elkeen weekliks by hulle baas vyf 

sakke meel. 

of (2.2 ) Die werkers kry weekliks elkeen by hulle baas vyf 

sakke meel. 

of (2.3) Die werkers kry weekliks by hulle baas elkeen vyf 

sakke meel. 

Let terloops op dat (1.1) dubbelsinnig is, wat daaruit blyk dat dit 

ook omgesit kan word tot, byvoorbeeld, 

(2.4) 	 Die werkers kry weekliks elkeen by hulle base vyf 

sakke meel. 

Dns moet (a) dus meer algemeen stel, naamlik: Die kwantifiseerder 

verskuif na 'n posisie regs van die verbindwerkwoord. Dit is egter 

duidelik dat hierdie posisie in 'n omvattender studie gedefinieer sal 

moet word 0[1 ook vir (2.2) en (2.3) voorsiening te maak. 

(b) Die tweede verandering wat (1) ondergaan, is dat werker veran= 

der na ~erkers. Meer algemeen gestel in terme van ons SB: srtnw k e v 

verander na srtnw • 'n Konstruksie soos mv 

(2.5) *Die werker kry elkeen ••• 

is onmoontlik. 

(c) Die derde verandering wat plaasvind, is dat die voorbepaling 

oenskynlik verander van onbepaaldetelwoordreeks na lidwoordreeks, 

en weI na lidwoordreeks meervoud, soos blyk uit (b). Die verskuifde 

~ word vervang met die bepaalde lidwoord die. Dns sal verderaan 

probeer aantoon hoe hierdie ~ eksplisiet verantwoord kan word. 
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As gevolg van hieroie verandering kan (2) dus nou uitgebrei word tot 

(2.6) Drie van die vyf werkers kry elkeen ••• 

Dit wil s@, (2) word d.m.v. 'n deelbepaling uitgebrei. (Vergelyk vir 

hierdie begrip, Ponelis 1968:80.) 

Maar indien ons opvatting oor die SE van K-verplasing korrek is, dan 

duik hier 'n probleem Ope Waarvan is (2.6) afgelei? Dit kan bly~ 

baar op geen wyse teruggevoe r word tot di e SE (8) nie. Ons sal nie 

in hierdie stadium di~ probleem probeer oplos nie maar sal later 

hierna terug verwys. 

In die lig van die bespreking hierbo kan ons nou 'n voorlopige ver= 

plasingsre~n vir ~ opstel, nl.: 

elke .. ( E) - srtnw k - verbWw - X e v 

~ bep.lw. -( E) - srtnw - verbww - elkeen - X ...,.... mv 

waar X die res van die werkwoordstuk voorstel. Opsionele re~ls sal 

dan elkeen en elemente van X ten opsigte van mekaar rondskuif, waar 

toepaslik (soos byvoorbeeld in (2.1) - (2.3) hierbo, waar 'n aantal 

bepalings in die werkwoordstuk optree). 

Re~l (9) is enersyds te eng en andersyds te wyd. Dit is te eng, om: 

dat dit hier slegs geld vir ~ wat saam met 'n onderwerpsnaamwoord 

optree, terwyl die optrede van ~ nie tot hierdie grammatikale re= 

lasie beperk is nie, soos verderaan sal blyk. Die re~l is andersyds 

te wyd, omdat daar 'n belangrike uitsondering op die re~l in sy huidige 

vorm is; op hierdie uitsondering sal nou ingegaan word. 

5.5.3 Uitsondering 00 (9) 

Daar is minstens een belangrike uitsondering op (9). Vergelyk die 

volgende sinne: 

( 10) Elke motor het 'n stuurwiel. 

( 11) Elke motor het 'n vlaggie. 

Volgens (9) behoort ons onderskeidelik te kry 

( 10.1) Die motors het elkeen 'n stuurwiel. 

(11.1) Die motors het elkeen 'n vlaggie. 
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waarvan slegs (11.1) altyd grammatikaal sal wees. (10) is naamlik 

dubbelsinnig, en (10.1) is slegs korrek indien (10) geparafraseer 

kan word as: 

(10.2) Elkeen van die motors het 'n stuurwiel. 

Indien met (10) egter bedoel word 

(10.3) Enige motor / AIle motors het 'n stuurwiel. 

dan is (10.1) ongrammatikaal. 

Dit gaan skynbaar daarom dat ~ 'bf veralgemenend kan optree 'bf 

na bepaalde sake kan verwys, en dat sy vermo~ om verplaas te word 

hiervan afhang. Hierdie skynbare "veralgemenende" tlf "bepaalde" 

funksie van ~ kan nader toegelig word deur 'n verwysing na 'n soort= 

gelyke verskynsel by die lidwoord. 

Ponelis (1968:78) wys op 'n tipe gebruik van die lidwoorde ~ en 2! 

wat hy "generalise rend" noem5): 

"Daar is nog ander gebruike van die lidwoorde. In sinne 
soos: 

lli perd is 'n edel dier 
2! koerant moet objektief wees, 

het die lidwoorde die betekenisaspek 'generaliserend'." 

Hier verwys ~ en 2! naamlik nie na 'n spesifieke perd of koerant nie, 

maar na die hele "kategorie" perde en koerante. Talle sulke voor= 

bee Ide kan aangehaal word. Vergelyk byvoorbeeld: 

( 12) :.u Vrou ken haar e ie hart. 

(13) ~ wiel is 'n wonderlike uitvindsel. 

(14) ~ kredietkaart is 'n ekonomiese sukses. 

(15) :.u Beitel moet kan klip breek as hy 'n beitel is. 

5. 	 Chomsky (1972:89) gebruik die term generic. Hy verwys by= 
voorbeeld na sinne soos: 

i. A beaver builds dams. 
ii. That beaver builds dams. 

iii. A 	beaver is building a dam. 
iv. The fattest beaver is the builder. 

en s~: 

"The first sentence can be interpreted only as gene", 
ric, the second and the third only as specific, while 
the fourth is ambiguous as between the two interpre= 
tations. " 
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Die derde (of in die geval waar 'n voorwerps-NS betrokke was, die tweede) 

stap is in die vorm van 'n A-re~l wat die korrekte fonologiese vorm 

van AL spesifiseer volgens die wyse waarop die betrokke N vir 

die kenmerk [tel] gemerk is. Die A-re~l kan informeel soos volg weer= 

gegee word: 

(54) AL-; 

xalmal 	 / 

I 
xlanes 	/ 

l 

N 
+ bep 

+ tel 


(+ spes) 


+mv 


ens. 


N 

+ bep 


- tel 


(+ 	spes) 

ens. 

(Daar word verstaan dat met "N" hier die "kern"-N bedoel word.) 

Perkstelling vir AL-verplasing 

Uit die 	vorige paragrawe is dit duidelik dat AL vr,yelik by onder= . 

werps-NSe van- die aard wat in die re~ls gespesifisee r is, verplaas 

kan word. Vergelyk nou die VOlrmde reekse wat toon dat AL ook by 

gespesifiseerde voorwerps-NSe 13 verplaas kan word: 
II 

(55) Rotte het die meel alles opgevreet. 

II 
(56) Die premier het die gesante almal hartlik ontvang. 

II 
(57) Pa het sy kinders almal lekker stories vertel. 

(Die II in sm (57) is 'n afgeleide II.) 

Verplasing by III's is nie moontlik nie: 

13. 	 'n Ui t sonde ring sk;yn. te wees konstruksies soos alle vrouens. 
Is dH~ NS 'n onderwerp, dan is verplasing moontlik (kyk para=: 
graaf 5.6.4). J':C voorwerps-NSe is verplasing nie gewoon 
nie. Vergelyk: ~I haat aIle vrouens ~ ?Hy haat vrouens 
~. 
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III 
(58) *Pa het lekker stories aan sy kinders almal vertel. 

III 
(59) *Die grammatika ken termstatus aan die NSe almal toe. 

Omdat Ill's nie betrokke kan wees by AL-verplasing nie, kan ons weer 

eens nie uitsluitsel gee oor die termstatus van NSe in gevalle soos 

die waarna in paragraaf 4.16 van hoofstuk 4 verwys is nie. 

Dat NSe wat ons op grond van ander oorweginge as nie-terme beskou, 

nie by AL-verplasing betrokke kan wees nie, blyk uit die volgende 

omsettings: 

(60) 

(60.1) 

NIE-TERM 
Dit re~n vandag in ~ die provinsies. 

*Dit re~n vandag in die provinsies almal. 

(61) 
(61.1) 

lUE-TERM 
Op al vier plase het hy beeste. 

*Op die vier plase almal het hy beeste. 

of (61.2) 
NIE-TERM 

*Op die plase al vier het hy beeste. 

Ons vind dus dat die perk vir AL-verplasing, net soos vir ELKE-ver= 

plasing, soos volg gestel kan word: 

I 

II
----------------------AL-verplasing 

III 
Nie-terme 

5·7 Verplasing van albei 

5.7. 1 Voorlopige opmerkings 

Die drie woorde albei, altwee en beide kan as ekwivalent beskou word 14 ). 

Vergelyk byvoorbeeld Van der Merwe (1970:20) se opme oor albel/ 

aI tWE!..e!beide: 

14. Ek is bewus van minstens een belangrike uitsondering. 
kan byvoorbeeld s~: 

Beide die seun en die dogter ••• 

maar nie: *Albei!altwee die seun en die dogter ... 
me. (Vergelyk hiervoor ook Van der Merwe 1970:20.) 

Mens 
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"Korrek: albei/al twee '( dJ. e)%be ide' 'seuns is in oorlogs= 
diens. In voorgaande gebruik is beide nie 'n Anglisisme 
(soos sommige dit wil M) nie." 

Waar dus spesifiek anders vermeld word, moet aangeneem word dat wat 

vir albei geld, ook vir beide en a1tlvee geld. Daar word dus hoof= 

saaklik met albei gewerk. 

Albei is, wat kategorisering betref, 'n moeilike geval: 

(i) 	 Dit verskil van hooftelwoorde in di6 opsig dat dit, 

soos &, vt:>'Or die lidwoordparadigma opt ree in die 

voorbepaling van die soortnaamwoordstuk. Vergelyk: 

albei die seuns x die twee seuns. 

