
IiOOPDSTUK IV. 

SYNTAXIS. 

De algemene grondslagen van de Afrikaanse zinsbouw zijn 
dezelf.de als die van de Nederlandse. In 't vorige hoof.dstuk ziin 
echter reeds enige afwiikende biezonderhe::len besproken, die 
vooral verband houden met 't meer analytiese karakter van 
't Afrikaans. Iiier volgt nog een aantal van de meest opvallende 
verschi!punten. Zii betreffen vooral gevallen waar de Afr. zin 
meer of wei minder woorden eist dan de Ndl., verder waar 
't zelfde woord een andere funktie in de zin heeft . oi waar de 
woordorde anders is. 

(1) Iiet direkte voorwerp kan (doch hoeft niet) in 't Afr. uit
gedrukt te worden door vir + Vnwd. of Zst. Nwd ., indien het 
Voorwerp een per soon is. Dus: Ons het (vir) hom gehelp; H et 
jij al (vir) Oom Piet gesien? Maar 'tis niet mogelik te zeggen: 
Hulle het al vir die os geslag enz. Waar een Vnwd. vooraf
gegaan wordt door een Biiwd. is vir noodzakelik, b.v. :Jij moet 
(vir) hom nie slaan nie maar Jij moet nie vir hom slaan nie; ek 
sal (vir) hom gou reg help maar ek sal gou vir hom reg help. 

(2) 0 n t k en n in g: 

Als algemene leiddraad kan gelden dat 't Afr. steeds nie aan 
't eind van een ontkennende zin :verlangt, en indien de ontken
ning aileen maar een dee! van de zin betreft, dan onmiddellik 
na de woorden, waarop ze betrekking heeft. Iieeft de ontkenning 
nu volgens de Ndl. zinsbouw deze positie, dan is er geen verschil 
in de bouw van de Ndl. en de Afr. zin; staat de ontkenning 
echter in de Ndl. zin meer naar voren, dan behoudt ze deze 
positie in 't Afr., doch wordt nogmaals uitgedrukt - en wei 
altijd door nie - aan 't eind van de zin of 't zindeel waarop ze 
betrekking heeft. Iiier volgt een nadere uiteenzetting: 

A. Enkelvoudige zinnen: 

(a) (I) In negatief stellende zinnen met nie heeft het Afr., 
indien het Ww. enkelvoudig is. (d.i. geen hulpww. bij zich heeft) 
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en door geen andere woorden dan de ontkenning, of een modaal 
Biiwoord of Pers. Vnwd. + ontkenning, gevolgd wordt, slechts 
een enkel nie; ziin er echter ook andere woorden na het Ww., 
dan wordt nie na het laatste woord herhaald, b.v. :Ek gaan nie; 
llulle meen clit dalk nie; Ons kom zeker nie; Ek glo hom nie; 
Die eerste optree van die nuwe parlementslid bevrMig ons nie. 
Maar : E k gaan nie saam nie; Hulle me en clit nie O!Jreg nie; Ek 
glo nie vir hom nie; Ek sien nie die slang nie. 

Opm. V66r het direkte voorwerp, ook indien dit bestaat uit een Pers. 
Vnwd. of Zst. Nwd. +vir, kan nie weggelaten worden, b.v.: Ek sien die 
giftige slang nie; hij sien vir Oom Piet nie; ek glo vir hom nie. In dit 
geval draagt nie een (neven-)aksent in de zin, terwijl het als tweede 
woord van ontkenning altijd zonder klemtoon is . 

. (II) Gebiedende zinnen worden evenals stellende zinnen 
behandeld, b.v.: Moe nie; val nie; vertrou hom nie; beskuldig 
(nie) vir haar nie; val nie om nie; vertrou (nie) die liewe vrede 
nie. 

(III) Waar bet onderwerp het gezegde volgt (dus ook in 
vragende zinnen) is de positie van het niet-herhaalde nie onmid
dellik na het onderwerp of Pers. Vnwd., b.v.: Vir hom skrik ek 
nie; Waggel die mure, langes die kant van die water, nie? 
Skaam hii hom nie? 

