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I. DIE GEBRUIK VAN DIE LEESTEKENS. 1
) 

1. Leestekens geen kwessie van smaak nie. 

Daar bestaan nog altoos 'n taamlik verbreide mening dat 
die gebruik van leestekens iets van so'n indiwiduele aard is dat 
dit nie die moeite werd is om te probeer om daarby rigting te 
wil gee nie; gevolglik kan iedereen grotendeels doen wat hy 
verkies. Hierdie opvatting is verkeerd en het fo die praktyk 
baie lastige en nadelige gevolge. Wie veel skriftelike werk 
moet nasien, soos die onderwyser, die dosent en die eksamina
.tor, weet maar alte goed hoe uiters vervelend en hinderlik 'n 
verkeerde of slordige punktuasie is. Dis waar, by oordeelkun
dige gebruikers van leestekens sal daar altoos 'n sekere mate 
van verskil bestaan, veral op bepaalde punte, maar dit wil vol
strek nie se dat daar geen leiding by hierdie onderwerp gegee 
kan word nie. Gelukkig dat dit so is, want leestekens is 'n ver
name stylmiddel en dus iets wat nie sommer tersyde gelaat kan 
word nie. 

2. Verskil tussen Engelse en Nederlandse punktuasie. 

lemand wat oplet, sal gou merk dat die gemiddelde 
Engelsman anders punktueer as die gemiddelde Hollander. 
Die eerste gebruik vir ons gevoel oor die algemeen te weinig, 
die tweede beslis te veel leestekens. Vergelyk die volgende 
tipiese voorbeelde : -
A, lo: "The allocation of funds by the Transvaal Provincial 

authorities for their forthcoming road programme has 
been criticised by the automobile association, who 
feel that the funds are not allocated where they are 
most eargerly needed from the point of view of the 
importance of the highways." 

') Hierdie artikel is 'n uitbreiding van wat in beknopte vorm verskyn 
het in On,5 Tvd. ll. b!. 20-n 
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2o: "When removing a hot sparking plug do not remove 
the head from the terminal but just slacken the 
terminal nut until the plug has been loosened with 
the plug spanner." 

B. lo: ,.De geringe mate van bekendheid, die deze dichter 
verworven heeft, i~ niet een juiste maatstaf, om de 
historiese en litteraire waarde van zijn persoonlikheid 
te bepalen." 

2o: ,.Zij bedoelen, een of andere inlichting te geven, voor
dat men voortgaat met het eigenlike onderwerp waar 
men over spreekt." 

A, lo is in -die haak, maar in 2o sou ons stellig 'n komma 
plaas na .. plug" en eintlik ook voor ,.but." In B, lo moet net 
die tweede komma bly, die ander twee moet beslis wegval; in 
2o moet heeltemal geen kommas gebruik word nie . Waarom 
moet daar vir ons gevoel in bostaande sitate in die een geval 
we!, in die ander geen kommas wees nie? Die antwoord op 
hierdie vraag hang saam met die al of nie aanwesig-wees van 
duidelike pouses. In A, 2o sou dit die lees vergemaklik as daar 
minstens een komma ingevoeg word in daardie Jang sin; in B, 
2o daarentee het die kommas nie die minste praktiese waarde 
nie. Inteendeel, hulle is beslis skadelik, omdat hulle steurend 
werk en bowendien pouses kan laat aanbring waar die volstrek 
nie bestaan nie. Hulle kan dus onnatuurlike lees in die hand 
werk. 

3. In wat vcilg, sal ons eers die beginsels behandel wat 
ten grondslag le aan die gebruik van leestekens; vervolgens sal 
ons die noodsaaklike gee omtrent elke leesteken. Eintlik is dit 
net die komma wat moeilikheid oplewer; die gebruik van die 
orige leestekens is eenvoudig en wie een keer sy aandag daar
aan geskenk het, sal verder weinig moeilikheid ondervind. 

4. Waartoe leestekens dien. 

By gesproke taal het ons die ritme, die intonasie (die op 
en af van die stem) en die natuurlike pouses om maklik .en 
duidelik te verstaan wat gese word. By geskrewe .taal is dit 
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anders. Hier bestaan die ritme, intonasie en pouses netsogoed 
as in die gesproke taal. maar die leser moet hulle self invoeg. 

I 
Daarom het die leser behoefte aan sekere uiterlike tekens om 
die lees te vergemaklik. In hierdie behoefte voorsien die lees
tekens. 

5. Twee punktuasie-sisteme : die ritmiese en die 
grammatiese. 

Dis interessant om na te gaan hoe die aanwending van 
leestekens in die loop van die eeue kan verskil. In middeleeuse 
handskrifte word haas geen leestekens &angetref nie. Vondel 
sal dikwels 'n punt plaas waar ons vandag dit nooit sou doen 
nie en by baie Engelse skrywers van die vorige eeu kan jy 
veel meer kommas aantref as wat vandag deurga~ns deur 
Engelse geplaas word. Vandag bestaan daar twee sisteme 
waarvolgens gepunktueer word : a) die ritmiese en b) die 
grammatiese. Die ritmiese sisteem berus in hoofsaak op die 
natuurlike pouses wat gemaak word deur iemand wat weet 
hoe om te lees; die grammatiese wil veral die bou van die sin 
en sy onderdele aanduie. Die ritmiese sisteem vind ons toege
pas ho in A ; die grammatiese in B. Hierdie twee sisteme 
kan egter nie deur dik en dun geskeie word nie; soms sal die
gene wat die ritmiese sisteem volg, tog terwille van die duide
likheid punktueer volgens die grammatiese sisteem. Dit geld van 
die komma, vgl. § 24: (9). Oor die algemeen egter kan hierdie 
twee sisteme duidelik onderskeie word. Souder die minste twy
fel verdien die ritmiese sisteein die voorkeur, omdat dit die 
beste die natuurlike pouses laat uitkom wanneer goed gelees 
word en omdat dit, in afwyking van die grammatiese, geen on
nodige kommas plaas tensy die duidelikheid dit regverdig nie. 

6. Wanneer ons praat van ,.goed lees" , clan bedoel ons 
lees asof jy praat. Dit is waar lees eenvoudig op ne~rkom. 
Wie lees asof hy praat, sal goed lees en so iemand sal met die 
nodige aandag gou sy leestekens oordeelkundig gebruik. Dit 
wil natuurlik volstrek nie se dat goeie lesers altoos eenders sal 
lees nie. Die een persoon spreek anders, intoneer anders as die 
ander en derhalwe sal die een goeie leser ook in sekere mate · 
anders lees as die and er; gevolglik sal hulle. in iiekere mate 
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anders punktueer. Hierdie verskille sluit egter 'n algernene 
leidraad volstrek nie uit nie. 

7. Die grarnrnatiese sisteem kan ook genoem word die 
uiterlike, die stereotiepe. Dit is die metode wat jy in hoe mate 
met toe oe kan toepas, wat o.a. alle betreklike sinne deur korn·· 
mas skeie, dikwels ook allerlei onderdele van sinne, en dit alles 
sonder dat die duidelikheid in die minste daardeur gebaat 
word. In plaas van die goeie leser te help, hinder dit sy oog 
en sy gedagtegang. Ons herinner ons uit ons skooldae dat 
een onderwyser die raad gegee het: neem 'n goeie prosawerk 
op en kyk hoe die skrywer punktueer. Hierdie raad was oor 
ons koppe heen. Die ander weer het berispe.nd opgernerk 
(Hollands was natuurlik net Nederlands destyds) : W eet julle 
clan nie dat voor elke die-. dat- en wat-sin 'n komma staan 
nie? Daarna wou dit vir ons aanvanklik lyk of die moeilikheid 
in ruime mate opgelos was, want hoeveel sinne van hierdic 
tipe kom daar in Nederlands nie voor nie. Gou egter sou ons 
ontdek dat hierdie advies ons nie ver bring nie; dit raak glad 
nie die kern van die saak nie en is verder heeltemal onvolledig. 
Dan was die oplet-metode van die eerste nog baie beter. 

8. Geen vaste reels vra nie, maar vat waartoe leestekens 
behoort te dien. 

Daar kan geen vaste reels neergele word vir die aan
wending van leestekens nie. As dit moontlik was - en die 
aanhangers van die grammatiese sisteem in uiterste vorm glo 
daar stellig aan-, sou dit 'n baie onverkwiklike taak wees. 
Nee, ook die oordeelkundigste toepassers van leestekens sal 
meermale verskil op grond van wat in §6 gese is. Daarom moet 
.daar geen sprake wees van die aanleer van 'n aantal vaste 
reels nie. Wat nodig is, is dat gevat word waartoe leestekens 
behoort te dien en dat hulle clan op oordeelkundige wyse aan
gewend word. Dit behoort 'n belangrike onderdeel uit te maak 
van die werk van die taalonderwyser aan die middelbare skool. 
Die klasse is hier betreklik klein .en die tyd het aangebreek. 
Behandel die onderwerp aan die hand van bepaalde, geskikte 
leesstukke en laat die leerlinge alles daaroor lees wat in gram
matika. stylboek en waar ook in die skoolbiblioteek en elders te 
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vind is. Sodoende sal hulle oplet wat goeie punktueerders 
doen en gou,..gou besef dat die ·aanwending van leestekens 'n 
vername stylmiddel is en volstrek nie bloot 'n kwessie van 
smaak nie. 