(ii) 	 Dit verskil van die kwantifiseerder ~ en al die 

sg. onbepaalde telwoorde in di~ opsig dat dit weI 

direk met die lidwoordparadigma kan kombineer; vgl. 

albei die seuns x *elke die seun, *sommise die seuns. 

(iii) Dit kom ooreen met die kwantifiseerder elke in di~-. 

opsig dat dit weI sonder die lidwoordparadigma kan 

optreej vergelyk albei seuns x elke seun. 

Weens die feit dat dit soos ~ en ~ binne 'n NS verplaas kan w0:r:dt 

beskou ons dit ook as 'n kwantifiseerder. 

Die struktuur van die NS waarbinne albei kan optree 

Albei tree net op in die lidwoordreeks van die soortnaamwoord meer::: 

voud 15): 

(62) 	 albei -( lw.par)- ( B) - srtnw 
mv 

waar B, 	 en ook lw.par , opsioneel is. Vergelyk: 

albei universiteite ; 

albei die residensi~le universiteite. 

5·7.3 Albei-verplasing 

Vergelyk die volgende sinne: 

15. 	 Vergelyk ook P9nelis (1968:166). 
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(63) Albei (die) ho~rskole is landswyd bekend. 

( 63. 1 ) Die ho~rskole is albei landswyd bekend. 

(63.2) Die twee hoMrskole is albei landswyd bekend. 

Uit hierdie sinne kan ons aflei dat albei onveranderd bly in sy na= 

geplaaste posisie. In hierdie opsig verskil hy van sowel elke as ~. 

Dit wil verder voorkom asof die verplasing van albei aanleiding gee 

tot die opsionele invoeging van die hooftelwoord ~ (geen ander 

telwoord is hier moontlik nie). 'n Reeks soos: 

(63.3) *Die drie hOMrsko1e is albei landswyd bekend. 

is ongrammatikaal. 

5.7.4 Altwee-verplasing 

Vroe~r is beweer dat albei en altwee as ekwivalent beskou kan word. 

Vergelyk die volgende sinne wat die ooreenkoms tussen altwee en albei 

i11ustreer t.o.v. K-verplasing: 

(64) Altwee (die) ho~rskole is landswyd bekend. 

(64.1) Die ho~rskole is altwee landswyd bekend. 

(64.2) Die twee ho~rskole is ~ltwee landswyd bekend. 

Ons sien hier dat die verplasing van altwee op presies dieselfde 

wyse geskied as di~ van albei (dit blyk uit 'n vergelyking van (63) 
en (63.1) met (64) en (64.1). By altwee ~n albei kan die telwoord 

~ as opsionele moment deur K-verplasing ingevoer word in die voor:: 

bepaling. 

In ons behande1ing van die verplasing van AL het ons geme1d dat wan= 

neer 'n telwoord saam met lU optree, die groep al + twas 'n eenheid 

verplaas kan word of dat net al verplaas kan word en dan as ~ 

verskyn, terwyl die telwoord deel van die voorbepaling bly. Ons 

het ges~ dat indien die betrokke telwoord ~ was, ~ nie met almal 

vervang kon word nie. Dit is nou duidelik dat waar die telwoord ~ 

is, ~ met altwee of albei vervang moet word. Die teenwoordigheid van 

~ in (64.2) kan dus waarskynlik gesien word bf as 'n opsionele e1e= 

ment in die oppervlak (en dus as 'n opsione1e "toevoeging") bf as 

die ~ van al + twee wat deel van die voorbepaling b1y, met altwee/ 

albei as verpligte vervanging van al. Waar~. in die laaste geval 
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afwesig is uit die voorbepaling, kan dit dus dalk aan skrapping van 'n 

oortollige element t oegeskryf word. 

5.7.5 Bere~ling vir die verplasing van ALBEr 

Soos in die geval van ELKE en AL word ALBEI as eerste stap tot regs 

van die N verplaas, deur 'n basiese retH soos die volgende: 

(65) NS [ALBEr X - N ] 

~+ bep r(+ spes 
ens. 

~ 
SB 2 3 ops 

sv ¢ 2 3 

Waar 'n onde rwe rps-NS ter sprake is, sal 'n verpligte woordorde re~ I 

ALBEr tot na. die verbindwerkwoord verskuif. 'n A-re~l is nie nodig 

nie, omdat die fonologiese vorm van ALBEr nie aangepas hoef te word 

vi r hierdie nageplaaste posisie nie. 

5.7.6 Perkstelling vir albei 

Die reekse hieronder toon dat waar albei binne Ill's verplaas word, 

'n ongramrnatikale reeks die gevolg is, terwyl verplasing by I' s en 

II's weI moontlik is: 

I 
(66) Die bergklimmers het albei hopeloos verdwaal. 

II 
(67) Ek het die nuwe motors al albei bestuur. 

II 
(68) Hy gee sy perde albei baie hooi. 

III 
(69) *Hy gee baie hooi vir sy perde albei. 

Ons stel dus die perk soos volg: 

I 

II 
---------- ALBEI-verplasing 

III 

Nie-terme 

11 i) 



5.8 Gesamentlike re~l vir ELKE. AL en ALBEI 

Ons het nou afsonderlike re~ls opgestel vir die verplasing van AL, 


ELKE en ALBEI. Ons het deu rgaans aangeneem dat hie rdie kwant ifi= 


seerders verplaas word in terme van 'n wyer, meer algemene re~l, nl. 


r.:--JGr-plasing. Die essensie van die re~l is dat 'n kwantifiseerder (K) bin= 


"'i.e ondeIWerps- en voorwerps-NSe verplaas word, onderhewig aan sekere 


kenmerke van die naamwoord (N) wat die kern van die betrokke NS is. 


Indien ons die kenmerk ~pes] buite rekening laat omdat ons dit op 


so 'n voorlopige wyse gebruik het, dan kan die volgende opmerking 


gemaak word: Vir die verplasing van ELKE moet die N [+ bep] wees; 


al die (die bepaalde variant van AL) en albei tree in elk geval 


net met [+ bepJ- Ne op; ~ (die onbepaalde variant van AL) kan 


tog ve rplaas word warmee r di t saam met [- bep] - srtnwe opt ree, en 


is dus skynbaar nie soos die ander K' s, wat altyd 'n [+ bep] -·naam= 


woord vereis vir K-verplasing om dit te kan verplaas nie. 


Om die K-verplasingsrelH tot sy essensie te herlei kan ons di t so 


uHdruk: 


(70 ) 	 x N ] NS 


ops
SB 	 2 3 ~ 
SV 	 2 3 

LOG 'n verdere re~l om die K tot na die verbindwerkwoord te verskuif 

indien 'n onderwerps-NS ter sprake is: 

x N - K verbww y 

SB 2 3 4 5 


SV 2 4 3 5 


A-re~ls sal dan die verskeie betrokke fonologiese vorme spesifiseer. 

5.9 'n Kart beskouing van die verylasing van eniQ; en geen 

5.9.1 Enige 

Waar enige regst reeks met 'n srtnw 	verbind, kan di t glad nie ve rplaas 
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word nie. Vergelyk: 

(72) 	 Eni~ dokter sal jou kan help. 

(72.1) ·Dokters sal jou enigeen kan help. 

Die rede hiervoor hang waarskynlik saam ret die rede waarom ~ 

soms nie verplaas kan word nie, nl. wanneer die srtnw onbepaald 

is - eni~ tree altyd saam met onbepaalde srtnwe op en nooit met 

bepaaldes nie. 

16Wanneer enim; egter optree as eerste stuk van 'n deelbepaling ), is 

verplasing weI moontlik, want die srtnw wat die kern is van on deel: 

bepaling is altyd bepaald. Vergelyk: 

(73) Eni~ van hierdie dokters sal jou kan help. 

(73.1) Hierdie dokters sal jou enim;en kan help. 

of ('73.2) Hierdie dokters sal enigeen (vir) jou kan help. 

Enim; kan in hierdie deelbepaiingposisie ook voorkom as enigeen: 

(73.3) 	 Enigeen van hierdie dokters sal jou kan help. 

Verplasing sal dieselfde resultate lewer as hierbo. 

5·9.2 	 Geen-

Dieselfde geld tier as by ~ en enige, nl. dat K-verplasing ge= 

voelig is vir bepaaldheid by die betrokke srtnw17 ). 

Waar ~ regstreeks met 'n srtnw verbind, kan dit, soos enige, nie 

verplaas word nie. Vergelyk: 

(74) 	 ~ dokter sal jou kan help nie. 

(74.1) 	 *Dokters sal jou geeneen kan help nie. 

Wanneer di t as eerste stuk van 'n deelbepaling optree, kan dit egter 

verplaas word. Vergelyk: 

16. 	 Kyk vir 'n kort opmerking oor <iie moontlike verband tussen deel:::: 
bepalings en K-verplasing VO«Y:oot 6 van hie rdie hoofstuk. 

17. 	 ~ kan verplaas word slegs oy 300rtnaamwoordstukke. Ver= 
gelyk: 

Geen koffie word hier bedien nie. 
*KOffie word ~en(een) hier bedien nie. 
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(75) Geeneen van hierdie dokters sal jou kan help nie. 

( 75.1) Hierdie dokters sal jou geeneen kan help nie. 

Let daarop dat net ,e;:eeneen, en nie ~ nie, in die deelbepalingposi= 


sie kan staan. 


~ hou, t.o.v. K-verplasing, baie nou verband met die woorde nie + een, 

en hierdie feit klop dus ook met die his'toriese feite. (Vergelyk 

Le Roux en Le Roux (1963: 131) vir_'n kort besprekmg van die historiese 

feite.) Vergelyk: 

(76) Nie een van jou somme is reg nie. 

(76.1) Jou somme is nie een reg nie. 

Daar is reeds (in voetnoot 6) opgemerk dat daar moontlik ~ verband 

kan wees tussen K-verplasing en die deelbepaling. Vergelyk: 

(77 ) Net een van jou sorrune is reg. 

(77.1) Van jou somme is net een reg. 

(76) Nie een van jou somme is reg nie. 

(76.2) (Van) jou somme is nie een reg nie. 