Volgen er nog andere woorden, dan wordt de ontkenning 
evenals bii (I) en (II) herhaald, b.v. Glo llii (nie) die verllaalnie? 
Hinder ek (hie) vir jou nie? Gaan iii nie saam nie? 

(b) Indien nie in enge samenhang staat met een ander woord 
dan het Ww., dan wordt het na dat woord herhaald, b.v.: Nie 
die man nie, maar die vrou was die skuldige; wit mense, en nie 
swartes nie, het clit gedoen. 

Opm. De koppelwerkwoorden hebben enkel nie als er geen ander 
woord .(behalve modaal bijwoord) na 't Ww. komt, anders dubbel nie, 
b.v.: Ek is nie, maar: Ek is nie jij nie; Hij blij mis nie, maar: Een mens 
b/ij mis nie een kind nie; Hij WQrd nie wijs nie. 

(c) Andere ontkennende woorden dan nie - zoals niemand, 
geen( een), nooit, nimmer, nerens, niks - moeten steeds door 
een tweede ontkenning en wei 't woord nie gevolgd worden, 
b.v.: Niemand dink dit nie; Waar het hii dit weggesteek? 
- nerens nie. Sal iii dit weer doen? -Nee, nooit nie. 

Opm. nie wordt soms ria deze woorden weggelaten, gewoonlik wan
neer op enigszins verbolgen toon gesproken wordt, b.v.: Wat het Iii 
gekrij? - Niks! 

'(d) Samengestelde Ww. (hoofdww. + hulpww.) eisen steeds 
een dubbele ontkenning. Waar nie de eerste ontkenning is, daar 
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staat het onmiddellik na het hulpww., Vnwd. of modaal Biiwd.; 
het tweede nie staat steeds aan 't eind van de zin, b.v.: Hij het 
nie weggeloop van die spook af nie; die bul lzet nie die kind 
gestoot nie; die onderwijser sal hom mis nie uitskelnte; ek sal 
die vent niks gee nie; niemand het na hom geluister nie. 

Opm. (I) De~ eerste ontkenning kan v66r of na 't direkte v.oorwerp 
- ook indien dit door vir + Zst. Nwd. of Vnwd. gevormd wordt -
staan, b.v. Ek het nie vir hom gesien nie, of: ek het vir hom nie gesien 
nie; die but het die kind nie gestoot nie, of: als hoven. 

Opm. (II) In sommige streken (Transvaal) kan men 't tweede nie 
onmiddellik na 't hoofdww. plaatsen en dan herhalen aan 't eind van 
de zin, b.v.: Hij het nie weggeloop nie van die spook af nie. 

B. Samengestelde zinnen: 

De konstruktie verschilt in verschillende delen van het 
spraakgebied. 

(a) Voor het grootste gedeelte van 't spraakgebied geldt deze 
regel, dat bij ontkenning van het Ww. van de hoofdzin de eerste 
negatie dezelfde positie heeft als in de enkelvoudige zin, doch 
dat 't tweede nie naar 't eind van de samengestelde zin opge
schoven wordt; waar de eerste negatie aan 't eind van de samen
gestelde zin staat, is er natuurlik geen aanleiding voor 'n tweede 
nie, b.v.: ·Hij is nie 'n papbroek nie, maar: hij is nie 'n papbroek 
wat sij eie nasionaliteit verlogen nie; Ons beskulclig niemand 
onregverdig nie, maar: Ons beskuldig hom nie daarvan dat hii 
die pen! gesteel lzet nie; dat hij sal kom, glo ek nie: 

(b) In 't Noorden (Transvaal) kan men 't tweede nie in 
dezelfde positie als in de hoofdzin hebben en dan aan 't eind 
van elke bijzin herhalen. Men krijgt dan een opeenhoping van 
nie's, b.v.: Hij het nie weggeloop nie, vir die spook nie, wat 
aangclwm het nie; hij is nie 'n papbroek nie. wat sij eie 
nasionaliteit verlogen nie; ons beskuldig hom nie daarvan nie, 
dat hij die perd gesteel het nie. 