9. Vlak by die begin het ons daarop gewys dat leer· 
linge en studente dikwels op baie gebrekkige wyse punktueer. 
Wat jou miskien nog die meeste hinder, maar dan volstrek 
nie net by die leerling nie, is dat kommas letterlik gesaai word. 
Hierdie saai van kommas is die grammatiese metode tot 'n 
uite.rste gedrywe, maar dit het nie die minste waarde nie. Die 
lees bevorder dit nie in die minste nie; tot verduideliking dien 
dit ewemin; wat daarentee dikwels gebeur. is dat dit slegte, ver~ 
keerde lees in die hand werk. . 

10. Meermale kan 'n sin op verskillende maniere gelees 
en opgevat word. Neem die volgende teks: ,,Tog is daar vir 
ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, 
en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons tot Hom." 
Soos die vertalers dit gepunktueer het, sou ek se dat .. uit wie 
alles is" 'n onmisbare aanvulling is by .. Vader" en derhalwe 
deur geen komma mag voorafgegaan word nie, ,,en ons tot 
Hom" daarentee 'n bystelling is en daarom wel 'n komma 
tussenin het. Neem 'n mens ,,uit wie alles is" egter as bystel~ 
ling op by ,,Vader," dan moet agter hierdie woord 'n komma 
staan en die een na ,,is" verval. Celliers in Stille Werkers 
punktueer: 

.. Met kop omlaag, en oe op die grond, 
So dra hy Oubaas huis~toe, stap vir stap." 

Na ,,grond" mag die komma vanwee die pouse nie wegval 
nie. As na ,,omlaag" nie juis gepouseer word nie, moet die 
komma hier wegval. Word die komma behou soos bo', dan is 
volgens die ritmiese metode ,,en oe op die grond'' 'n bystelling. 
Reeds uit hierdie paar opmerkinge is dit duidelik dat 'n goeie 
punktuasiesisteem 'n onmisbare stylmiddel is. 

11. Ons gaan nou daartoe oor om die nodige te se om~ 
trent die verskillende leestekens. Ons sal tegniese terminologie 
versover moontlik vermy. 
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12. Punt. 

Sinne wat volledige gedagtes bevat, word deur 'n punt 
afgesluit : jan het my gevra om te kom kuier. Piet was van 
plan om gistermiddag oor te kom, maar op die laaste oomblik 
is hy verhinder .. 

13. Kommapunt. 

Die kommapunt duie 'n pouse aan wat korter is as die by 
die punt, maar lange)." as die by die komma; Of, anders uitge
dr~k: dit skeie sinne wat in gedagte enger saamgaan as by die 
punt, maar nie so eng as by die komma nie: Hy het nie veel 
geld nie; inteendeel, hy kan eerder arm genoem word. Te/kens 
het ek probeer om die onderwerp aan te roer; dit het my egter 
nooit geluk nie. As in die laaste geval die tweede sin met 
.,maar" ingelei word, is die pouse korter en word die komma
punt deur 'n komma vervang: Te/kens het ek probeer om die 
onderwerp aan te roer, maar dit het my nooit geluk nie. Aan
gesien die kommapunt 'n pouse aanduie wat in lengte tussen 
die van 'n punt en 'n komma staan, is dit begryplik dat dit 
meermale voorkom dat waar die een 'n kommapunt plaas, die 
ander 'n punt of komma verkies, veral die punt. Miskien wys 
die naam kommapunt daarop dat die leesteken die funkie van 
punt en komma verenig. 

Bekende voorbeelde. van die kommapunt vind ons: -

( i) Voor die bywoordelike voegwoord : Jan stribbel altoos 
tee; daarom is dit so swaar om met die man op te 
skiet. 

(ii) By 'n reeks newegeskikte hoof- of bysinne: Die elo
kusionis se stem moct volume he; dit moet aangenaam 
aandoen; hy moet dit goed kan moduleer; hy moet die 
aandag van sy gehoor kan pak en behou. Die man 
het gese dat hy bitter teleurgesteld was; dat hy nie 
'n pennie verder in die saak sou steek nie; dat hy ham 
nooit weer tot so icts sou [een nie, 
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14 . Dubbelpunt. 

Die dubbelptint word geplaas voor woorde of sinne wat 
die vqorafgaande toelig of verduidelik : J !J het net ee11 ding 
nodig: volharding. Laat die bediende loop: dis duidelik dat 
hy jou net ergernis gaan gee. Hier moet veral twee dinge in 
ag geneem word: die een is duidelikheid, die ander saaklik~ 
he id. 

Verder word dit altoos gebruik voor aanhalings: Die spre~ 
ker het begin met die woorde : ,,Laat ons voor alles duidelik 
wees." 

Aan die dubbelpunt word soms 'n strepie toegevoeg (al
dus: -), veral by uitgebreide toevoeginge. K yk § 13, laaste 
gedeelte. 

15. Uitroepteken. 

Die uitroepteken word gebruik by emosie, tengevolge van 
ontsteltenis, blydskap, verontwaardiging of wat ook: Wat 'n 
afgryslike ongeluk ! Ek wens tog hy kom ! En dan wil hy nog 
praat nadat hy ons so beledig h·et ! 

Ook word dit gebruik by waarskuwinge, dringende ver
soeke en bevele : Pasop ! daar kom die trein. Aandag asse~ 
blief ! Maak tog in vredesnaam gou ! 

Let op dat waar die uitroepteken nie op die end van 'n 
&ill staan nie, die volgende woord nie met 'n hoofletter begin 
nie : Laat hoar, o Grysaard ! want ·die woord te voer, betaam 
die ouderdom. 

Die gebruik van die uitroepteken moenie oordrywe word 
nie; dan word dit hinderlik. 

16. Vraagteken. 

Natuurlik weet iedereen dat hierdie leesteken by vrae 
gebruik word. Na die vraagteken volg nie noodwendig -:n 
hoofletter nie, bv. : Wat doen jy hier? sou 'n gepaste vraag 
wees. V gl. ook §33. 
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17. Rusteken (Strepie). 

Die rusteken duie 'n aanmerklike pouse aan en gee te 
kenne dat die aandag gespanne is. Daarom word dit ook aan~ 
dagstreep genoem. Dit word gebruik: -

(i) By afbreking van 'n sin: As jy maar net kon ver~ 

staan -, maar laat ek inaar liewers stilbly. 

(ii) Om die aandag veral te bepaal by wat volg, gewoon~ 
lik 'n beknopte sin: En wat is nou die gevolg van dit 
alles? - Rusie ! Al beloning wat jy ontvang, is -
skeldwoorde ! 

(iii) By parentetiese sinne van die volgende soort: Hy 
was vanmore weer laat - dit kom daarvan as ·n mens 
nie wil luister nie- en nou is hy afgedank. Hier kan 
ook hakies gebruik word ( kyk volgende no.), maar die 
rusteken is gewoner. 

Wat in al hierdie gevalle veral opval, is dat die pouse 
lank is en dat wat na die rusteken volg op aanmerklike laer 
toon uitgespreek word. Daarom is dit beter om in 'n sin soos 
die volgende 'n dubbelpunt te gebruik en geen rusteken, soos 
sommige doen nie: Sy geld, sy roem, sy naam was hy kwyt: 
a.lies was hy kwyt (die laaste woorde gee 'n samevatting van 
die vorige). Vergelyk verder § 23 ( 7). 

18. Hakies. 

Hakies word gebruik by inlassing van 'n woord of woorde 
wat dien as verduideliking, as aanvulling, maar nie juis nood
saaklik vir die gedagte is nie: Die naam Sare!. (Eng. Charles) 
is aan Frans ontleen. Ons vertrek oorm6re ( V rydag). Oit 
kom voor dat die een kommas gebruik waar die ander hakies 
verkies, maar 'n duidelike geval van die laaste word altoos 
daardeur gekenmerk dat die ingeslote gedeelte op aanmerklik 
laer toon as die res uitgespreek word. In hierdie opsig stem 
dit ooreen met die rusteken, nie egter wat die lengte van die 
pouse betref nie. Vervang nou net in die voorafgaande twee 
sinne die hakies deur kommas en gevind sal word dat die be~ 
trokke gedeeltes clan nie op laer toon uitgespreek word nie. 
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L.W.-Laat ans tog oppas, wanneer gepraat word van die aan
wending van ,,hakies' ', dat ans ans nie skuldig maak 
aan d~e anglisisme .,in hakies nie" (Eng. in brackets), 
maar die goeie Afrikaanse uitdrukking ,,tussen hakies" 
gebruik. 

19. Aanhalingstekens. 

Dit is eintlik geen leestekens nie. Dit word gebruik by 
aanhalings: ,.Ja, maar," antwoord die man. Sy letterlike. 
woorde was : ,.Ek hou nie van verontskuldiginge nie:: 

Let op: die eerste van 'n paar aanhalingstekens plaas ons, 
in aansluiting by die Hollander, onder die lyn, terwyl die 
Engelse altwee ho die lyn plaas. 'n Tweede aanhaling binne 
die eerste word deur sommige met enkele, deur ander met 
dubbele aanhalings aangeduie (,' Of .. .," "). Ons verkies 
die enkele : Hy begint met te se : ,.Ek hou nie van die dreige
ment ,jy moet dit doen' in die vorige spreker se toespraak nie." 

20. Onderstreping. 

Dit is ewemin 'n leesteken as die vorige, maar vanwee die 
belangrikheid daarvan wil ans dit hier 'n plek gee. 'n Woord, 
taalvorm, deel van 'n woord (bv. agtervoegsel. voorvoegsel of 
uitgang), .of klank wat behandel word, moet altoos op 'n be
paalde manier aangeduie word. Die beste metode is om dit te 
onderstreep, wat clan in druk kursief of vet (swart) verskyn : -
die Hollander gebruik die woordjie aardig baie dikwels; die 
agtervoegsel -erig is baie gewoon in Afrikaans; in die kom.., 
parattef van duur word ;n d ingevoeg : duurder. 