Maar terwyl enige telwoord by bogenoemde soort "fokl.l.sverskuiwing" 

betrokke kan wees in 'n positiewe sin, kan net die telwoord ~ be:::: 

trokke wees in 'n ontkennende sin: 

(77) Net twintig van jou somme is reg. 

(77.1) Van jou somme is net twintig reg. 

Maar nie: 

(78) *Nie twintig van jou somme is reg nie. 

Die telwoord ~ kan egter weI optree in die geval: 

(79) Geen twee vlinders is presies eenders nie. 

Die feit dat ~ en geen by K-verplasing betrokke kan wees, werp 

.dalk lig op Ponelis se voorbehoud oor die kate~orisering van di~ 

woorde (en~) as "onbepaalde telwoorde". Thor l:J dus dalk moti= 
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vering daarvoor om hulle te herkategoriseer as kwantifiseerders. 

5.10 Perkstelling vir K-verplasing 

In die lig van die perkstelling op die verplasing van die besondere 

kwantifiseerders ELKE, AL en ALBE! kan die algemene perk vir K-ver= 

plasing soos vOIg gestel word: 

I 


II 

--------------------~K-verplasing 

III 


Nie-tenne 


Hier moet weer eens opgemerk word dat K-verplasing se waarde t.o.v. 

die tennbegrip sk;ynbaar verminder word deur die beperkings wat op 

die betrokke Ne geplaas moet word (kyk paragraaf 5.6.8 hieroor). 

Die moontlikheid is egter nie uitgesluit dat 'n diepe~ande studie 

van die betrokke verplasingsprosesse lig sal werp op sommige van 

hierdie sk;ynbare beperkings nie. 

5·11 Slot-
Hierdie kursoriese uiteensetting moet noodwendig as ~ voorstudie ge= 


sien word tot 'n meer omvattende studie waarin K-verplasing in baie 


meer besonderhede ondersoek sal moet word. Wat hier bespreek is, is 


inderdaad die uiterste essensie van die proses. Dit was egter vol= 


doende om dit wat ons ans in hoofstuk 3 ten doe I ge atel het te be re ik, 


nl. om vas te stel (i) of net terme by K-verplasing in Afrikaans betrok= 


ke is en (ii) waar Afrik.a4ms die perk vir K-verp1asing ste1. 


Daar is een sk;ynbare uitsondering op (i), n1. gevalle soos Jo-,Jo Was 

Vir &1 !lieki~ers Mie ijIlaakB ~ Jo-Jo Was vir !lie kinders a1mal b,ie 


snaaks, waar kinders skynbaar nie 'n tenn is nie. In"; para,;: 


graaf 6.7 sal oor hierdie probleem enkele opmerkings gemaak word. 
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HOOFSTUK 6 

EK,WIVALENTE NS - SKRAPPING (&wi NS-sk!liRDingl 

Botha (1974: 17) noem "Koref'erensi~le Delesie" as een van die sinta.k= 

tiese prosesse waarby terme, maar nie nie-terme nie, betrokke kan 

weeSe Ons salons in hierdie hoof'stuk spesif'iek toespits op Ekwiva= 

lente NS-skrapping wat as 'n soort koref'erensi~le delesie beskou kan 

word. 

Verderaan sal dit duideliker word wat Ekwi NS-skrapping behels. 

Voorlopig kan daar ges~ word dat Ekwi.NS-skrapping 'n verpligte 

t ransf'orrnasie is wat 'n NS binne 'n komplement skrap indien daardie NS 

identies is met ~ NS in die ontvangsin. (Vergelyk Burt 1971:119J 

6.1 Terminologie 

Die term Ekwivalente NS-skrapping word hier gebruik om die ~lse 

term Equi NP-deletion te vertaal (Jacobs en Rosenbaum 1968:27 gebruik 

identical noun phrase deletion). Die Lin~istiekwoordeboek van Cluver 

(red.) (1973) vertaal die Engelse term met gel;yke NS-skrapping en 

gelyke NS-wegla,ting. Verkuyl e.a. (1974) gebruik vir Nederlands die 

term identieke-NC Deletie. 

Die rede vir my vervanging van gelyke met ekwivalente is bloot termi= 

nologies. Die term Ekwivalente NS-skrapping kan af'gekort word tot 

Ekwi NS-skraQEing, of' self's tot ~, waarmee dan in 'n mate aange= 

sluit word by internasionale terminologie, aangesien die Engelse 

terme ook op ~ soortgelyke wyse af'gekort word. Benewens hierdie 001'= 

weging is d.a.ar geen rede waarom my term verkieslik is nie. 

In·paragraaf 4.4 is gemeld dat identiteit en koref'erensie nie altyd 

in die literatuur onderskei word nie, en hierop word nou ef'f'ens uit= 

gebrei. De Baan e.a. (1974: 110) bewser byvoorbeeld in hulle bespre= 

king Van ref'leksivering.dat die voorwaarde vir ref'leksivering 'n NS 

in die ontvangsin is "die ia.entiei enkoref'e.rentieel" is met ~ 
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ingelyfde NS (nw onderstreping). Hulle definieer egter nie identiek 

en koreferentieel nie. Stockwell e.a. gebruik die terme blykbaar 

sinoniem -- vergelyk hulle bespreking van die voorwaardes vir EQUI

NP-DEL (1913:553). 001: in hoofstuk 4 van die huidige studie is die 

oegnppe voorlopig nie eksplisiet onderskei nie. 

Langacker (1912: 110 e.v.) tref egter 'n nuttige onderskeid, wat 

daarop neerkom dat ident ies verwys na "ident i ty of form and meaning" 

by enige konst i tuente, bv. ~ in Langacke r se voorbee ld (niy nume re 1 L1U): 

This apple is as red as that apple is red. 

This apple is as red as that apple is. 

terwyl koreferensie beperk word tot NSe. Langacker meen: 

"The two occurrences of ~ in (1), which underlies 
(2), cannot be regarded as coreferentialj in fact, 
it makes no sense to speak of coreference with 
respect to such words." 

~ot ~~oorde verkies Lang~cker om van identiilOot Ilet bet 

eerder as coreference te praat. lilet betrekkhlg tol; HSe meen Langacker: 

"Two noun p'hrases do not have to be identical in 
fom or even in meaning to be coreferential." (p.112) 

Hy lig hierdie stelling toe met die sin (nw nuroerering): 

(3) Jones may be sick,but I think the old maTI
i i 

is pretending. 

Langacker beperk dus koreferensie tot NSe, en dit is duidelik dat 

koreferensie nie noodwendig vir hom identiteit impliseer nie. Hy 

en Postal gebruik egter koreferensie in hulle bespreking van reflel<;;::: 

sivering, en in hoofstuk 4 het ek hulle in di~ opsig nagevolg. Maar 

soos daar gemeld is, moet onder koreferensie in daardie konteks ide~ 

~ verstaan word. Oak in hierdie hoofstuk is identiese NSe ter 

sprake en is Ekwivalente NS-skrapping sinoniem met identiese NS

skrapping, soos vroe~r opgemerk is. 

Die begrip Ekwi NS-skrapping is in die oorsese literatuur baie bekend. 

Van die werke wat vir hierdie studie geraadpleeg is.. bevat onder 

andel'eIdie volgende verwysings na of 'n behandeling van Ekwi liS

122 



3,:-ap.!Jing: De Haan e.a. (1974: 109 en elders); Droste (1972:90, 122); 

Liles (1972:94); Postal (1974:34-36 en op talle ander plekke) 

Stockwell e.a. (i),7.j: ).53-1). 

Soos O.a. uit Postal (1974) en Stockwell e.a. (1973) blyk, kan ver= 

skeie ander begrippe en prosesse ter sprake kom by 'n bespreking van 

Ekwi NS-skrapping - waarvan die meeste ons egter ver bui te die OID:= 

vang van die huidige studie sou voer. 'n Studie van Stockwell e.a. 

se hoofstuk oor "Nominalization and Complementation" (pp.502 e.v.), 

toon byvoorbeeld dat mens in 'n omvattende bespreking van Ekwi baie 

van die kompleksiteite van daardie begrippe kan betrek wat buite 

die bestek van hierdie studie val. Derhalwe word Ekwi sover moont= 

lik "in isolasie" behandel, d.w.s. sonder onnodige verwysing na 

ander begrippe en prosesse. Een begrip wat egter in 'n beperkte mate 

betrek moet word, is die begrip komplement, waarvan in die volgende 

paragrawe enkele relevante aspekte bespreek sal word. 

6.2 Komplemente in die oorsese literatuur 

In die oorsese literatuur word Ekwi en komplemente baie nou verbind. 

am een voorbeeld te noem: Volgens Burt (1971) se re~l vir Ekwi in 

Engels werk Ekwi slegs in op 'n konstituentreeks wat 'n komplement be= 

vat. (Vergelyk Burt, p.247.) 

Die begrip komplement (complement), soos dit in die oorsese litera: 

tuur gebruik word, het nie presies dieselfde inhoud as wat Ponelis 

(1968:118) daaraan gee nie, soos Il.leronder sal blyk. Alhoewel die 

term komplement oorsee redelik eenvormig gebruik word, is daar tog 

probleme aan die begrip verbonde; kyk byvoorbeeld Lyons (1968:345 

e.v.) en Stockwell e.a. (1974:554) hieroor. Ons sal die probleme 

ber verder ignoreer en kortliks die begrip definieer of omskqf 

soos dit meestal gebruik word en ook in hierdie studie gebruik sal 

word. 

Die term komplement word in Engels gebruik vir 'n sekere soort af= 
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hanklike 	sin 1 ), nl. een met .1lll!:1, ill of poss2) as komplementeerders3) 

( complement i ze rs). 