(c) Waar de ontkenning op 't Ww. van 'n biizin of op een 
ander woord dan 'n Ww. betrekking heeft, daar wordt de 
dubbele negatief natuurlik in enge samenhang met die biizin 
(die zelf ook samengesteld kan zijn) of met dat woord gekon
strucerd, b.v.: Hij dink dat hij nie 'n fout kan maak nie; die wat 
niks doen nie, het die lekkerste lewe. 

Opm. Volgens de gewone bouw van de afhankelike zin staat 't eerste 
nie natuurlik onmiddellik na ' t onderwerp. · 

(d) In een samengestelde zin, die bestaat uit een reeks ont
kennende zinnen, wordt nie gewoonlik slechts eenmaal schijn
baar overtollig gebruikt, n.l. aan 't eind van de samengestelde 
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zin, b.v.: ,Laat ons nie vergeet dat die hoe ouderdom van partij 
geen waarborg is vir ons om te dink dat ons nie jong sal sterwe 
nie"; Ek !Jet nie geweet, of dit onwaar was dat hi; daar nie ge
wees het nie. Daarentegen komen echter ook zinnen als de vol
gende voor: Ek sal nie glo dat geen mens ooit op daardie berg, 
wat tog nie !teeltemaal ontoegankelik is nie, gew~es het nie. 

(e) Op elkaar volgende hoofdzinnen worden als aparte een
heden behandeld, b.v.: Hij verstaan nie vee! van die politiek nie, 
want hij het maar kort skool gegaan. Ook kan 'n stempauze 
soms veroorzaken, dat nie v66r 't eind van de zin komt te staan, 
b.v.: Hij beheers nie sij stem nie, iets wat hom duur sal te staan 
kom; hij vier nie Dingaansdag nie, 'n aanduiding van sij gebrek 
aan vaderlandsliefde. 

(3) (a) De voorzetsels in, uit en aan kunnen na het Zst. Nwd. 
of Vnwd. (met bijbeborende woorden) berbaald worden (vgl. 
Du. aus.... heraus in.... hinein), b.v. Hij spring (in) die 
\Vater (in); hij le in die water (in),· hij kom (uit) die skool 
(uit); hij is uit die pad (uit); hij sit die pteister aan st; lip ( aan); 
die voel vllee (uit) die boom wat bij die rivier staan (uit). 

(b) Evenzo kan bet bijwoord al na het woord of de groep 
woorden, waarbii het boort, herhaald worden (vgl. het Noord
liollands dialekt), b.v.: Dis (at) lank ( al); dis ( al) meer as 
'n jaar ( al) ;. hij het clit ( al) gedoen (at). 

(c) Op gelijke wijs kan bet voorzetsel met worden gevolgd 
door saam, b.v. : Hij gaan met mij (saam). 

Waar met geen associatie, maar een instrument ,aanduidt, is 
deze konstruktie plaatselik beperkt tot 't Bovenland, b.v. in 
zinnen als: Die jong het die ezel met die sambok (sawn) ge
slaan. 

(4) Werkwoorden, Zelfstandige Naamwoorden, Biiwoorden 
en Biiv. Naamwoorden kunnen om een speciaal begrip uit te 
drukken onmiddellik herhaald worden. 

(a) Door de berhaling krijgt het werkwoord iteratieve bete
kenis (Ndl. bij tussenpozen + Teg. Deetwd.), b.v.: Hij loop 
staan-staan; flij werk rus-rus; hij trek ruk-ruk, waaruit zich 
duratieve betekenis ontwikkelen kan (Ndl. at + Teg. Deetwd.), 
b.v.: Hij kom sing-sing, fluit-ftuit die saal bitme; hii se dit so 
lag-lag. 

Omn. (I) Deze herhalingen kunnen ook de funktie hebben van 
bijvoegelik gebruikte Teg. Deelwdn., b.v.: 'n staan-staan lopie; 'n suk
ke/-sukkel draffie; 'n lag-lag gesig. 