Dis van die grootste belang dat by klas- en eksamen
werk hierdie onderstreping aangebring word. Let oak daarop 
dat wat aan die begin van 'n woord staan die koppelteken 
agter, wat aan die end van 'n woord staan die koppelteken 
voor moet kry: die voorvoegsel on-; die meervoud op -s; die 
-t in begint. 
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21. Akuut- en gravis-aksent. 

Dit word gebruik om 'n meer as gewone beklemtoning 
van 'n bepaalde woord of lettergreep aan te duie. By kort 
klinkers is dit gebruiklik om die gravis ( ' ) te gebruik; anders 
die akuut · ( ' ). Die klinkers ie, oe en tweeklanke geld hier as 
lank: Dis sy, nie ek nie. As jy maar net wou. Dis nie waar 
nie. Dis we! waar. Jy moet dit doen. Dit kan nog dite . duur. 
Jy moet dit v66r plaas, nie agte~ nie. Sommige verkies in die 
laaste sin net een strepie : v6or. 

Ek hou niks van die benaminge ,,akuut" en .. gravis" nie 
en gebruik hulle net by gebrek aan iets beters. Oorspronklik 
beteken akuut ,,skerp, hoog," gravis daarentee ,,dof, laag," 
maar by ons is altwee ewe skerp en is die verskil in aanwen
ding bloot gewoonte. Daarom deug die benaming ,,skerp" en 
.,dowwe" aksent hoegenaamd nie en is die twee vreemde terme 
nog altoos beter omdat, behalwe vir die vakman, die oorspronk
like betekenis iemand nie so lewendig voor die gees ~taan nie. 

22. Stippels. 

Dit word veral gebruik wanneer 'n sin nie afgemaak word 
nie, of qie skrywer 'n woord of woorde nie wil neerskrywe 
nie: Kan jy dan nie gou vir ans vertel wat jou bedoeling .... ? 
Maar kyk so'n .... ! Die gebruik vertoon dus ooreenkoms 
met die van die streep ( § 17, i), maar daar is hierdie kenmer
kende verskil da't die rusteken altoos 'n aanmerklike laer toon 
as die res veronderstel, wat by stippels nie die geval is nie. 

23. Komma. 

Die komma is die leesteken waarby daar die meeste ver
skil bestaan tussen skrywers en in sover !ewer dit moeilikheid 
op. As algemene .leidraad wil ons twee beginsels neerle: 
a) plaas 'n komma waar daar by natuurlike lees 'n duidelike 
pouse is; b) moenie 'n komma plaas waar daar geen sodanige 

. pouse is nie, behalwe in die paar gevalle waar dit vir die dui-
delikheid gedoen word, waar dus die grammatiese sisteem ge-
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volg word. Wie horn hieraan hou en natuurlik lees, sal gou· 
gou sy weg vind. 

In wat volg. wil ons die vernaamste gevalle van die kom
ma behandel. 

24. Die komma is nodig in die volgende gevalle: -
( 1) Tussen newegeskikte subjekt~. sinne en dele van 

sinne (alma) gevalle ·waar as 't ware .. en" in gedagte by te 
clink is): Jan, Piet en Koos het gaan stap. Die een sal dit 
nodig ag, die ander weer iets anders. J y moet voor die huis 
kyk, agter die huis en in die huis. 

L.W.-Moenie in sinne soos die laast~ 'n komma plaas 
voor die ,;en" nie. 

(2) Tussen opmekaarvolgende attributiewe byvoeglike 
naamwoo~de waarvan elkeen 'n aparte (selfstandige) begrip · 
uitdruk: Dis 'n astrante, voortvarende, vervelende mens. 

(3) Waar, om herhaling te vermy, woorde weggelaat 
word : Ons vreugde was sy vreugde; ons geluk, sy geluk; ans 
droefheid, sy droefheid. Met ons ouers praat ons Duits, onder 
mekaar Afrikaans, in die skoal Engels. Wie in die laaste sin 
die pouse tussen die dele )anger maak, kan dit ook skeie deur 
'n kommapunt en clan 'n komma plaas al clan nie voor .,Afri
kaans" en .. Engels": Met ons ouers praat ans Duits; onder 
mekaar(,) Afrikaans; in die skoal(.) Engels. 

( 4) Voor en agter bys tellings : M nr. A., die voorsitter 
van die vereniging, het vertrek. 

Waar 'n bystelling deel van 'n naam geword het, staan 
natuurlik geen k6mma nie: Karel die Grote; Saul die Worstel
held. 

(5) Voor en agter die tQ~ge_sprokene: Ons kom dadelik, 
Jan. Jy's darem maar 'n goeie dier, Roman. Piet, kom bietjie 
hier. 

( 6) Na uitroepe en wat as sulks mag beskou word, maar 
waar daar geen bes,ondere emosie is nie : Wag, laat ek eers 
bietjie asem skep. Kyk, daar loop twee volstruise. Ag nee, 

·dit kan nie wee,s nie. Ja, dit is wat hy gese het. 
( 7) Voor en agter parentetiese sinne, d.w.s. ,sinne waar

sonder die hoofgedagte nie onduidelik of onvolledig word nie: 
Jan is, of jy dit wil toestem of nie, 'n baie verdienstelike man. 
,.Onthou", het hy gewaarsku, ,.dat die pad sleg is." Daardie . 

Taal'.? 
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man is, om die waarheid te se, nie heeltemal vertroubaar nie. 
Hierdie streke is, soos alma! weet, baie ongesond. My oudste 
broer, wat jy gister ontmoet het, is vanmore oorlede. Let veral 
op die verskil tussen hierdie tipe van parentetiese sin en die 
by die rusteken ( § 17, iii): in die laaste geval is die pouse aan
merklik !anger en word die betrokke gedeelte op baie laer toon 
uitgespreek. 

( 8) By bystellende sinsdele van qie volgende tipe : Dit is 
'n erkende feit, nie net onder ons nie, maar dwarsdeur die 
land, dat .... 

(9) Tussen twee sinne waarvan die een op 'n werkwoord 
eindig, die ander met 'n ww. begint: Net soos ek te sag praat, 
moet ,jy jou hand opsteek. Soos alma[ weet, is die begin moei
lik. As jy aanhou, moet dit regkom. 

Hiertoe kan ook gereken word beknopte bysinne : Wat my 
betref, kan jy dit gerus laat staan. Alles in aanmerking ge-
neem, is dit tog maar die beste. , 

In altwee hierdie gevalle word gewoonlik geen pouse ge
maak nie, maar duidelikheidshalwe is dit goed om die komma 
te plaas. Hier het ons 'n mooi voorbeeld van waar die gram
matiese sisteem reg van bestaan het, vgl. §5. 

( 10) 'fussen of-, nog- en en-en-sjnne van die volgende 
tipe: Jy moet of my instruksies volg, Of onmiddellik die werk 
staak. Hy het nog aanleg, nag verstand. Hy het en verg.eet om 
te kom, en om 'n ander jn sy plek te stuur. Let ook op die ge
bruik van die aksent hier. 

25 . Bywoordelike bysinne deur 'n voegwoord in.gelei, 
na 'n hoofsin. 

Plaas 'n komma voor die voegwoord as daar 'n pouse is; 
anders nie. Vaste reels is onmoontlik: dit hang af van hoe 
gelees, hoe die sin gevoel word. So is die komma noodsaak
lik in: Hy het hard gewerk, tog het hy nie geslaag nie. Sy toe
stand is seker treurig, dog ons mag nie vergeet dat dit groten
deels sy eie skuld is nie. Hy moes slag op slag verduur, des
nieteenstaande het hy nooit sy moed verloor nie. Daarentee 
sal die een die komma invoeg, die ander dit weglaat in sinne 
soos ( ons plaas die komma tussen hakies om aan te toon dat 
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dit fakultatief is) : Daardie weldaad sal ek nooit vergeet nie ( ,) 
al word ek ook nog so oud. Ek sal die persoon dadelik aan
wys (.) hoewel ek horn nog nooit persoonlik ontmoet het nie. 
Dieselfde geld verder van bysinne ingelei deur aangesien, om
dat, tensy, terwyl, voordat, want, ens. 

26. Tussen bysin en hoofsin, die laaste met inversie. 

Ook hier is die komma fakultatief : As jy my .nie kan 
help nie ( ,) moet jy dit maar gerus se. As dit die manier is 
waarop hy sy hulp aanbied ( ,) dan wil ek daar liewers nie ge
bruik van maak nie. 

Namate die sin !anger is, word die behoefte sterker om die 
komma te gebruik. Wanneer die een sin met 'n werkwoord 
eindig, die ander met 'n ww. begint, moet die komma gebruik 
word: As jy bietjie wag, gaan ek saam. V gl. §24 (9). 

27. Bysmne deur ,,wat" ingelei. 

(a) As die wat~bysin parenteties is (vgl. §24, 7), moet 
dit deur kommas geskeie word: My ~ste werksman, ivat al 
tien jaar in my diens is, is my deur siekte ontval. 

(b) As die wat-sin 'n noodsaaklike aanvulling is van die 
hoofsin, d.w.s. die hoofgedagte daarsonder nie volledig is nie, 
bly die komma weg : Dis die moeite werd om die persoon wat 
nou net gepraat het weer '. n keer te hoor. 

( c) Sinne van die volgende bou val onder § 24, 9 en ver~ 
eis natuurlik die komma : Die persoon wat die eerste gepraat 
het, sou ek graag weer wil hoor. 