Jacobs en Rosenbaum (1968: 164 e.v.) gee, wat Engels betref, 'n duide= 

like 	uiteensetting van die begrip komplement en die gepaardgaande kOID= 

plementeerders. Met verwysing na die sin 

That 	Mulligan is restless worries Stephen. 

s~ Jacobs en Rosenbaum: 

"The embedded sentence here (nl. that Mulligan is restless 
-- N.G.) is said to function as a noun phrase complement. 
( ••• ) The word~, one of the characteristic signals of 
the noun phrase complement, is called a complementizer. 
( ••. ) The most common complementizers in English are: 

(a) 	 the clause complementizer, 'that': 
~ Mulligan had behaved recklessly 
worried Stephen 

(b) 	 the infinitive complementizer, 'for ••• to': 
i2r Mulligan 12 have behaved recklessly 
worried Stephen 

i2r Metternich to leave Austria was 
astonishing 

(c) 	 the gerundive complementizer, the genitive 
or possessive form of the noun (or pronoun) 
a:1d 'ing' ( ••• ): 

Mulligan'..2 having behaved recklessly 
worried Ste!,hE!ll 

Metternich'.§, leaving Austria was 
astonishing 

( ... ) 
the boys,:, eating was a matter for concern." 

Op p.192 	s~ Jacobs en Rosenbaum: 

"One of the basic reasons for assuming the existence of 

1 • 	 Vergelyk vir hierdie begrip, Ponelis (1968: 121). In Pone lis 
( 1967) is 'n bysin 'n klousum genoem, maar Pone lis het 
hierdie ter~ein sv latere werk gebruik nie. 

... 	 u 

2. 	 ~ verwys na die besitlike vorm van 'n naamwoord of voornaaID= 
woord -- vergelyk Jacobs en Rosenbaum se beskrywing verderaan. 

3. 	 Komplementeerders kan los\oieg genoem word "voegwoorde", maar 
die benaming word gewoonlik beperk tot slegs die wat hierbo 
aangegee word. 'n Onderskeid tussen di~ he grippe is eP,'i;cr fl1Yllr;= 
s ione'21 (l:~rk p8.1'ac'aa1' I~. / ). 
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such entities as noun phrase complements is the fact 
that embedded sentences seem, very often, to act like 
noun phrases under such tests as the passive test, the 
cleft sentence test, and others." 

Volgens 	Jacobs en Rosenbaum (p.192 e.v.) kan ook WS-komplemente in= 

gelyf word met !2r askomplementeerder, en hulle gee o.a. die 

voorbeelde: 

(4) 	 Joan condescended to work at the museum. 

(5) 	 I persuaded the vet to examine Daisy4). 

Hulle verduidelik dat alhoewel 

(4) 	 Joan condescended to work at the museum. 

en 

(6) 	 Joan preferred to work at the museum. 

o~nskynlik identiese st rukture vertoon, (6) 'n ingelyfde NS-komple= 

ment bevat (nl. to work at the museum), terwyl (4) 'n ingelyfde !i§.

komplement bevat. Toepassing van die gekloofde sin-toets vir NSe 

op die eerste sin lewer 'n ongrammatikale reeks: 

*What Joan condescended was to work at the museum. 

terwyl dit by die tweede sin weI 'n grammatikale reeks lewer: 

(6.1) What Joan preferred was to work at the museum. 

Jacobs en Rosenbaum wys voorts daarop dat terwyl NS-komplemente deur 

enige van die drie genoemde komplementeerders ingelyf kan word, slegs 

die sg. infinitiefkomplementeerder, for ••• to, by die WS-komplemente 

moontlik is. 

Vir 'n bespreking van Ekwi in Is is slegs for ••• to- en poss ••• 

~komplemente ter sprake, omdat daar slegs by hierdie komplemente 

4. 	 Hierdie sinre is volgens Jacobs en Rosenbaum afgelei van on= 
derliggende strukture wat informeel so voorgestel kan word: 

Joan condescended for Joan to work at the museum. 
I persuaded the vet for the vet to examine Daisy. 
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Ekwi NS-skrapping plaasvind, en dan is Ekwi NS-skrapping 'n verpligte 

t ransformasie wat uitgevoer moet word op st rukture wat sodanige kOID= 

plemente bevat en waarin identiese NSe voorkom. Vergelyk byvoorbeeld 

Burt (1971:121 e.v.) en Verkuyl (1974:77) hieroor. 

Daar bestaan 'n mate van meningsverskil oor die status en bron vax: 

die komplementeerders. De Haan e.a. (1974:99) beskou ~ as onder.: 

liggend en lei die Nederlandse ekwivalent van die infinitiefkomple= 

ment van 'n struktuur af wat 'n onderliggende ~-komplement bevat 

(p.100). Burt (1971:111), Verkuyl (1974:174) en Jacobs en Rosen= 

baurn (1968: 164) meen weer dat die komplementeerders deur die sg. 

"conplementizer-placement transformation" (Verkuyl noem dit "voeg= 

woordplaatsing') in 'n onderliggende struktuur ingevoer word en by 

implikasie dat een komplement nie van 'n ander afgelei word soos De 

Haan e.a. beweer nie. Terwyl Burt, Jacobs en Rosenbaum en ander die 

woord f2r as 'n komplementeerder (KOMP) aanvaar wat deur 'n transformasie 

ingevoer word en wat direk aan infinitiefkonst ruksies gekoppel is, 

verwerp Stockwell e.a. (1973:544 e.v.), wat binne 'n ander raamwerk 

werk, daardie siening en koppel f2r-invoeging aan die kenmerk 

[+ EMOTJ by die betrokke predikaat. 

Di t is moeihk Oln lD hierdie stadium van die beskrywing van Afrikaans 

te besluit wat die meriete van die ui teenlopende standpunte oor KOMP 

is, en binne hierdie studie is verdere beredenering en argumentasie 

hieroor in elk geval grotendeels irrelevant. Ons doel is om die pro== 

ses Ekwi NS-skrapping te ondersoek met die oog op die termbegripi 

ek sal derhalwe van 'n bepaalde standpunt uitgaan, dit voorlopig pro= 

beer motiveer en verder voortgaan met 'n ondersoek na Ekwi self. 

6.3 Die begrip "komplement" lD Ponelis (19601 

Ponelis (1968:114 e.v.) het die term komplement gebruik om na twee 

verskillende soorte aanvullings, wat albei by die WS ingelyf word, 

te verwys. Pone lis beskou nie net bysinne nie maar ook verskeic 

soorte koppelwerkwoordaanvulllngs as komplemente (pp.116-7); waar 

l:y ~-bysinne as komplemente gebruik (p.118), tree dH~ eintlik meer 

op as bepalings van wyse. 
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In werklikheid het die begrip komplement soos dit deur Ponelis ge= 

bruik word, dus 'n ander inhoud as wat byvoorbeeld deur Jacobs en 

Rosenbaum, Burt en ander daaraan gegee word. 

1; ie dat Ponelis nie op die versk~rnsels wat die skrywers kQwlemente 

noern, ingaan nie. Die ekwi valent van die "~-complement" word 

deur Ponelis as 'n soort naamwoordsin (1968: 127 e.v.) behandel; 

die komplemente met for ••• to kom gedeeltelik ooreen met Ponelis 

se beknopte bysinne (1968:125 e.v.); en sommige bysinne wat Ponelia 

hulpwerkwoordlose bysinne noem, kan vergelyk word met die Poss ••• ing

komplemente 5 ) • 

Ek sal in hierdie studie die term komplement gebruik aoos dit in die 

oorsese literatuur gebruik word, veral om in te skakel by die inter.: 

':las] onale terminoloq;ie (en ook 1):, die gebruik in Cluver (red.) 
L'" o LA...I..; "tl'· -"Oc",:", "0""" I., t..J •S"e ...L ... .:. ' ~ ...... ":':..~. - ',,",, u c.t\. ,,~"1/ c'..!... 'Y':) 

6.4 Komplementeerders in Afrikaans 

Vi r Afrikaans noem 
Cd 

Ponelis/\ dat, .Qf, tewl en!! as "voegwoorde" 

by bysinne (p.123), waarvan slege ~ en.Qf werklik komplementeerders 

is. Die ander kom by die inlJ~ing van verskillende soorte bywoorde= 

like bepalings voor, en indien hulle as komplemente beskou word, 

moet ook omdat, ten einde en ander voegwoorde hierby ingesluit word. 

(Q! word deur o.a. Verkuyl e.a. (1974:175) genoem as die komplemen= 

teerder wat optree wanneer "de ingebedde zin een vraagkarakter heeft".) 

Omdat Afrikaans nie 'n komplementeerder het wat ekwivalent is aan 

poss ••• ing nie,bly for ••• to (of liewer die ekwivalent daarvan) 

oor as enigste komplementeerder tvat in Afrikaans '0;'" E1."l '~(;:.' s",:a..u l:om., 

5. 	 Konstruksies met BESIT + -ing kom weI in Afrikaans voor, maar 
dan het hulle 'n baie sterker naamwoordelike inslag as die 
Engelse e~vivalent; boonop kom hulle nooit sonder 'n voorset= 
sel voor nie. Vergelyk: 

NY der~ing the allegations didn't achieve much. 

My ontkenning ~ die aantygings het nie veel ,ehelp 
nie. 

In werklikheid het Afrikaans dus nie 'n komplement met 
BESIT + -ing as komplementeerder nie. 
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Vi r Afrikaans het Ponelis (1968) .2!.!!, wat saam met ~ opt ree, as 'n 

voegwoord beskou in gevalle soos Sy is van plan om haar by die arder 

te skaar (p.125). Ponelis sal nie in hierdie opsig nagevolg word nie, 

want dit lyk asof daar 'n goeie motivering kan wees om]i£, soos in 

Engels, ook in Afrikaans as 'n komplementeerder te beskou•. 

Vir Engels lyk die ponering van!.2r as KOMP 'n goed gemotiveerde be= 

sluit, op grond daarvan dat konstruksies met!.2r baie algemeen is 

en 

as 

regstreeks tot Ekwi lei waar identiese NEe voorkom. 

voorbeelde die volgende reekse uit Burt (1911:118): 

Vergelyk 

I expected for them to leave. 

*1 expected for me to leave. 

Die tweede reeks word grammatikaal deur Ekwi toe te pas, wat ~ (on= 

derliggend identies met 1) skrap. ~ word deur die complementizer 

deletion geskrap (Burt, p.124). 

Vir Engels is dit dus ekonomies om f.2! in te voer en dit ~ te 

skrap, omdat i££-konstruksies in die oppervlak so algemeen is. Is 

di t egter vir Afrikaans ekonomies om m in te voer waar soortgelyke 

~konstruksies baie minder in die oppervlak voorkom? 