Opm. (II) Overdrachtelik betekent fluit-fluit: zonder moeite. 

(b) Door de herhaling van het Zelfstandige Naamwoord 
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wordt eveneens een iteratieve handeling uitgedrukt, b.v.: Halle 
kom klompies-klompies aan, in groepjes, telkens weer 'n groepje, 
hij drink die medisijne so bietjie-bietjie, telkens weer een beetje; 
dit reen ruk-ruk, bii tussenpozen, (ruk als Zst. Nwd. = poos). 
Verbonden met het Ww. speel wordt 't herhaalde Zst. Nwd . in 
distributieve ~in gebruikt; b.v.: handjie-handjie, voetiie-voetiie 
speel = met elkaars handen, voeten spelen, tol-tol, perd-perd 
speel = ieder met een tol, paard spelen. . 

(c) tlet herhaalde Bijwoord of Biiv. Nwd. heeft in 't Afr. 
evenals in 't Ndl. (vgl. heel, heel veel) intensieve betekenis, doch 
komt er veelvuldiger voor, b.v.: gou-gou, heel gauw; nou-nou, 
heel gauw of heel kort geleden; TJik-pik donker, zeer donker; 
'n klein-klein beetjie, zeer klein beetje; · 'n dun-dun ski;tie, zeer 
dun schiifje. 

Opm. (I) Enigszins plat zijn versterkte uitdrukkin gen als: Dood is 
hij dood; so waar as waar. 

Opm. (II) kort-kort = met korte tussenpozen, · dus iteratief (vgl. 
Ndl. korts). 

(5) Behalve na hulpwerkwoorden gaat de Onbepaalde Wiis 
gewoonlik vergezeld van om, dat soms echter wegge!aten kan 
worden, b.v.: Om dit te se, is die toppunt; om te glo is om salig 
te word; hij het vergeet om te kom; hij het below·e (om) dit 
te doen. 

Vooral onnederlands klinkt het Afr. om na de vraagwoorden: 
hoe, waar, wat, wie, welke, watter ( een), wie sijn enz. en na 
sonder, b.v: ek weet glad nie, hoe om dit aan te pak nie; hulle 
weet nie watter een om te Ides nie; sonder om 'n sekonde te 
am·sel grijp hij die diet. 

\6) Bokant, onderkant, deuskant (duskant), anderkant, 
oOT·kant, binnekant, buitekant worden als voorzetsels gebruikt, 
(vgi.Du oberhalb, unterlwlb, diesseit, jenseit, innerhalb, ausser
halb), b.v.: Die huis ze o or kant die rivier, Ndl. het huis ligt 
a an de over kant van de rivier. 

(7) (a) Het Afr. laat 'het lidwoord weg in bepaalde uitdrukkin
gen, zoals: ander werk, maand, jaar {Ndl. de andere d.i. vol
gende week enz.); vanjaar (Ndl. van 't jaar); verspot, b.v. hij 
hou hom verspot (Ndl. voor de spot d.i. als iemand die de spot 
drijven wil); vergek; b.v.: hij hou ons vergek (Ndl. voor de 
gek); partii ('n partij), b.v.: partij dink so (Ndl. sommigen); 
mens (Transvaals) naast 'n mens, b.v.: /'n] mens moet oppas. 

(b) Evenals 't ouder Ndl. heeft 't Afr. geen lidwoord v66r 
zelfstandig gebruikte Bezitt. Vnwdn., b.v.: Dis miine en nie 
jouwe nie. 
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(c) Ook voor een overtrefferide trap kan die weggelaten 
worden, b.v.: ffij is (die) beste in die klas. 

Opm. · Waarschijnlik moeten we deze eigenaardigheid ook op· de 
bodem zien van het dan door kontaminatie ontstane syntakties gebruik 
in Afr. van windmaker en skelm (vgl. No. 11). 