( d) Wie die grammatiese sisteem volg, plaas in (b) 'n 
komma voor .. wat", maar dit is een van die hinderlikste on~ 
nodighede en behoort streng vermy te word. Daarentee kan 
by lang sinne van tipe (b), waar die onderwerp van die hoof
sin ver van sy werkwoord staan, 'n komma nuttig wees op 
die end van die wat-sin : Later het die broers van die man 
wat vir ons gehelp het, aan ons kom se dat ons tog nie moes 
ontsien om weer hulp te vra nie. 
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W aar twyfel bestaan of die wat-sin parenteties is of nie, 
is die komma wenslik daarna: Nau het die eienaar van die 
huis wat die naam Julius het, vlak daarb!J. nag 'n ander huis. 

28. Voor die voornaamwoordelike bywoord. 

Dis eweneens 'n hinderlike onnodigheid om 'n komma te 
plaas voor die sogenaamde voornaamwoordelike bywoord : 
M aak drie goeie sinne waarin respektieflik 'n sel[standige 
naamwoord, 'n werkwoord en 'n bywooi·d as onderwerp ge~ 
bruik word. Die hoofsin is onvolledig sonder die bysin en 
derhalwe moet geen komma voor .,waarin" geplaas word nie. 
Daar' s trouens ook geen pouse nie. 

29 . ... Dat-sinne. 

As daar 'n pouse gemaak word voor ,.dat", gaan 'n kom
ma vooraf; anders nie. Gevind sal word dat daar geen pouse 
bestaan wanneer die hoof gedagte eers in die dat-sin kompleet 
word nie; anders is daar wel 'n pouse. Vergelyk (a) met (b) :-

(a) Jy moet maar mooi werk in die skoal, dat jy kan 
klaarmaak en vir my op die plaas kom help. 

(b) Ons moet ham in ieder geval daarvoor erkentelikheid 
bewys dat hy sy bes gedoen het. Hy't m!J. so dikwels teleur
gestel dat ek nie meer weet of ek ham nag kan vertrou nie. 

( c) Plaas geen komma voor ,,dat" in naamwoordelike 
sinne nie: Hy 't my gister mos belowe dat hy vandag sou 
oorkom. 

By 'n sin van die volgende bou kan die komma nuttig wees, 
is hy dus fakultatief: Moet jou dit nie alte veel aantrek dat die 
man voortdurend uitgeroep het ( ,) jy moet horn nie kom help nie. 
Let daarop dat die laaste sin die volgorde van 'n hoofsin het. 

30. Sodat-sinne. 

Dieselfde geld van sodat-sinne : -
(a) Ek wil eers die saak in hooftrekke uitwerk, sodat ek 

n idee van die omvang kry. ,,Laat U aangesig skyn, sodat 
ons verlos kan word." 
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(b) Wil jy nie vir my gou winkel-toe gaan sodat ek in
tussen my werkie kan klaarmaak nie? 

31. En-sinne. 

Baie handel hier s6 : as die onderwerp dieselfde is, word 
geen komma geplaas tensy die sinne te lank is nie; daarentee 
word by verskil van onderwerp altoos kommas geplaas, on
verskillig of daar gepouseer word of nie. Die laaste is_ totaa! 
onnodig. En-sinne :hoef ·oar die algemeen nie deur .kommas 
geskeie te word nie : Ons het eers koffie gemaak en daarna 
het ons met die werk begint. Die oudste broer moes op die 
lande werk en die jongste het as opdrag gehad om vir die vee 
te sore. 

In die volgende sin plaas ons 'n komma: nie omdat daar 
verskil van onderwerp is nie, maa~ omdat ons daar 'n duide
like pause maak: Doen die moeite om die saak aan hulle goed 
duidelik te maak, en julle kan daar seker van wees dat al hulle 
besware sal weg_val. As die pous~ nie gemaak word nie, val 

.die komma weg. 
As verskillende en-sinne op mekaar volg, kan dit nuttig 

wees om die wat nouer samehang met 'n komma te skeie van 
die ander: ,,Gilead is myne en Menasse is myne, en Efraim is 
die beskutting van my hoof." Jan het vanmiddag tuin gemaak 
en Piet gaan more skape skeer, en volgende week gaan hulle 
saam kuier. Op die plek van die komma word in hierdie sinne 
gepouseer; dit is egter lank nie altoos die geval voor .. en" nie. 

32. Punktuasie by Adresse. 

Die Transvaals·e Departement van Onderwys versoek sy· 
skole om as volg te punktueer : 

Proesstraat 113, 
Pretoria, 1 

13 Desember 1939. 
Of: 

Proesstraat 113, 
Pretoria. 

13 Desember 1939. 
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Ek betreur dit dat in die tweede geval na ,,Pretoria" 'n 
punt staan en geen kommapunt nie. Dan sou dit alles een 
geheel gewees het, met net voor die datum in die tweede geval 
'n langer pause as in die eerste. Anders is hierdie metode 
baie goed. 

33. Meer as een leesteken per keer. 

Dit spreek vanself dat in· die reel nie meer as een lees
teken per keer gebruik word nie. Daar's egter enige uitson
deringe, waarvan ons die volgende noem : -

(a) Uitroepteken plus vraagteken of omgekeerd: f!l. wi.l 
tog nie se dat die man dood is nie? ! 

(b) Strepie plus komma: A. het my vanmore gevra om 
saam te gaan - iets wat hy nog nooit gedoen het nie - , maar 
ongelukkig kon ek die uitnodiging nie aanneem nie. 

( c) V raagteken plus str.epie : En wat is nou die gevolg 
van dit all es? - N iks as rusie ! 

( d) Aanhalingstekens plus een of ander leesteken : Hy 
het gevra: ,, Wat doen julle hier"? Natuurlik is aanhalings-. 
tekens nie eintlik leestekens nie, maar bloat die aanduiding 
van iemand se letterlike woorde. 

34. Leestekens in sekere mate verwisselbaar. 

Gelet op die indiwiduele faktor by leestekens, soos uit 
bostaande voldoende blyk, is dit duidelik dat in sekere gevalle 
die een 'n ander leesteken sal gebruik as die ander, alnamate 
die woorde gelees of gevoel word. Maar ook dieselfde per
soon kan tot op sekere hoogte dieselfde sin verskillend punk
tueer alnamate hy dit verskillend voe!. As die pause tussen 
twee selfstandige sinne korter, die verband enger gevoel word, 
sal 'n kommapunt gebruik word waar anders 'n punt sou 
staan. In die man is hopeloos in sy werk : hy verstaan daar 
so goed as niks van nie duie die dubbelpunt aan dat wat volg 
'n verduideliking is van die hoofsin. Hier kan ook 'n komma
punt of selfs 'n punt geplaas word, maar clan is dit 'n verdere 
gedagte, nie juis 'n verduid.eliking nie. In in A. se handboek oor 
geskiedenis, 2de druk, lees ons kan die woorde ,.2de druk" 
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tussen hakies staan, maar clan is dit net 'n terloopse invoeging 
wat maklik agterwee kan bly en clan ook op 'n laer toon uit
gespreek word ( vgl. § 18). In eers het die wind gewaai, toe het 
dit begin reent, later het dit gehael en uiteindelik het dit ge
storm duie die kommas 'n vlug tempo aan, terwyl die gewone 
punktuasie, nl. kommapunt, te kenne gee dat daar !anger tus;. 
sen die onderdele gepouseer word. 

35. Dis interessant om daarop te let dat by sommige 
leestekens die pouse (van een of ander lengte) op die voor
grond staan : dit is die geval by die komma, die kommapunt en 
die punt. By ander is dit nie juis die pouse wat in die eerste plek 
in die gedagte opkom nie, maar een of ander bepaalde funksie 
(vraag, bepaalde emosie, letterlike woorde, ens.): hieronder 
val die dubbelpunt, die strepie, die stippels, die vraagteken en 
die aanhalingstekens. 

36. Leestekens nie bloot kwessie van smaak nie. 

Aan die end van hierdie artikel wil ons nogeens met nadruk 
daarop wys dat verskil in die aanwending van die leestekens 
volstrek nie beteken dat dit 'n saak van willekeur, m.a.w. bloot 
een van persoonlike smaak is nie. Ooreenstemming op die essen
siele punte is heeltemal bereikbaar .en natuurlik ook noodsaaklik 
met die oog op die praktyk. Ons hoef nie altoos eenders te 
punktueer nie, maar dit wil volstrek nie se dat elkeen maar 
sy eie weg mag volg nie. Jy vind nogal taamlik dikwels skry
wers wat uiters indiwidualisties is in die aanwending van lees
tekens, maar deurgaans is hulle punktuasie vir ander baie 
hinderlik. Ook is daar skrywers wat vir hulle geen rekenskap 
gee van leestekens nie en hulle selfs daarop verhef, maar moe
nie praat watter moeite dit kos om hulle werk persklaar te 
maak nie. 

Helderheid en vastigheid in die aanwending van lees
tekens kom namate 'n mens sy gedagtes op papier sien. Dan 
let hy goed op wat ander, do~n en leer hy om self oordeelkun-
dig te werk te gaan. . 
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37. Die ritmiese sisteem verreweg die beste. 