Of dit ekonomies is of nie, skyn egter nie die kernvraag te wees nie, 

maar eerder: Pien di t hoegenaami enige doel in die beskrywing van 

Afrikaans? Ek meen dat dit weI die geval is. 

Die vermoede dat 'n komplementeerder vir weI in Afrikaans bestaan, 

spruit uit 'n beskouing vansinne so::(1), (8) en (9)6): 

6. 	 Hierdie reekse is dubbelsinnig. In die lees van (7) kan 'n 
"snit" (wat dalk weI fonologies kan realiseer) gemaak word 
tussen ongewoon en m, 6f tussen h2m en £ID: 

a. Dit is ongewoon/vir hom om so iets te s~. 
of b. Dit is ongewoon vir hom/om so iets te s@. 

Vir die 	doel van nlerdle bespreking moet die snitte in (1), 
(8) en (9) soos in a. gemaak word, sodat daar verstaan word 
dat dlt (oni ongespesifiseerde persoon(e) is wat lets on,gewoon, 
verrassend en vreemd vind, en nie onderskeidelik hom~, 
Chomsky en daardie student nie. In sinne (10)-(12) IS STILtte 
duidelikheidshalwe eksplisiet aangedui. 
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(7) Dit is ongewoon vir hom om so iets te sl:!. 

(8) Dit is verrassend vir Chomsky om oor RG te praat. 

(9 ) Dit is vreemd vi I' daardie student om te geslaag het. 

Deur ekstraposisie7) kan di~ sinne onderskeidelik word: 

Vir hom om so iets te s~ is ongewoon. 


Vir Chomsky om oor RG te praat is verrassend. 


Vir daardie student om te geslaag het is vreemd. 


(7), (8) en (9) verskil egter inhoudelik van die reekse hieronder, 


alhoewel hulle oppervlakkig klein verskille toon (nl. net t.o.v. 

die plasing van vir + N): 

( 10) 	 Dit is vir hom ongewoon/om so iets te s~. 

( 11) 	 Dit is vir Chomsky verrassend/om oor RG te praat. 

( 12) 	 Dit is vir daardie student vreemd/om te geslaag het. 

Die onderliggende struktuul' van (7) is: 

Dit (hy s~ so iets) is ongewoon. 

terwyl di~ van (10), (10.1) is: 

(10.1) 	 Dit (hy s~ so iets) is vir hom ongewoon. 

Myna insiens moet daar duidelik onderskei word tussen die 1ir in 

(7), en die m in (10). In (10) is !ir 'n voorsetsel wat ook in 'n 

dieperliggende8) struktuur van (10) voorkom, soos uit (10.1) blyk. 

Die.m in (7) is m.i. egter nie 'n vool'setsel nie, en dit kom byvoor= 

beeld nie in die dieptestruktuur van (7), nl. (7.2), voor nie. Die 

m in (7) moet m. i. as 'n komplementeerdel' beskou word wat deul' 'n 

7. 	 Ver~lyk o.a. De Haan e.a. (1974:106) en Verkuyl e.a. (197a:
177) hiervoor. Van Rensburg (1973:24 e.v.) noem dit T-sins= 
vel'plasing. 

8. 	 Ek gebruik "diepel'liggende" , omdat DIt is VII' hom on~woon 
ook waarskynlik as afgelei beskou kan ,,,ord, byvoorbeeld Ul t 
iets soos Hy vind dit ongewoon. Indien dit so is, is die voor= 
setselgroep in hierdie geval niG ~:ee ltemal onderliggend (d. i. 
"diep") nie. (Hierdie aangeleeYltheid kom weer in paragraaf 6.7 
tel' sprake.) Ons beskou (10. ;) vi I' die doel van hierdi e be= 
spreking r as 'n onderliggende at ruktuur. 
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transformasie in (7.2) ingevoer word. Hierdie ~ is dus vir ~ die 

ekwivalent van Engels se komplementeerder, !2.t. 

Indien dit so is, kan die woordjie .Q!!! in (7) nie 'n voegwoord wees 

nie (aangesien m die "voegwoord" - wat ons 'n komplementeerder 

noem - is). Volgens hierdie siening is om te die ekwivalent van 

Engels se 12 in die betrokke ekwivalente konstruksies. (Hierdie .Q!!! 

moet onderskei word van die voegwoord.Q!!!, wat, soos o.a. terwyl en 

~, bywoordelike bysinne inIal in gevalle soos Om bo uit te kom. 

moet mens hard werk, Deur hard te werk. kom mens bo uit, en Teml 8Y 
hard we rk slaap sy vennoot. ) 

Vir Engels word 12 deur byvoorbeeld Burt uit AUX ontwikkel. Betref= 

fende Nederlands, noem die Nederlandse taalkundiges Verkuyl e.a. 

(1974:174 e.v.) 1st 'n komplementeerder, soos.9..s!i en.21:- (QID kom nie 

in Nederlands in hierdie soort konstruksie voor nie.) De Haan e.a. 

(1974: 109 e.v.) beskou nie te as 'n komplementeerder nie - trouens, 

hulle gee dit glad nie in 'n stukbeeld of in hulle re~l vir Ekwi (p.111) 

aan nie. maar merk bloot die werkwoord as [- fin) om aan te dui dat 

die infinitiefvorm badoel word. B,y implikasie beskou hulle ~ nie 

as 'n KOMP nie. Dit blyk o.a. ook daaruit dat hulle hierdie tipe kon= 

st ruksie aflei uit 'n st ruktuur wat 'n .9..s!i-komplement bevat (pp. 109-110). 

Vir Afrikaans lyk dit voorlopig verkieslik om om te anders as in 

Engels en Nederlands te behandel, en om Ponelis (1968:126) gedeelte= 

lik in sy ontleding na te volg. Hy beskou 1st as 'n modale partikel en 

ontwikkel dit uit HW. Binne die huidige studie word .Q!!! en te saam 

uit HW ontwikkel en infinitiefpartikelgroep (Ip-gr) genoem; aan 

die begrip infinitief word egter 'n ander inhoud gegee 'as wat tradi= 

sioneel daaraan gegee is. Hierop sal in paragraaf 6.10 uitgebrei 

word. (Die benaming modale partikel moet in elk geval m.i. beperk 

word tot die te by modale hulpwerkwoorde soos behoort te.) 

Weens die noue verband tussen om te en Ekwi (via die begrip komplement) 

sal in paragraaf 6.10 kortliks ingegaan word op die tradisionele 

hantering van om te, met enkele opmerkings daarby, o.a. oor n moontlike 

herdefini~ring van die begrip infinitief. 

130 



6.5 	 Vip-komplemente in Afrikaans 

In hierdie paragraaf salons kortliks probeer vasstel of Afrikaans 

ekwivalente het van die verskillende soorte ~komplemente wat deur 

byvoorbeeld Jacobs en Rosenbaum vir Engels bespreek word. 

Vergelyk die volgende sinne as voorbeelde: 

(13) Die student het verwag om in die eksamen te slaag. 

(14) Marie het verkies om liewer in die motor te "/ag. 

( 15) Marie het ingestem om in die motor te wag. 

(16) Die atletiek het Spies uiteindelik gedwing om 

rugby te los. 

Sinne (13) en (14) bevat albei NS-komplemente. Dat di~ komplemente 

~-komplemente is, blyk o.a. daaruit dat hulle deur die gekloofd€ 

sin-t ransformasie 9) vooropgeplaas kan word: 

(13.1) 	 Wat die student verwag het, was om in die eksamen 

te slaag. 

(14.1) 	 Hat Marie verkies het, was om liewer- in die motor 

te wag. 

(15) en (16) bevat o~nskynlik WS-komplemente, omdat di~ komplemente 

nie deur die gekloofde sin-transformasie vooropgeplaas kan word nie. 

Vergelyk: 

(15.1) 	 *Wat Marie ingestem het, was om in die motor te wag. 

(16.1) 	 *Wat die atletiek Spies uiteindelik gedwing het, 

was om rugby te los. 

Let egter daarop dat (15) en (16) ook so kon gelui het: 

(15.2) 	 Marie het daartoe ingestem om in die motor te wag. 

(16.2) 	 Die atletiek het Spies uiteindelik daartoe gedwing 

om rugby te los. 

Hieruit blyk dit dat die betrokke komplemente eintlik NS-komplemente 

is wat by Vsgre ingelyf is: 

9. 	 Ek maak van hierdie tran~formasie gebruik omdat dit hier nuttig 
is, hoewel ek in hoofstuk 4 voorbehoude oor die waarde daarvan 
in sommige gevalle uitgespreek het. 
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(15.3) 	 Marie het tot dit ingestem ( vir l'larie om te wag in die 

motor ). 

( 16.3) Die atletiek het Spies uiteindelik tot di t 'gedwing (vir 

Spies om te los rugby). 

Dit lyk dus asof ook di~ komplemente NS-komplemente is, en die ge= 

kloofde sin-toets lewer inderdaad: 

(15.4) Waartoe Marie ingestem het, was om in die motor te 

wag. 

(16.4) Waartoe die atletiek Spies uiteindelik gedwing het, 

was om rugby te los. 

Sinne (17) en (18) hieronder bevat egter weI egte WS-komplemente: 

( 17) 	 Die agente het ons versoek om die aanbod te oorweeg. 

( 17.1) *Wat/waaraan/waartoe/waarvoor die agente ons versoek 

het, was om die aanbod te oorweeg. 

(18) 	 Ons het afgespreek om mekaar weer te bel. 

(18.1) 	 *Wat/waaraan/waarvoor/waartoe ons afgespreek het, 

was om mekaar weer te bel. 

Dit wil voorlopig voorkom asof WS-komplemente in Afrikaans minder 


voorkom as NS-komplemente. Die optrede van verskillende soorte korn: 


plemente het o.a. te doen met die werkwoord van die ontvangsin. 


Vergelyk o.a. Liles (1972:75 e.v.), Stockwell e.a. (1973:555) en 


Verkuyl e.a. (1974: 176) vir opmerkings oor die rol van die werkwoord. 