(8) (a) In een aantar beschriivende uitdrukkingen Jaat 't Afr. 
't woord van vergeliiking (en 't Lidwd.) weg, b.v.: knipmes rij, 
z6 rijden, dat de nek van 't paard er als 'n knipmes uitziet; 
lepel, velling le, als lepels vellingen !iggen, { vgl. ouder Ndl. bril 
zien = als door een bril zien(?).) 

(b) In andere wordt 't voorzetsel (en 'i Lidwd.) weggelaten, 
b.v.: Hij dans binnebout d. i. tegen de b.; hij het die kos kaf 
geloop d.i. tot kaf g.; dooie rus skiet d.i. op dode rust s. (vgl. 
Ndl. scheep gaan~ paardrijden enz.); kopslaan d.i. met de kop s. 
(vgl. Ndl. schuitje varen). 

Met ( + het Lidwd.) wordt heel dikwels weggelaten v66r 
langere uitdrukkingen, die bijvoege!ike of biiwoordelike funktie1 

kunnen hebben, b.v.: Hij W b(!en-in-die-lug; Hij staan wije-been; 
Hij loop hoed-in-die-hand; Die hondiie kom stert-tussen
die-bene nader; Ek kan. dit toe-oe sien. 

(9) Door middel van samengestelde Biiv. Nwdn. kan 't Afr. 
op beknopte wiize bezit uitdrukken, b.v.: Hij is droe-lewer (Nd!. 
tlii heeft een droge lever, is een droge lever hebbend, is droog 
wat betreft de lever), lekker-lijf, hoeiulerkop, kopsku, malkop 
enz. (vgl. Ndl. platzak, bek-af). 

(10) (a) Voorwerpszinnen hoeven niet door middel van het 
voegwoord dat aan het Ww. van zeggen, geloven, denken enz. 
veroonden te worden. Als dat uitbliift, is de woordorde in de 
voorwerpszin die van de direkte rede. Voor 't Afr. spraakgevoel 
is er niet iets weggevallen .en er wordt dus geen pauze in 
't spreken gemaakt, b.v.: Ek glo dat dit waar is, naast: ek glo 
dis waar; hij se · ( dat) hij verwag, dat ons met die eerste trein 
sal kom, naast: Hii se, hij verwag ons sal met die eerste 
trein kom. 

(b) Dat kan ook weggelaten worden als tweede dee! van de 
voegwoorden omdat en nadat; dan is de woordorde van de 
afhankelike zin echter die van de indirekte rede, b.v.: Sij is 
kwaad om(dat) hij daarvan gepraat het; Hij het gekom na(dat) 
alles voorbij was. 

(11) (a) De woorden: wind maker en snoep worden steeds als 
Biiv. Nwdn. gebruikt. Dus: Hij is windmaker, snoep;- skelm 
als Biiv. Nwd. of Zst. Nwd., dus: Hij is skelm of 'n skelm. 
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(b) Hanger, dors, spiit, jammer, lus, vaak kunnen met he 6f 
wees gebruikt worden, b.v.: Hii het of is honger, lus enz. 

(c) skaam wordt aileen met wees gebruikt, b.v.: Hii is skaam, 
( (Ndl. beschaamd, verlegen), doch kan als Zst. Nwd. gebruikt 
worden in aoristiese zinnen, b.v.: Hii krii skaam. 

Opm. (I) Deze woorden kunnen ook als attributieve Bijv. Nwdn. 
gcbruikt worden, b.v.: 'n 1vindmaker kerel; 'n skelm as; 'n hanger 
maag; 'n jammer hart; 'n skaam n6ient}ie. 

Opm. (II) In 1vindmakerig, snaeps, skelms, hangerig, darstig, vakerig, 
skamerig, beteken t de uifgang -erig of -s in 't Afr. enigszins, ' n weinig; 
Iustig he eft dezelfde betekenis als in 't Ndl.; spijtig is geen gebruikelik 
woord in hedendaags Afr. 

(12) Ook andere woorden kunnen in 't Afr. een andere funktie 
in de zin hebben als in 't Ndl. · 

(a) Oorspronkelike Biiwoorden worden, niet slechts literair, 
doch ook in de gewone spraak als Biiv. Nwdn. gebruikt, b.v.: 
toe oiJ, 'n reguit pad; 'n pen-orent houding; 'n reg-af steilte. 