Tenslotte dit. Die grammatiese sisteem kan nie heeltemal 
uitgeskakel word nie : vir die duidelikheid is hy in sommige 
gevalle onmisbaar. As geheel is dit egter 'n meganiese sisteem 
en een wat nadelig en hinderlik werk. Die beste sisteem is 
sander enige twyfel die ritmiese, wat in hoof saak uitgaan van 
natuurlike pauses. Wie hierdie sisteem met aandag volg, sal 
gou sy weg vind.1

) 

1) In die meeste skoolgrammatikas en boekies oor stylleer word iets ge
se oor die gebruik van die leestekens, maar die behandeling is beknop en 
onvolledig. Agter die Afrikaanse Spelreels is enige nuttige opmerkinge op
geneem van Prof. Bouman. Botha en Burger gee in hulle Afrikaanse sty/
leer, bl. 143-155, 'n uitgebreide behandeling van die aanwending van · die 
leestekens, maar op die beginsels wat aan punktuasie ten grondslag le, gaan 
hulle nie in nie. Dit doen die bekende Nederlandse onderwyser, wyle 
Van den Bosch we! in sy artikel O ver lnterpunksie van meer as dertig 
jaar gelede, wat alwos nog sy waarde besit. Kyk N . Taalg. I. bl. 61-68. 

Die onderwerp is breed voe rig behandel deur Fowler : The King's 
English3 , bl. 228-299 (Clarendon Press) en deur Carey : Mind the Stop 
(Cambridge Univer$ity Press. 19~9). ln beginsel stem ans ooreen. 
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II. DIE UITSPRAAK VAN DIE ARTIKEL ,,' N"1
) 

Herhaaldelik is die vraag aan ons gestel, meestal deur 
onderwysers, wat die gewone uitspraak van die artikel 'n is. 2

) 

Ons se die geworie, uitspraak, d.w.s. die natuurlike, nie die 
bewuste volgens die letter nie. Daar's seker nie nog 'n woord 
in ons taal waarvan die uitspraak so dikwels verknoei word as 
van die lidwoord 'n nie, 'n woordjie wat uit die aard van die 
saak ieder oomblik voorkom en waarvan die verkeerde uitspraak 
gevolglik des te meer steurend is. Die sondebok hier is ver~ 
al die juffrou op skool. Aan haar is die belangrike tctak 
opgedra om die kleintjies te leer lees. Sy het 'n groot gesag: 
wat sy se, is wet vir die kind, al weet hy nog niks. van wet af 
nie. As juffrou e~nmaal gese het dat 'n ding sus of so is, dan 
moet iemand anders tog nie kom vertel dat dit anders is n'ie. 
Ons gun haar hierdie gesag van harte, maar ons sou so graag 
sien dat sy geen onnatuurlike, geen letteruitsprake aan die 
kindertjies leer nie. As daardie onnatuurlike uitsprake eers 
pos gevat het in die jong gemoed, is dit baie swaar om hulle 
weer daaruit te kry. Daar's heelwat van daardie onnatuurlike 
letteruitsprake wat die kinders op skool bygebring word. In 
artikel III handel ons oor die letteruitspraak van Januarie en 
Februarie; hier wil ons net by die lidwoord 'n stilstaan. 

Die oningewyde meen dat 'n moet uitgespreek word en 
(met e word bedoel die swakbeklemde ,,e" van 'n woord soos 
dadel). Dis die geskrewe woord, die letter wat horn so laat 
clink; daarom het ons netnou. gepraat van letteruitspraak. Hier .. 
die mening is egter verkeerd en vlak by die begin wil ons op 
twee dinge wys : eerstens, dat daar verskillende uitsprake van 
die lidwoord 'n is, al na die aard van die beginklank van die 
volgende woord; tweedens, , dat by die verskillende uitsprakc 
meestal geen n gehoor word nie. 

1
) Hierdie artikel is 'n samevatting en uitbreiding van wat eerste ver

skyn het in Ons Tyd. I. No. 4, bl. 10-11 en t-;o. 5, bl. 10-11. 
') Ons Tyd. I, No. 5, bl. 10-11. . 
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Daar' s 6 klankwaardes van die artikel 'n, wat ons as volg 
sal voorstel : -

1) en; 
2) em; 
3) eng (ng soos in ding); 
4) e (die n het verdwyn, maar sy nasale gedeelte het op 

die e oorgegaan, dit genasaleer); 
5) he; 
6) e. 
Met e word dwarsdeur bedoel die swakbeklemde ,,e" van 

n woord soos dadel. Ons behandel agtereenvolgens elkeen 
van hierdie ses uitsprake. Dis van belang waar die hoofklem 
val; daarom duie ons die hoofklem aan deur 'n skuins strepie 
bo die betrokke lettergreep. 

I: en. 

Dit kan gehoor word in twee gevalle: a) voor 'n woord 
wat met 'n dentaal (d, t, n) begint; b) voor 'n woord wat met 
'n klinker aanvang. Ons gee telkens enige voorbeelde in twee 
kolomme : die eerste met die hoofklem op die eersvolgende 
lettergreep, die tweede met die hoofklem op 'n latervolgende 
een. 

dis n denneboom 
,, d6rsmasien 
.. dadelpalm 

dis 'n tingerige vent 
,, tiende 
.. taamlike pad 

dis · n nare mens 
,, niksnuts 
"' namaaksel 

Voor d 

dis 'n def inisie 
,, dosyn 
,, deurmekaar spul 

Voor t 

dis n tarentaal 

Voor n 

.. tamaai slang 
,, tameletjie 

dis 'n natuurlike saak 
.. nalatige mens 
,, nasionalis 
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Voor 'n klinker 

dis 
... 

'n afkorting 
.. 6ngewenste houding 
.. erdvark 

dis 'n ouderwetse dogtertjie 
.. allerliefste seuntjie 
.. onvertr6ubare persoon 

Wie die verskynsel by horn self goed nagaan (wat mak
lik kan gedoen word deur self 'n ruim aantal voorbeelde, soos 
ho, op te skrywe, liefs van alledaagse, gebruiklike woorde), sal 
by die pas behandelde gevalle onder I die volgende opmerk: -

(a) naas die uitspraak en kan orals gehoor word e of e 
( genasaleerde e): 

(b) en kom die meeste voor wanneer die volgende letter
greep nie die hoofklem het nie: 

( c) wanneer die eersvolgende lettergreep met 'n klinker 
begint en die hoofklem dra, is dit reel om die artikel nie as 
en uit te spreek nie, maar as e; 

( d) van hierdie drie uitsprake is e, alles bymekaar ge
neem, verreweg. die gewoonste. 

II. em. 

Hierdie uitspraak kan gehoor word voor bilabiale 
(b, p, m) :-

dis 'n baadjie 
.. bakoond 
.. biltong 
,. blindemol 

dis 'n pakkamer 
pakos 

.. peerboom 

.. piesang 

Voor b 

dis n bakatel 
.. balk6n 

Voor p 

.. Bas6etoe 

.. bobbejaan 

dis n pamp6en 
.. papegaai 
., paraffienlamp 
.. patroon 



dis n maanhaarjakkals 
malva 

" mamba 
,, mannetjie 

28 
Voor m 

dis 'n maatskappy 
., magistraat 
,. mandolien 
,, matr6os 

Netsoos by die vorige afdeling word em eerder gehoor 
wanneer die volgende lettergreep nie die hoofklem dra nie. 
Op sigself sou ons hier em verwag deurdat die n gedteeltelik 
geassimileer ( gelykgemaak} word aan die volgende bilabiaal : 
vgl. onmoontlik, wat uitgespreek word ommoontlik, en oom
blik uit Ndl. ogenblik. Vir die goeie waarnemer sal dit egter 
gou duidelik word dat em die uitsondering is, bv. by versigtige 
praat, en clan nog net versover in so'n geval nie eerder en ge
hoor word nie. Ook word e dikwels gehoor, maar reel is om 
in die posisie onder hierdie afdeling bedoel die artikel as e uit 
te spreek. 

III: eng. 
Hierdie uitspraak kan gehoor word voor 'n sagtegehe

melte-konsonant (c = k, g = gh, gh en k) :-

dis 'n cockney 
,, criticus 

dis 'n ghfenie 
ghoen 

Voor c 

dis 'n cafe 
,, calvinis 
,, compromis 

Voor g 

dis ·' n garage 
,, guillotine 
,, guerrilla-oorlog 

Voor gh 

dis n ghong 
ghwarrieboom 
ghitaar 



dis n kafferwaterlemoen 
.. kanniedood 
.. ketting 
.. kfelhouer 
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Voor k 

dis n kabelj6u 
.. kafee 
.. kalk6en 
.. kameel 

Net soos by em is dit natuurlik om hier eng te verwag as 
gevolg van assimilasie: vgl. klein, maar kleinkie en verder on
koste, onkruid, waarvan n by al drie laaste woorde as ng uit
gespreek word. Hierdie uitspraak word clan ook gehoor en, al 
weer soos by en en em, eerder as die volgende lettergreep nie 
die hoofklem dra nie; reel is .ewenwel om by III e te hoor. Die 
uitspraak e kom hier nie voor nie, of indien wel, clan moet dit 
beslis as afwyking, nie as gewoon beskou word nie. Eerder 
sal clan nog en gehoor word. Die rede waarom hier geen e 
gehoor word nie, is waarskynlik omdat sowel die e as die 
sagtegehemeltekonsonant spanning in die sagtegehemelte ver
eis.; m.a.w. omdat daar gevolglik dubbele spanning sou wees en 

· die een dus uitgeskakel word. Ons sou hier clan arbeidsbespa
ring he, wat geen luiheid hoef te wees, soos dit deur oninge
wydes dikwels bestempel word nie. Nee, arbeidsbesparing is 'n 
gewone en natuurlike verskynsel in die lewe van elke taal, net 
soos by 'n goeie sakeman. Egter met hierdie verskil: by 'n 
sakeman is dit bewus; in 'n taal, onbewus. 