Uit Ponelis (1967) wil dit lyk asof daar minder werkwoorde in Afrl}:aans 


is wat egte WS-komplemente vereis/toelaai; as die lJD-t ";S-komp18110Y"';C too= 


laat. 'n :Diepe:r,k'aande ondersoe~~ na hierdie aangelecntheid is or~tc~ 


duidelik 'n noodsaaklikheid vir Afrikaans. 


6.6 	 Wat Ekwi NS-skrapping behels 

Ekwi NS-skrapping is basies 'n ve rpligte t ransfonnasie wat t oegepas 

word op 'n konstituentreeks wat die uitvoer is van 'n re~lt KOMP

plasing (Complementizer Placement), waardeur:£ir in 'r. onderlig€,' €nde 

struktuur ingevoeg is. (Ander KaMPe word ook deur di~ re~l ingevoeg, 

maar soos ons vroe~r reeds opgemerk het, is slegs m--komplemente ter 
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sprake by Ekwi in Afrikaans.) 

Ponelis (1968:126), wat nie Ekwi as sodanig behandel nie maar impli= 

siet weI daarmee werk 10), stel 'n ingeIyfde .2.!!""bysin soos volg voor 

(hy werk, soos vroe~r gemeld is, nie met ~ as komplementeerder nie): 

;.S__ 

~ ,~ v~ .~~ 
(NS) 	 \1S 

I J 

I 
I 
I 


I 


('n !ilens) te 	 kom 

Die buitebou hiervan kom ooreen met di~ wat Ponelis voorstel vir 

"naamwoordsilme" (p.129); die aangepaste vorm word hieronder aangegee: 

10. 	 In sy behandeling van "beknopte verbetrekliking" (p.177) s~ 
PoneHs: 

"Hierdie soort verbet rekliking word deur net 
een re~1 beheers, en dit is 'n we,latingsrelH: 
die ooreenstemmende moment ('n NS in die inlyfsin 
word weggelaat." 

Dit is eintlik opvallend dat Ponelis nie hierdie weglatings= 
proses ook meer eksplisiet noem wanneer hy die gewone beknopte 
bysin behandel nie (p.125). Trouens, 'n beknopte bysin word 
daar beskryf as een wat "deur toevoegings" ontstaan, nl • .2!!! 
en ~ -- wat natuurlik ook weI waar is. (By beknopte verbe: 
trekliking maak Ponelis weer nie uitdruklik melding van die 
toevoeging van ~ en ~ nie.) 
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Abstr 

dit om dao..l'V2.."l is net 
te hou natuurlik 

Hierdie 	siening kom ooreen met o.a. di~ van Burt (1971:120) dat 4ii 
hier onderliggend is. (Burt se gedeeltelike motivering is dat die 

II in Engels in die verwante passiefkonst:ruksie verskyn, en hierdie 

motivering SOu ook vir Afrikaans kon geld -- vergelyk Ponelis, pp. 

110 en 112). 

Ons kan die proses waardeur Ekwi in werking kom, en die werking van 

Ekwi self, s~ uiteensit: 

Ons begin met 'n dieptest:ruktuur waarin twee klouse soos volg by mekaar 

ingelyf is: 

(19) 	 Die studentiverwag dit (die studentislaag in die 

eksamen). 

'n Stukbeeld van (19) sou soos volg daar kon uitsien: 
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(D:'.2 s-'.;1.,ricnt). (vemag) (dit)( die (slaac; i,... c:Le 
1 

studenl).. eksamen)
1 

Die volgende stap is om 'n KOMP deur 'n KOMP-plasingretH in te voer. 

Die keuse van die KOMP is nie willekeurig nie (alhoewel o.a. Burt 

soms die indruk gee dat dit weI willekeurig is). Volgens Verkuyl 

e.a. (1974: 174) word ~ slegs ingevoer indien die inlyfsin 'n tempus

element bevat, andersins moot II (wat hulle terloops as 'n komplemen= 

teerder beskou, 'n standpunt wat ek bevraagteken) ingevoeg word. 

Stockwell e.a. (1973:545) verbind die invoeging van f.£!. weer aan on 

kenmerk [+ EMOT] by 'n predikaat (binne hulle kasusgrammatika-raamwerk). 

Liles (1972:75 e.v.) meen ook dat die keuse van KOMP met bepaalde 

werkwoOrde saamhang. Ponelis (1967, hoofstuk 3) het die rol van werk= 

woorde, selfstandige naamwoorde, adjektiewe en ander faktore wat by 

(wat ons noem) komplemente 'n rol speel, ondersoek 11 ). 

Gestel dat ons nou vir Afrikaans verskeie kriteria gevind het vir 

die keuse van verskillende KONPe in hierdie stadium van afleiding, 

11. 	 Onde r di e 1-Ie rkwoo rclJ; Kat m-komplemente toe laat, is aanraai, 
belet, beveel, ~, toelaat en verbied. 
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en dat ons nou .IiI kies en invoer. .lli gaan altyd gepaaro met die 

infinitiefvorm van die werkwoord (kyk byvoorbeeld Jacobs en Rosenbaum, 

wat vroe~r in hierdie hoofstuk aangehaal is). In Afrikaans beteken 

dit dat ~ ingevoeg wo rd 12 ) • 

Deur KOMP-plasing kry ons die volgende st ruktuur: 

Die studenti verwag dit (vir die studenti om te slaag 

in die eksamen). 

ns 	 t·/S 

I 

/~
C.: 	 liS 

N~ 
~~ 

KQI.~P NS 	 WS 
I 

EM 

/~
H:l 	 Vsgr

/\1
Ip-gr ,W , 

I ! I 
Die student. verwag dit vir die om slaag i'1 die 

1 student. te eksamen 
1 

Deur Ekwi word die ingelyfde NS, die student, geskrap omdat dit 

identies is aan 'n NS in die ontvangsin: 

(19.2) Die student verwag dit (vir om te slaag in die eksamen). 

12. 	 S~ doen Burt dit. Die alternatief is om die werkwoord een= 
voudig [- fi~ te merk, soos De Haan e.a. di t doen, en 
die korrekte vorm (in Afrikaans die vorm met ~) later 
in te voeg. 
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Deur twee verdere re~ls, naamlik dit-skrapping en KOMP-skrapping13 ), 

kry ons: 

(19.3) Die student verwag om te slaag in die eksa.men. 

komplement 

.is 

'\ 
! 

am i;e slaac:' aic cLsamen 

Verpl e woordordere~ls, wat o.a. 12. plus die hoofwerkwoord na die 

einde van die sin verskuif, herrangskik die konsti tuente line~r sodat 

die finale uitvoer (19.4) is: 

(19.4) Die student verwag om in die eksa.men te slaag. 

6.7 	 Ekwi en die termbegriE 

In die geval wat hierbo behandel is, is die NS wat geskrap is, bimle 

'n NS-komplement wat by die voorwe rps-NS van die ontvangsin inge lyf 

is. Die skrapping is geaktiveer deur die onderwerps-NS in die ont~ 

vangsin. Vir 'n ondersoek na die termbegrip is dit nodig om vas te 

stel of ander NSe in die ontvangsin Ekwi kan aktiveer. 

13. 	 KOMP-skrapping gaan met Ekwi gepaard. Kyk byvoorbeeld Burt 

(1971) en ook Jacobs en Rosenbaum (1968:167-8). 
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Vergelyk 	die volgende sinne: 

(20) 	 Die sosiale lewe het hom verhinder om sy werk te 

doen. 

(21) 	 Die verkeersbeamptes het die motoriste versoek om 

versigtig te bestuur. 

Hie rdie 	sinne is afge Ie i van onde rliggende st rukture soos die volgende: 

(22) 	 Die sosiale lewe het hom verhinder (hy doen sy werk). 

(23) 	 Die verkeersbeamptes het die motoriste versoek 

(die motoriste moet versigtig bestuur). 

Hieruit 	is dit duidelik dat ook voorwerps-NSe in die ontvangsin die 

skrapping van 'n identiese NS kan aktiveer. In (22) is dit hom/~, 

en in (23) is dit die motoriste. 

Indirekte voorwerpe (wat hieronder onderstreep word) in die ontvang= 

sin kan ook Ekwi aktiveer. Vergelyk: 

(24) 	 Die kandidaat het 'n versoek aan kiesers gerig om 

intelligent te stem. 

(25) 	 Hierdie kursus bied 'n geleentheid aan enigeen om 

suksesvol te weeSe 

e26) Die sendeling het 'n Bybel aan die ate'is gestuur om 

te lees. 

Wat egter vir 'n evaluering van die termbegrip ter sake is, is die 

feit dat nie aIle direkte en indirekte voorwerpe Ekwi kan aktiveer 

nie, wat daaruit voortspruit dat nie aIle werkwoorde ~komplemente 

kan neem nie en dat nie aIle direkte en indirekte voorwerpe dus 

identiese NSe in die komplemente van daardie klouse kan h~ nie. 

Sommige van hierdie werkwoorde is 121., ~, h22!, m, slaan, l?!n.l 
en vergewe. 

Voorgaande beteken natuurlik dat Ekwi (skynbaar ook nie net in Afri= 

kaans nie) nie 'n vrugbare proses is wat betref die vasstelling van 

terme nie, en dat voorwaardes op hierdie transformasie met verwysing 

na terme baie bepe rk is. 
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Hierbenewens gee on beskouing van konstruksies soos (10), (11) en 

(12), wat vroe~r voorgekom het, aanleiding tot on vraag oor die RG

bewering dat slegs terme Ekwi kan aktiveer. Vergelyk benewens (10), 

(11) en (12) ook die volgende reekse (snitte word weer gemaak om 

die bedoelde interpretasie aan te dui): 

(21) 	 Dit lyk vir ~ wys/om hierdie standpunt in te neem. 

(28) 	 Dit voel vir Rika snaaks/om met on slenterbroek rond 

te loop. 

Hierdie 	sinne het die volgende onderliggende strukture: 

(21.1) 	 Dit (ek neem hierdie standpunt in) lyk vir Sy wys. 

(28.1) 	 Dit (Rika loop met on slenterbroek rond) voel m 
.!ll.9 snaaks. 