(b) liet Afr. taalgevoellaat het gebruik van enkele Zst. Nwdn. 
als Ww. toe, die 't Ndl. weigert, b.v. Hij skuld mii honderd pond 
Ndl. is schuldig (vgl. Du. er schuldet mir); hii doring 
(vriit) daar; daarentegen weigert 't Afr. andere die 't Ndl. toe
laat, b.v. Ndl.: tennissen, voetballen, schaken, Afr. tennis, voet
bal, schaak speel (vgl. Du. Tennis, Schach enz. spielen). 

(c) De overgang Bijv. Nwd . > Ww. is in 't Afr. geen Ievend 
middel tot taalverriiking meer. liet Afr. taalgevoel weigert 
woorden als bitteren en vooral de inchoatieven groenen, ri}pen, 
duisteren enz. (Afr. bitters drink; groen, rijp, duister word); 
doch niet .die welke met een voor- of achtervoegsel gevormd 
worden zoals: verander, vermeerder, beveilig, ontheilig, reinig, 
vestig enz. Dood, b.v. ,Die witmens hii dood later" (Ndl. zal 
sterven, gedood worden) komt enkel in kleurlingen-Afr. voor. 

Opm. Overg. Ww. als: wit, ledig, rig, zijn of oude overleveringen of 
nieuwe ontleningen. 

(d) liet Ww. verniel wordt ook Onoverg. gebruikt, b.v.: Die 
wa verniel (Ndl. gaat stuk) baing. 

(e) Door het vlug spreken is een nieuw modaal Biiwoord glo 
ontstaan uit ' t Ndl. geloof ik en een nieuw vraagwoord hoekom 
uit 't Ndl. hoe komt het dat = waarom, b.v.: Dit is glo waar; 
lloekom se iii niks? Iiet Aanw. Vnwd. die kan de funktie van 
daarom vervullen, b.v.: Dis clie wat hii so praat. 

(f) In liottentotte- en Boesman-Afrikaans konit oor (Ndl. 



over) voor a is Ww., b.v.: Hij het die berg geoor, hij is over de 
berg gegaan. 

(13) (a) liet liulpww. sal staat steeds v66r, nooit mi, het 
hoofdww., b.v.: Hij vra: ,wat sal ons met die man doen"; hij 
vra, wat ons met die man sal doen. 

(b) In direkte rede gaan he, wees en word het hoofdww. 
vooraf, b.v.: Hij het daentoe gegaan. In indirekte rede volgen 

· deze woorden steeds het hoofdww., b.v.: Ek glo, dat hij daentoe 
gegaan het. 

Opm. Een konstruktie als: ,van wat jij liewers nooit nie het gesien" 
is aileen mogelik bii wijze van dichterlike vrijheid. 

(14) liet voorzetsel vir heeft vee! veld gewonn~n ten koste 
van andere voorzetsels, v.bb.: Hij sal die brief vir mij stuur; 
gee dit vi r hom; hij se Oom v i r mij; die striid v i r die 
vrijwording; wag vir mii,· kiik vir haar (vgl. ook p. 78). 

Ook andere voorzetsels hebben in 't Afr. een andere. funktie 
dan in 't Ndl., b.v.: Die Boere het 'n overwinning behaal o o r 
die Engelse; Die man staan lang s (Ndl. n a as t) die ashopie. 

(15) In Kaffer-Afrikaans en Afrikaans, dat tegen Kaffers 
gesproken wordt, wordt dikwels een woordorde gebruikt die 
nauw overeenkomt met de woordvoeging der Kaffertalen. (De
zelfde woordorde in de afhankelike bijzin als in de hoofdzin, 
weglating van het Betrekk. Vnwd., het liulpww. vlak v66r het 
lioofdww. enz.), b.v.: Ek se vir jou, iii moet kom hier; die koei 
ons het geslag, hii was spekvet. 