IV: e. 
Ons het gesien dat e voorkom in die posisies I en II; hy 

word egter veral gehoor voor 'n frikatief. 

dis 'n fabel 
feesdag 

.. friesbees 

dis n gangetjie 
.. geelslang 
.. geitjie 

Voor f 

dis 'n fabriek 
familie 

.. fariseer 

Voor g 

dis n gallon 
.. gedagte 
.. ged6ente 



dis n sakdoek 
.. sederboom 
.. seekoegat 

Voor s 
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dis 'n Sabbattarier 
.. sanatorium 
.. skerpi6en 

Weer sien ons dat die hoofklem 'n rol speel, want e word 
eerder gehoor wanneer die volgende lettergreep nie die hoof
klem dra nie; e is egter netso gewoon of selfs gewoner; en 
word nie gehoor by persone wat natuurlik praat nie. Dat die 
artikel voor frikatiewe as e sou uitgespreek word, is wat ons 
sou verwag, want dis altans by die meer oop klinkers (kort e, a, 
o) reel in Afrikaans dat die volgende n voor 'n frikatief ver
dwyn, terwyl die nasale gedeelte op die voorafgaande klinker 
oorgaan en dit tegelykertyd verleng versover dit die hoofklem 
dra: vgl. mens, wens; gans, dans; ons, gons, spons .. 1) 

V: he. 

In al cl,ie voorbeelde wat ons sover behandel het, het ons 
'n lidwoord op die oog gehad wat binne-in 'n sin staan, nie 
aan die begin daarvan nie. Meestal staan hy clan ook in die 
eerste posisie : clink maar aan die duisend-en-een voorbeelde 
soos : bring 'n stoel; in 'n kits; oor 'n rukkie; wag 'n bietjie; 
oor 'n berg, ens., ens. Dikwels egter staan die onbepaalde lid
woord eerste in 'n sin en daar's 'n opmerklike verskil in wat 
ons kan noem die gewig van die woordjie in hierdie twee 
posisies. As die lidwoord in die sin staan, gaan hy veel nouer 
saam met die vooraf gaande as met die volgende woo rd , hoe
wel hy grammatikaal natuurlik by die laaste hoort. Vergelyk 
die sin 'n gans kan tog raas met as 'n gans kos kry, kan hy 
tog baie raas : in die eerste geval het 'n aanmerklik meer ge
wig, ons kan se meer selfstandigheid as in die tweede; in die 
laaste geval word hy baie swak en vlugtig uitgespreek : hy sit 
feitlik op die rug van die voorafgaande woord. 

Wanneer 'n eerste in die sin staan, d.w.s. die eerste woord 
is na 'n pouse, word hy gewoonlik as he uitgespreek wanneer 
die volgende woord se eerste lettergreep die hoofklem dra. 
Vergelyk die volgende voorbeelde: -

1
) Vgl. vir nadere besonderhede Afr. Fon. § 324 volg. 
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(a) 'n mens kan nooit weet nie; n kind kan soms so 
moedswillig wees; · n d6nkie is tog lui; 'n 6s kan so rustig stap; 
'n 6u mens moet in ag geneem word; 'n eensame mens is te 
bejammer; 'n stat bring vliee; 'n mamba is gevaarlik; (na 'n 
pouse) ons hoor dikwels : 'n mens moenie te haastig wees nie; 

(b) 'n ordentlike mens sal dit nooit doen nie; 'n onn6-
dige ding is a/taos verve/end; 'n inhalige mens is nooit tevrede 
nie; 'n -agterd6gtige mens het onnodige kwellings; 'n eiesinnige 
mens neem nie maklik raad aan nie; 'n orkaan is iets vrees
liks; 'n eksamen is nooit juis prettig nie; 'n papegaai kan baie 
raas; 'n kokkewiet maak 'n mooi geluid. 

Dis maklik om voort te gaan met voorbeelde, maar hier
die is voldoende. In (a) kan weliswaar die uitsprake en, em, 
eng, e en e gehoor word van die artikel. al na die bepaalde 
posisie soos in I tot IV behandel. voorkom, maar gewoonlik is 
dit hier he. Natuurlik sal hierdie laaste uitspraak in die een 
streek meer voorkom as in die ander, maar dat dit in hierdie 
posisie gewoon is, kan nie ontken word nie. In die voorbeelqe 
onder (b) word he gewoonlik nie gehoor nie, dog een of meer 
van die ander vyf uitsprake. Ons vind dus die uitspraak he 
wanneer die onbepaalde artikel 'n sekere mate van nadruk het 
en dit is die geval as hy eerste -in die sin staan, d.w.s. na 'n 
pause staan; daar hoef natuurlik nie noodwendig 'n punt voor
af te gaan nie. By al die ander uitsprake is die lidwoord baie 
swak beklem, so swak as wat dit feitlik in 'n taal die geval kan 
wees. Dat he die gevolg is van 'n sekere mate van nadruk 
blyk ook uit die volgende. Wanneer die woordjie al meer as 
gewone nadruk het, klink hy dikwels soos ha! en word deur 
minder geletterdes ook dikwels so geskrywe : dis hal laat; in
tussen het die baas hal 'n paar maal sy stem laat hoor. Om 
dieselfde rede is dit gewoon om 'n h te laat hoor tussen twee 
lettergrepe waarvan die eerste op 'n klinker eindig, die tweede 
op 'n klinker begint, wanneer ons naamlik die tweede, swak
beklemde om die een of onder rede met meer as g~wone na
druk uitspreek: o-he ( oe), la-he (Jae), vy-he ( vye), ens. 
Meerdere nadruk is ook die rede waarom heelwat Afrikaners 
woorde soos spesiaal, ideaal, provinsiaal uitspreek spesi-haal, 
ide-haal, provinsi-haal. As ons hier praat van 'n h, dan bedoel 
ons natuurlik een wat baie duidelik is , want iemand sou mak-
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lik kan opmerk dat by bv. dis 'n mens hy tog ook iets hoor 
soos ,,dis he mens." Dis waar, daar's miskien meestal iets van 
'n h, maar by uitsprake negeer ons klein: dingetjies soos hier
die laaste.1

) 

VI: e. 
Die leser sal opg~merk het dat ons by en, em, eng en e (af

delings I-IV) gese het dat hierdie uitsprake in daardie posisies 
kan gehoor word, nie dat dit die enigste is nie. Waarheid is 
clan ook dat die uitspraak e gehoor word orals waar die ander 
uitsprake geld, selfs die van he. Die uitspraak e is verreweg 
die gewoonste van die onbepaalde artikel en as net een uit
spraak moes gekies word wat vir alle posisies pas, of min of 
meer pas, moet dit stellig e wees. Om die rede is dit glad nie 
vreemd dat sommige persone reeds jare gelede voorgestel het 
dat ons die onbepaalde artikel deur e moes voorstel in ons ge
wone spelling nie. 

Om die onbepaalde artikel altoos en te wil uitspreek, sou 
baie onnatuurlik, baie geforseerd en hinderlik wees. Nie alleen 
is en nie die enigste uitspraak nie, maar hy' s glad nie eers die 
gewoonste nie, soos duidelik blyk uit die voorgaande. Die ver
breide mening dat en die gewone uitspraak van die artikel is. 
is die gevqlg van die skrifbeeld: dis 'n letteruitspraak. Ons 
sien hieruit dat die uitspraak nie altoos na die spelling geplooi 
mag word nie: 'n taal bestaan in geen geval uit letters nie, 
maar prakties gesproke, mag ons wel se dat dit uit klanke be
staan. Vera! die onderwyser (en hier clink ons in die eerste 
plaas aan die juffrou, wat die kinders leer lees) mag nie som
mer se : dis s6 gespelle en daarom moet dit s6 uitgespreek 
word nie. Laat ons tog waak teen letteruitspraak, waarmee hier 
bedoel word 'n uitspraak volgens die spelling, maar in ·stryd 
met wat gehoor word uit die mond van beskaaf- en natuurlik
sprekende sprekers van die betrokke taal. Dis nie net foutiewe 
uitsprake wat ,.goggas" is nie; ook hierdie letteruitspraak is 
'n gevaarlike en uiters hinderlike. want onnatuurlike .. gogga." 
En laat die onderwysers tog nie sommer die een of ander uit
spraak voorskrywe, opdring aan hulle leerlinge voor hulle nie 
eers goed waargeneem het wat in die lewende taal gehoor word 

1
) Vgl. Afr. Fon. §§ 524-26 en 814; Ons Tyd. I. No. 5, bl. 10-11. 
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nie. Elkeen wat horn daarop toele en metodies te werk gaan, 
kan waarneem hoe uitgespreek word; maar goed te onthou, 
clan moet vir ons doe! hier gelet word op die uitspraak van 
persone wat beskaaf en natuurlik praat, nie gemaak nie ! 

Om saam te vat: - daar' s 6 uitsprake van die onbepaalde 
artikel in Afrikaans en hulle hou verband met die aanvangs
klank van die volgende woord. met die hoofklem en ook met 
die po.oisie van die onbepaalde lidwoord in die sin. Verd er : -

(a) en word geho'or voor den tale en klinkers; 

(b) em word gehoor voor bilabiale; 

( c) eng word gehoor voor sagtegehemeltekonsonante; 

. ( d) e word gehoor by (a) en ( b), maar veral voor frika
tiewe; 

( e) he word gehoor na 'n po use mi ts die volgende letter
greep die hoofklem het; 

( f) .,e" is verreweg die gewoonste, die algemeenste uit
spraak van die onbepaalde artikel en word in al die 
vorige posisies gehoor. 