Die NSe in die onderstreepte Vsgre is skynbaar nie terme nie (d.w.s. 

hulle is skynbaar nie onderwerpe, voorwerpe of indirekte voorwerpe 

van die ontvangsin nie). 

Burt (1911), wat op p.119 die voorwaarde vir Ekwi in Engels stel 

dat on NS geskrap kan word slegs indien dit identies is met on onde r= 

~ of voorwerp in die ontva.11gsin, skrap self on NS wat identies is 

met on NS wat skynbaar nie on onderwerp of voorwerp is nie (p.12S). 

Sy skrap ~ uit on onderliggende struktuur soos: 

(29) 	 It (for me to learn this) is hell for me. 

wat deur KOMP-plasing afgelei is van: 

(30) 	 It (1 learn this) be hell for me. 

Dieselfde probleem duik by on verdere beskouing van sekere K-verplasings 

op: 

(31) 	 Dit was vir al die kinders verrassend. 

(31.1) 	 Dit was vir die kinders almal verrassend. 

(32) 	 Die Chinese kos het vir albei matrose vreemd gesmaak. 

(32.1) 	 Die Chinese kos het vir die matrose albei vreemd 

gesmaak. 
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Enkele opmerkings kan oor hierdie skynbare teenvoorbeelde gemaak word. 

(i) In die eerste plek kan oor konstruksies soos Dit is vir NS 

verrassend opgemerk word dat hulle waarskynlik afgeleide struk= 

ture is, byvoorbeeld uit NS vind dit verrassend ••• (kyk voetnoot 8). 
Binne die RG, soos ek dit tans verstaan, maak hierdie transformasie 

egter van die bet rokke NS 'n nie-term en behoort di~ NS nie verder 

Ekwi te kan aktiveer nie. Skrapping waarby NSe in konstruksies soos 

die hierbo betrokke is, is egter so algemeen dat dit moeilik is om 

te glo dat die grondleggers van die RG dit kon misgekyk het. Mens 

se taalkundige "gevoel" wil egter s~ dat hierdie sinne nie 'n probleem 

behoort te wees nie, en dieper insig in die RG sal waarskynlik 'n 

oplossing bied. 

(ii) Koppelwerkwoorde is by al dH~ probleemgevalle betrokke, en 'n 

oplossing l~ dalk in die rigting van hoe Perlmutter en Postal kop= 

pelwerkwoorde en hulle aanvullings beskou. (Dit kan byvoorbeeld 

wees dat die aanvullings ook vir hulle "in grammatikale relasies" 

tot die werkwoord staan. So 'n siening sou egter voorspellings be= 

treffende en beskr,ywings van prosesse soos Passief nadelig be= 

invloed, daarom sou ek di~ moontlikheid uitsluit.) 

(iii) Daar bestaan 'n moontlikheid dat Botta (1974: 17) se stelling 

dat slegs terme Ekwi kan "aktiveer", nie noodwendig vertolk hoef te 

word om te beteken dat die terme in die ontvangsin moet wees nie. 

(iv) Omdat hierdie skynbare afwyking of uitsondering nie beperk is 

tot Afrikaans nie maar ook in byvoorbeeld Engels voorkom, is dit in 

elk geval 'n probleem wat binne 'n wyer algemeen wetenskaplike konteks 

uitgewerk moet word. Dit raak nie net die termopvatting binne 'n 

Afrikaanse grammatika nie. 

6.8 Perkstelling vir EkwiNS-skrapping 

Uit voorgaande paragraaf is dit duidelik dat die perk vir Ekwi soos 

volg gestel moet word: 
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I 


II 


III 
------------------------ Ekwi NS-skrapping 

Nie-terme 

Die opmerkings in die vorige paragraaf moet egter steeds in gedagte 

gehou word. 

Omdat ook Ill's by Ekwi betrokke kan wees, sou Ekwi ideaal gewees 

het om te probeer vasstel of die tweede NS in konstruksies soos 

Ek praat met hom weI Ill's is (kyk hoofstuk 4, paragraaf 4.16 
waar hierdie probleem die eerste keer opgeduik het). Die beperkinge 

wat deur werkwoordkeuse op .,YlL-komplemente geplaas word, werk egter 

ook in hierdie opsig ten nadele. Praat, gesels, hou (van) en die 

meeste ander werkwoorde wat Ponelis (1968:58-9) onoorganklike voor: 

setselwerkwoorde noom en wat ons probeer toets vir termstatus, kan 

nie ~komplemente neem nie. Daar is egter minstens twee werkwoorde 

in Ponelia se lysie wat weI ~komplemente kan neem, nl. AlQdring op 

en reken Ope Vergelyk: 

(33) Hy dring daarop aan om te betaal. 

( (33.1) Hy aandring op dit (vir hom om te betaal). 

< (33.2) Hy aandring op dit (by betaal). 

(34) Ek het daarop gereken om te kan kom. 

< (34.1; Ek het gereken op dit (vir my om te kan kom). 

< (34.2) Ek het gereken op dit (ek kan kom). 

Op grond hiervan kan minstens dieonderstreepte NSe in sinne soos: 

(35) . Hy dring aan op netheid. 

(36) Hy reken op sukses. 

waarskynlik as terme beskou word, en weI as III's - tensy Afrikaans 

hier die termbeperking oorskry. Dit help dan miskien om te bevestig 

dat die NSe by hou van en praa,t met ook terme kan weeSe 

Die implikasie hie rva.n is dat mens dalk wee r sal moot kyk na die sg. 
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onoorganklike voorsetselwerkwoordstukke in Afrikaans. 'n Onderskeid 

sal dalk getref moet word tussen ~ voorsetselwerkwoorde en ander 

- indien die termhipotese korrek is en hier korrek toegepas is. 

Ook hieroor sou mens dus van Perlmutter en Postal 'n finale antwoord 

wou kr.y. 

Bere~ling van Ekwi NS-skrappin~ 

Ek verwys vir 'n berelHing van Ekwi NS-skrapping weer eens na Burt 

(1911). 

Burt het vir Equi in Engels die volgende re~l opgestel (p.121): 

x - (NP) - z] - w 
s 

(NP) - R 

SD 2 3 4 5 6 1 8 9 
.)'

obhg 

SC 1 2 3 4 ¢ 6 1 8 9 

Voorwaarde: 	 2 = 5 of 5 = 8. 

2 en 8 mag nie albei nul wees nie. 

Deur hierdie re~l effens aan te pas om ook voorsiening te maak vi r 'n 

indirekte voorwerps-NS in die ontvangsin, en die korrekte Afrikaanse 

KOMP in te voeg, kr.y ons die volgende re~l vi r Ekwi in Afrikaans: 

x - (NS) - Y-S [vir - NS - WJs - z - (NS) - (NS) - R 

~ 
SB 2 3 4 5 6 1 8 9 10 VERPLIG 

SV 2 3 4 ¢ 6 1 8 9 10 

Voorwaarde: 2, 8 of 9 == 5 

2, 8 en 9 mag nie almal nul wees nie. 

(N1:!. Ekwi sal KOMP-skrapping ~ skrap.) 

6.10 OM TE in die tradisionele Afrikaanse literatuur 

Omdat Ekwi o.a. verband hou met om te, kan dit van waarde wees om 
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ten slotte na twee tradisionele grammatikas van Afrikaans te kyk om te 

sien hoe om te tradisioneel beskou is. Hierdie werke is Le Roux (1923) 

en Barnes (s.j.), wat m.i. redelik verteenwoordigend is. 

Vir Le 	 Roux dui om te op 'n in.finitiefkonstruksie: 

"Voor die In.finitief word ~reeld gebruik gemaak van 
die vaste Prep. om te ( ••• ). In Afrikaanse geskrifte 
tref 'n mens egter ook dikwels, onder Ndl. invloed, 
verbindinge met enkel ll'aan. VgI.: Maar die resering 
het nie daarin nie om meer koloniste te belet 
aan te sluit b Boervrouw, 
bls.78. Enkel die woorde ~, .!:l.2£.!: en ~ bepaal 'n 
Infinitief sonder om te of ll: ek het hom sien kom, 
ens." (1923: 137) 

Hy wys elders daarop dat om te soms 'n voorsetsel vervang "voor In= 

finitiewe", bv. besig ••• om te drink en dobbel, geskik om te werk, 

tevrede om weg te gaan (1923:113), vermoedelik as variasies van besig 

met drink en dobbel, geskik vir ijerk, tevrede met weggaan onderskeidelik. 

Barnes 	skr.yf onder die opskrif Die In.finitief: 

"Kyk 	na hie rdie sinne: 

Ek voel lui om te werk. 

Jy behoort dit te doen. 

Swem is gesond. 


Uit die bostaande voorbeelde merk ons dat die infinitief 
met OM TE, met TE, of ALLEEN voorkom." (p.153) 

Vir om 	 te gee hy o. a. die voorbeelde: 

Ek weet nie wat om te doen nie. 

Die poging om die bok te skiet, het misluk. 

By ~ merk hy op dat hierdie vorm o.a. gevind word 

(i) 	 na die voorsetsels ~ en~, byvoorbeeld in: 

Deur vinnig te ry, het ons gou daar gekom. 

(ii) 	 na die sinsnedes in stede van en in plaas van, bv.: 

In plaas van te Iuister, sit hy en speel. 

(iii) 	 na die werkwoorde behoort, ~, ~, ~, sal wees, 

~, ~, ~ en blyk, bv.: 

Jy behoort jou hande te was. 

Die motor is te huur. 

Hy meen te weet wat gedaan moet word. 
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(iv) "in 'n paar ou uitdrukkinge", bv.: 

Dis aan hom te dWe dat ek vandag nog lewe. 

Ek was jou nie nou te wagte nie. 

Die "infinitief ALLEEN" is vir ons doeleindes nie ter sake nie. 

Enkele opmerkings is hier van pas: 

a. Omdat Barnes en Le Roux tradisioneel gewerk het en nie die 

begrip transformasie geken het nie, word om te nie met di~ begrip 

in verband gebring nie; onder andere word daar nie eksplisiet deur 

hulle opgemerk dat die meeste sinne waarmee hulle werk, saamgestelde 

sinne is en dat die teenwoordigheid van om te die produk van inlywing 

is nie. 

b. In opmerking (a) word ges~ dat die sinne waarmee Barnes en 

Le Roux werk, meestal saamgestelde sinne is. Sommige van Barnes se 

voorbeelde van sinne met ~ is nie saamgestelde nie maar enkelvou= 

dige sinne. Vergelyk byvoorbeeld: 

Jy behoort jou hande te was. 

Barnes het duidelik nie soos o.a. Ponelis (1968 :48) gemeen dat die 

te van behoort te nie dieselfde te is as in bV. Deur te werk ••• 

nie, maar 'n sg. modale partikel is wat saam met behoort die hulp= 

werkwoord behoort te vorm. 

c. Ek twyfel daaraan of die begrip infinitief, soos dit hier 

deur Barnes en Le Roux gebruik word, van enige waarde is in 'n sin= 

chroniese beskr.ywing van Afrikaans met sy feitlik totale afwesigheid 

van fleksie. Die sg. infinitiefvorm van die werkwoord kan nie in 

Afrikaans, sOos byvoorbeeld in Nederlands, morfologies onderskei word 

van ander vorme van die werkwoord nie. Om dus soos byvoorbeeld 

Barnes te s~ dat die "infinitiefvorm" in hierdie of daardie gevalle 

opt ree , soms met en soms sonder 2m, is eintlik niksseggend indien 

infinitief tradisioneel opgevat word. Om hierdie rede is dit nodig 

om eksplisiet aan die begrip infinitief 'n ander inhoud te gee in -n 

modeme grammatika van Afrikaans, byvoorbeeld deur te verwys na die 

om te-vorm van die werkwoord. Dit is iets anders as om te s~ ~ 

tree saam met die infinitiefvorm van die werkwoord op, soos tradisio= 

neel gedoen is. 
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Ek volstaan met hierdie opmerkings oor Barnes en Le Roux se beskouings. 

Hoof'saak wat bet ref' Barnes en Le Roux, en ande r t radisi ona.liste se 

behandeling van om te is die feit dat hulle, weens die raamwerk 

waarbinne hulle werk, die woorde om te as belangrik beskou, met ver.= 

waarlosing van die proses wat aanleiding tot die optrede van daardie 

woorde in 'n sin gee. 

Ponelis (1968) is die eerste be~angrike gepubliseerde werk in Af'rikaans 

wat die optrede van ~ en ~ eksplisiet aan 'n proses gekoppel het: 

"Deur die omsetting wat van 'n onafhanklike sin 'Il 

beknopte bysin maak, word twee momente toegevoeg: 
.2!!!. en ~." (1968:125 - onderstreping m;yne) 

Hierdie twee woordjies saam word voorlopig in die huidige studie as 

'n infinitiefpartikelgroep beskou, in die lig van opmerking (c) Dor 

die infinitiefvorm. 
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GEVOLGTREKKINGS 

Daar is gehoop om twee doelstellinge met hierdie studie to bereik, 

naamlil:: 

(i) om vas te stel of Perlmutter en Postal se bewerings betref= 


fende die universaliteit van die kenmerke van terme ook vir Afri= 


kaans geldig is, met die oog daarop om 'n fondament te probeer la 


vir 'n Relasioneel-Grammatiese benadering tot 'n beskrywing van Afri= 


kaanse klo~sstrukt~re; 


(ii) om terselfdertyd 'n paar van die leemtes te probeer vul wat 

tans in die besk van enkele basiese prose sse in Afrikaans 

bestaan (nl. refleksivering, kwantifiseerderverplasing en Ekwi 

NS-skrapping), wat deur Perlmutter en Postal betrek word by h'.llle 

bespreking van die te Die besL~iing vay: dj €! nrosc:zE' 'W:' 

taaifelcO ~e ~OCt8. 

Ek was genoodsaak om betreklik baie aandag aan die blote ondersoek 

van die prosesse te gee, want algaande 'C;: toenemend besef hoe"" 

veel vrae oor Afrikaans op antwoorde waf;. Die termbegrip kon by= 

voorbeeld nie aan di.e hand van Afrikaanse refleksivering oets 

word voordat nie pI~sies vasgestel is wat refleksive in Afrikaans 

in werklikheid betels nie, en vrae het o.a. ontstaan oor die tradi~ 

sionele opvatt van noodsaaklik-wederkerende en toevallie-wede~ 

kerende konstruksies. Die vraag het inderdaad belangrik bIyk te wees, 

omdat gevind is dat daar slegs by laasgenoemde konstruksies werklik 

van refleksive sprake is en dat slegs hulle dus in 'n besprekin£ 

van die te rmbegrip ter sake is. 

Vanselfsprekend is 'n klele aantal sake "bf nie aangeraak nie "bf weI 

aaneeraak,maar daar golaat -- aange1eenthede wat op verdere navor = 
Sing wag. 

Wat die termbegrip self betref, kar. die algemene opmerkings 

gemaak word: 
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Uit die staanspoor (soos o.a. uit hoofstuk 3 blyk) is enkele probleme 

ondervind met die begrip g;rammatikale relasie. Kan relasies verander, 

soos Perlmutter en Postal beweer? Wat moet verstaan word onder re= 

lasieverandering? Is di t hi~raI'giese verandering, is di t bloot line@r, 

of wat? 

In hoofstuk 4 het vrae begin ontstaan oor die gewone opvatting van 

indirekte voorwerpe en terselfdertyd oor di~ WSewat gewoonlik on: 

oorgariklike voorsetsel-WSe genoem word, omdat sommige NSe in 19. 

konstruksies hulle skynbaar soos terme gedra. Na aanleiding van 

K-verplasing in hoofstuk 5 is besef dat hoe meer beperkings op 'n 

transformasie geplaas word (byvoorbeeld deur kenmerkspesifikasies) 

hoe minder bruikbaar is hierdie transformasies wanneer dit kom by 

'n besluit of 'n sekere NS 'n term is of nie. In 1100fstuk 6 het sekere 

nS-skrappings weer eens vrae oor die inhoud van die begrip ~ 

laat ontstaan. 

Naas voorgaande ietwat negatiewe opmerkings kan aan die positiewe 

kant ges~ word dat die ondersoek in hierdie studie minstens in bre~ 

trekke die termhipotese ondersteun. Daar is oor die algemeen gevind 

dat NSe wat (volgens die intensionele' definisies waarvan ons uiter.= 

aard moes uitgaan) nie as teme beskou lean word nie, nie aan die be= 

spreekte sintaktiese prosesse deel kon h~ nie, alhoewel enkele pro: 

bleme, soos hierbo gemeld is, weI opgeduik het. Verder is daar ge= 

vind dat Perlmutter en Postal se bewerings oor die termhi~rargie 

ook steek gehou het. 

Dit wil dus voorkom asot 'n Relas~aneel-Grammatiese benadering tot 

die formulering van klousstruktuurwette met 'n groot mate van ver.= 

troue vir Afrikaans aanvaar lean word, veral ook in die lig daarvan 

dat Perlmutter en Postal, volgens Botha, aspekte van hierdi~ teorie 

al aan verakeie ander tale getoets het. Die volgende stap is dus wat 

Afrikaans bet ref, die beskrywing van die verskillende soorte pro=: 

mosies wat in Afrikaans kan voorkom, want per slot van sake is 
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die RG 'n teorie oor Rromosies (Botha 1974:32). In hierdie opsig l~ 

die groot taak vir Afrikaanse taalkundiges dus nog voor. 

Weer eens word die hoop uitgespreek dat n eksplisiete uiteensetting 

van die beginsels van RG deur Perlmutter en Postal self, lig sal 

bring waar nog hier en daar duisterheid m. b.t. die termbegrip bestaan. 
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SUMMARY 

In September 1914 Prof. R.P. Botha conducted a seminar on Relational 

Grammar, the syntact ic theory of Perlmutter and Postal, and the present 

thesis is an attempt at evaluating the validity of one of the basic 

tenet s of that theory, namely the concept of "terms". 

The motivation of, and principles underlying, Relational Grammar 

and the concept of terms was outlined in chapters 1 - 3. Perlmutter 

and Postal claim that within Chomsky's theory of Transformational 

Grammar, little provision is made for an explicit, a priori charac= 

terization of the concept "possible clause structures in human 

languages". Transformational rules operate for a large part blindly 

on given constituent structures, and can therefore potentially pro= 

duce ungrammatical strings. Such ungrammatical strings are then 

blocked by what Perlmutter an~ Postal describe as ad hoc measures. 

What is required is 0. theory of clamw structure wl:tich will predict 

what structures will in fact be grammatical, and thus prevent un= 

grammatical strings in ~non-ad hoc way. The theory of Relational 

Grammar is claimed to answer this need. At the cent re of this theory 

is the concept of terms, with reference to which clause st ructure 

laws can be formulated. 

Botha discussed some clause structure laws in a fair amount of detail, 

and the present thesis waS stimulated by the thought that if it could 

be established that the claims made for terms were also true for 

Afrikaans, a foundation could possibly be laid for an application 

of such laws to Afrikaans. 

What are terms? Perlmutter and Postal have claimed that certain noun 

phrases (NPs) stand in essentially different relations to the verb 

from other NPs. These NPs, which. function as the subject, object and 

indi rect object of the sentence are called terms. The difference 

between terms and non-terms is said to be universal. Four syntactic 

processes are mentioned in which terms, but not non-terms, can be 



involved, namely, Reflexivization, Quantifier-float, Equi NP-deletion 

and Agreement, of which only the fi rst three are applicable to Afri= 

kaans. The bulk of chapters 4 - 6 is devoted to a description of 

these processes for Afrikaans as a prerequisite to testing the claims 

made for terms, with respect to Afrikaans. 

The basic conclusions reached support these claims. Some minor 

problems could not be satisfact<;>rily resolved. Part of the reason 

for this is traceable to the present unavailability of publications 

on Relational Grammar by Perlmutter and Postal themselves, with a 

consequent need on the researcherts part to make assumptions which 

may prove to be incorrect. Nevertheless, the overall conclusion 

reached regarding terms was positive, and in addition valuable in= 

sights were gained into the ope rat ion of certain syntact ic processes 

in the Afrikaans language. 
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