Dis 'n subtiele saak om te se hoe woorde van 'n taal uit
gespreek word, ook die van jou eie taal. Die ingewyde weet 
dat jy nie sommer kan vertel dat net dit of dat gese word nie, 
of dat beskaafde mense net sus of so spreek nie. So kan by 
oordeelkundige waarnemers die omvang van die gebied van die 
verskillende uitsprake van die onbepaalde artikel in sekere mate 
verskil, maar ek hou my daarvan oortuig dat hierdie uiteen
setting die algemene toestand weergee. Wat in geen gevai 
moet gedoen word nie is om die kinders te leer dat 'n dwars
deur as en uitgespreek word! Dan word die taal geweld aange
doen. Wie dwarsdeur en uitspreek, praat bewus ( d.w.s. onna
tuurlik), of is verknoeid, of stel horn aan en niemand wil toq 
graag aan een van hierdie drie skuldig wees nie. 

Taal3 



III. DOKTRINf:RE TAAL EN ENIGE FOUTIEWE EN MINDER
GEWENSTE TAALWENDINGE EN -VORME.1

) 

In plaas van ,,doktrinere taal" sou ons ook kan gese het 
,.doktrinere grammatika," want daar kom dit prakties op neer. 
Met doktrinere grammatika clan word bedoel een waarby die 
al of nie korrekte van 'n sinswending of vorm beoordeel word 
nie volgens die algemene, lewende taalgebruik nie, maar volgens 
abstrakte, logiese oorweginge. Hierdie standpunt van taalbe
oordeling vind ons in verskillende Europese lande in die loop 
van die jare, maar dit word veral aangetref in Frankryk in die 
agtiende eeu.2

) Dit was 'n kind van die Franse Akademie, wat 
o.a. om daardie rede glad nie die invloed besit wat anders van 
sodanige liggaam behoort uit te gaan nie . In daardie taal is 
hierdie grammatikale beskouing bekend, of be_ter berug, onder 
die naam ,,grammaire raisonnee." Hierdie uitdrukking kan ons 
weergee met ,.beredeneerde grammatika," maar daar moet clan 
bygevoeg word dat die vertaling nie laat uitkom daardie onaan
gename bysmaak wat die twee Franse woorde in die loop van 
die jare gekry het nie. 

Hierdie opvatting van grammatika vereenselwig taal met 
logika : wat nie logies is nie is daarom inkorrek. Dit mag egter 
volstrek nie deur dik en dun gedoen word nie, want hoe
wel dit vir die oningewyde vreemd sal klink, is dit nietemin 'n 
onomstootlike feit dat taal dikwels uiters onlogies is. Dit kom 
daar nie op aan of die taal sogenaamd beskaaf of onbeskaaf 
is nie, waarheid is dat elke taal, ook die beste en mees gekul
tiveerde, baie voorbeelde van onlogiese taalgebruike oplewer. 
Engels you was in Ouengels net 'n datief of 'n akkusatief, 
geen nominatief nie; Eng. like was in daardie dae net 'n on
persoonlike werkwoord, soos nog Afr. dit lyk, Nd!. 't lijkt, 

') In korter vorm het hierdie artikel in eerste instansie verskyn as twee 
aparte bydraes in Ons Tyd. II. bl. 40-43 en 128-130. 

') Vgl. N . Taalg. 26, bl. 297 volg. 
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maar daaroor bekommer 'n Engelsman van vandag horn glad 
nie. En tog was die oueres onder ons so begaan daaroor dat 
Afr. ons as nominatief sou gebruik word. Hulle wou wy he 
en daar was nogal heelwat van die .. wy-mense." Die woord
jie wat word in verskillende betekenisse gebruik ( = toe, dat, ge
durende, waarvoor, ens) wat, van objektief logiese standpunt 
beskou, heeltemal inkorrek is, bv.: die dingetjies wat ( =waar) 
ander oor lag (v. d. Heever, Langs die Grootpad); dit is juis 
dit wat ( = waar) ek van praat ( Malherbe, Hans die Skipper); op 
daardie oomblik van die dag wat ( = waarop, wanneer) die jong 
predikant elke dag nuwe krag ontvang vir die werk (Jurg 
Vaber, Moderne Jong'mense); dit is die geluk wat (=waar) hy 
soms nog soos in 'n droom na gryp (Malherbe, Saul die 
W orstelheld); L. trek sy rekker uit sy sak, sit 'n stukkie ronde 
lood, wat ( =waar) hy so jammer voor is, in die vel. en .... 
(K. v.d. Heever, Vlugtige Skaduwees); die tyd wat (=toe) 
ons daar aangekom het; die drie weke wat ( =waarin, geduren
de welke) ons gejag het; dis om die rede wat ( =dat) sy van
oggend al weer vroeg-vroeg gehurk sit voor die hoktralies 
(Sophie Roux, Wrede Grense), ens. 1

). Die tweede nie staan in 
Afrikaans dikwels waar dit, logies geredeneer, nie behoort te 
wees nie, vgl.: En geen inwoner sal se: Ek is siek nie (Jes. 
33, 24); maar die Here het vir my gese: moenie se: ek is jonk 
nie (J er. 1, 7); die priesters het nie gese : waar is die Here nie 
(Jer. 2, 8). Ons douvoordag is op sigself heeltemal verkeerd 
en moet eintlik wees voor dou en dag, soos Nd!. voor dauw en 
dag: Van nul en gener waarde is foutief en behoort te lui nul 
en van gener waarde (waar gener 'n au datief vroulik is, vgl. 
sewentiende-eeuse Ndl. nul en van geender waarde), soos nag 

') Hierdie gebruik van wat in allerlei funksies en betekenisse herinner 
sterk aan die van die Ouengelse onveranderlike partikel the, wat eweneens 
m allerlei funksies en betekenisse diens doen. Baie voorbeelde by Bosworth
Toller, Anglo-Saxon Dictionary. Ook die gebruik van Duits wo herinner 
aan die van ons wat. V gl. sinne soos die volgende: so du mich sehen wirst, 
wenn ich von dir genommen werde, so wird's ja sein; wo nicht, so wird's 
nicht sein (2 Kon. 2, 10); in diesem Jahre, wo nicht noch vorher (Lessing); 
nach mehreren Jahren sah ich ihn wieder, wo er grosser . .. geworden war 
(Gothe); Jetzt ist eine schwere Zeit,-Wo auch das Weib sich in den 
Panzer steckt (Schiller). Voorbeelde ontleen aan Weigand-Hirt, Deutsches 
Wortb., waar die skrywers as volg voortgaan : .. Diese Verwendung hat 
weiter um sich gegriffen, u. siidwestd. wird wo ganz als Relativum ver
wendet als Ersatz fiir alle Kasus." Is die gebruik van ons wat miskien be
invloed deur die van Duits wo? 
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deur 'n enkele N ederlandse skoolvos gebruik. Ons kan baie 
meer voorbeelde aanhaal en uit verskillende tale, maar genoeg. 

Gaan ons nou hierdie algemene, geykte gebruike vermy? 
Natuurlik nie. Ons herhaal dat tale, ook die beste, dikwels 
uiters oniogies is, maar daar moet verskil gemaak word tussen 
teorie en praktyk; tussen wat die logika en die geskiedenis 
vereis, en wat die beskaafde taalgebruik neerle. Ons mag nie 
sander meer abstrakte, logiese redenasies op taal toepas nie, 
die taalgebruik daarna plooi nie. Dan verkrag ons die taaleie. 

Doktrinere grammatika het nog nie uitgesterwe by die 
Franse Akademie nie, soos ons kan sien in een van die laaste 
dele van Brunot se bekende werk: Histoire de la langue fran
c;:aise2) ( Geskiedenis van die Franse taal), maar ook ender ons is 
hierdie standpunt ongelukkig glad nie onbekend nie, veral in 
die laaste jare. Gemeen word dat dit 'n gesonde kultuurstrewe 
is wat ons taal suiwer en opbou, maar as dit te ver gaan, het 
dit net die teenoorgestelde uitwerking. Dis te begryp dat in 
'n jong kultuurtaal, soos Afrikaans, logika ·~1 groat rol speel._ 
Daar's nog nie 'n Jang skryftradisie soos in die geval van ou 
tale nie en nou bestaan daar telkens die neiging om die taal 
te keur volgens logi~se redenasies. Opgepas moet egter word 
dat met hierdie strewe nie te ver gegaan word nie. 

Uit die aard van die saak hou ons, alle dinge gelyk synde, 
rekening met logika en die Nederlandse taalgebruik; aankno
ping , waar moontlik, by Nederlands le voor die hand en ver
sterk ons saak. So het mr., mrs. en miss taamlik algemeen plek 
gemaak vir mnr. (meneer) , mev. (mevrou) en juf. (juffrou), 
hoewel van die oueres ender ons, die skrywer hiervan ingesluit, 
gedink het dat dit nie sou gebeur nie; lighuis (van Eng. 
lighthouse) is hard besig om verdring te word deur vuurtoring 
( uit Ndl. uuurtoren), wat die begrip tog baie mooier weergee; 
die vreemde /orrie word met sukses beveg deur die ten dele eg 
Germaanse en volkome verstaanbare vragmotor. Dis baie ge
woon ender ons om order nie alleen in die betekenis van 
,,bevel" te gebruik nie, maar ook in die van .,volgorde," maar 
nietemin behoort ons in die laaste geval orde te gebruik. W aar
om? Om verskillende redes : nie almal gebruik order in altwee 

' ) Vgl. N. Taa/g. 26, bl. 297 volg. 
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betekenisse nie; die skeiding in twee vorme bring duidelikheid 
en ons sluit sodoende aan by Nederlands. Ook is daar baie 
wat praat van sy ,,gesig skinder horn," maar ons verwerp dit 
vir die korrekte ,,sy gesig skend horn." Ons kan selfs so ver 
gaan om die baie algemene en beskaafde more te vervang deur 
more, omdat die laaste net so gewoon of gewoner as die eerste 
is en nader staan by Nederlands. 'n Taal word gekweek soos 'n 
boom. Wie sy vrugtebome snoei en versorg, sal baie beter 
vrugte kry as die wat hulle sowat aan hulleself oodaat en dit 
sou volstrek nie kan gese word dat die eerste metode die na
tuur van die boom in die weg staan nie. Net so by 'n taal: hy 
behoort versorg, gekweek en gebou te word, wat volstrek nie 
wil se dat daardeur die natuur van die betrokke taal geweld 
aangedoen word nie. 

Dit alles is goed, maar waarom algemeen Afrikaanse vor
me soos stadshuis, verjaarsdag, eers vervarig deur die Neder
landse stadhuis, verjaardag en eens? Ons praat algemeen van 
afgevalde blare en geuoude hande, en waarom moet dit nou 
word afgevalle blare en gevoue hande, net omdat die betrokke 
werkwoorde in Nederlands sterk is? Waarom nuuskierig ver
vang deur nuusgierig? In gevalle soos hierdie kan die Afri
kaanse dogter selfstandig haar eie weg bewandel en bestaan 
daar nie die minste afdoende rede waarom sy die Nederlandse 
moede~ sou volg nie. Doen ons dit. clan smoor ons die indiwi
d ualiteit van ons taal; ons verkrag die Afrikaanse taaleie. Ons 
kan dit doen as ons wiL want ons ( onderwysers, dosente, uit
saaiers, editeurs, skrywers, openbare sprekers soos predikant~ 
en ander) het grotendeels die mag, maar dit is clan geen leiding 
wat ons gee nie; dis taaldespotisme. Daar is blykbaar 'n taam
lik verbreide mening onder ons dat 'n taalpolitiek soos hierdie 
'n gesonde kultuurstrewe is, maar dit is hoegenaamd nie die ge· 
val nie. Dis 'n verkragting van die taaleie, niks anders nie. Aile 
dinge gelyk synde, moet ons aansluit by Nederlands, maar 
ons mag volstrek nie 'n algemeen Afrikaanse gebruik verwerp 
net omdat dit in die moedervorm Nederlands anders lui nie. 

En dis wonderlik: baie van die wat onnodig die Neder
landse vorm gebruik, maak aan die ander kant beswaar teen 
vorme soos tegel. owerigens, daagliks. Hulle betoog dat 'n g 
uitgestoot word tussen 'n beklemde klinker en swakbeklemde 
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e (hoer van hoog, laer van laag, leer van leeg) en daarom moet 
dit wees teel, origens, daeliks. Die laaste vorme is volkome 
goed vir wie dit gebruik, maar daarom is die eerste nie af te 
keur nie. Jy mag nie deur dik en dun redeneer, die mv. van 
dag is dae en derhalwe net daeliks nie. Dit beteken siste.em" 
dwang en ons het bo g~sien dat jy nie sonder meer abstrak 
logiese redenasies op 'n taal kan toepas nie. In 'n taal kry jy 
verskillende taallae, ouere en jongere, wat soms vir goed naas 
mekaar bly voortbestaan. Daarom is daar niks in te bring 
teen tegel, owerigens en daagliks nie, vorme wat iemand mis
kien eerste langs 'n Nederlandse kanaal gekry het, en mag. hulle 

· nie gekondemneer word ten gunste van die met uitgestote g 
nie. Laat aan die taal hier sy vryheid; as sommige vorme in diE:. 
gebruik uitsak, is dit iets anders. 

Ek vra eendag aan 'n student of hy nou werklik se 
Jan-nu-a-rie, Fe-bru-a-rie en nie Jan-ne-wa-rie, Fe-ber-wa-rie 
nie. Sy antwoord was dat hy altoos die laaste uitsprake be
sit het, maar op skoal het ,,meester" gese dat dit verkeerd is en 
langsamerhand het hy dit toe afgeleer. Hierdie onnatuurlike 
letteruitspraak by hierdie twee name van maande wen onge
lukkig die laaste jare baie veld onder die jonger geslag en die 
redenasie van baie is waarskynlik dat dit nader is by Ne~er
lands. Dit is 'n dwaling. Die beskaafde Nederlandse uit
spraak het ook 'n w, nl. Jan-nu-warie, Fe-bru-wa-rie, sodat 
die oorspronklike en tot nie lank gelede nie enigste Afrikaanse 
uitspraak baie nader staan aan die Nederlandse as die jonger 
letteruitspraak. Die ,,meester" en die ,,juffrou" moet tog oppas 
wat hulle doen ! Dis hoog tyd dat ons 'n uitspraakwoordeboek 
van Afrikaans kry: nie om uitsprake te dekreteer, soos som
mige miskien clink nie, maar om te vertel wat die gebruiklikstc 
is onder oordeelkundiges. En .laat ons insake uitspraak tog nie 
dadelik klaar staan met die ,,doodgooier" dat niemand sus of 
so uitspreek nie, altans niemand wat beskaaf en fatsoenlilr 
praat nie. Hierdie doodgooiers kom in alle beskaafde lande 
voor, maar waarskynlik meer in ons land met ons jong taaltra
disie, waar nog lank nie voldoende besef word langs watter 
wee uitsprake erkenning behoort te kry nie. Dis die m~eite 
werd om hier aan te haal die treffende woorde. van Zwaarde
maker en Eijkman, oorlede professore van die Utrechtse Uni-
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versiteit. Hulle druk hulle as volg uit: ,.Wij stellen ons tot 
taak, den student de middelen aan de hand te doen om te leeren 
opmerken, hoe hij zelf en zijn landgenooten bun moedertaal 
spreken. Hij zal daarbi) ervaren, hoe voorzichtig men moet 
zijn met de uitspraak van een antler af te keuren; hoe gevaar
lijk bet is te beweren, dat , iedereen zoo spreekt,' of dat , geen 
beschaafd mensch zoo uitspreekt'; hij zal leeren inzien, dat het 
niet aangaat, op gezag van een zoogenaamd correct of zorg
vuldig spreker te verklaren, dat een bepaalde uitspraak ver
keerd of juist is ; hij zal leeren begrijpen, dat een afwijking in 
bet uitspreken van een klank of woord niet altyd onbeschaafd 
behoeft te zijn."1

) 

Wat moet nou ons maatstaf wees insake taal? Ons moet 
'n sekere mate van vastigheid besit; die onderwyser, die hoof 
van 'n kantoor, die uitgewer moet 'n 'sekere mate van vasti!J· 
heid he, om volkome begryplike redes. Dit is so, maar laat 
daar geen doktrinerisme wees nie en geen verbanning van 'r. 
bepaalde wending of vorm as daar meer as een in algemene 
gebruik is nie. Ons mag nie 'n algemene, beskaafde gebruik 
in ons taal , afkeur bloat op logiese gronde, of omdat dit in 
Nederlands anders is nie. Taal en logika mag nie sander meer 
met mekaar vereenselwig word nie. Ons norm is dan die taal
gebruik van die meerderheid onder oordeelkundige sprekers. 
Wie hierdie oordeelkundige sprekers is, is duidelik. Ons clink 
hi er vols trek nie net aan · taalmense nie, selfs nie in die eerste 
plek nie, maar ons gaan daarvoor ook nie na die agterbuurtes 
nie. Ons vra ook nie wat die meeste se nie, maar wat die ge
woonste is by die oordeelkundige sprekers. Ook moet ons 
natuurlik rekening hou met verskillende spraakgebiede: wat 
bv. in die westelike gedeelte van die Kaapprovinsie gebruik
lik of beskaaf is, hoef dit nie noodwendig in sekere dele van 
die binneland te wees nie en omgekeerd. 

Ter aanvulling van ons standpunt insake korrekte en ver
keerde taalgebruik wil ons bier die algemene gedeelte ( voor 
ons oorgaan tot die behandeling van spesifieke gevalle) afsluit 
met die volgende aanhaling. 'n Mens kan by verskillende van 
die grootste taaJmense van die wereJd uitsprake Vind SOOS 

hierdie een, maar die woorde van die ab Galiani is so kernagtig 

') Leerboek der Phonetiek, bl. 3-4. Kursivering van ons. 
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en sb juis dat hulle nooit sal verouder nie, hoewel hy dit reeds 
in die jaar 1724 uitgespreek het. Hy se dit: ,,Aile eetie en alle 
lande besit hulle lewende taal en alma! is ewe mooi." 1

) Die 
woord .,mooi'' kan hier weergegee word deur .,goed, korrek.'' 

Ons sal nou agtereenvolgens behandel 'n aantal spreken
de voorbeelde van: a) doktrinere taal. b) enige foutiewe en 
mindergewenste taalwendinge en -vorme. Die skeiding tussen 
die twee moenie al te streng getrek word nie : soms loop hulle 
deurmekaar. 

A: Doktrinere Taal. 

1. Werd. 

Sommige hou daarvan om werd te gebruik as imperfek
tum i.p.v. is, soos in Nederlands: al die tyd wat ek daar ver
toef het, werd ck nooit om enige inligting gevra nie. Gerede
neer word dat dit 'n knellende armlikheid in ons taal sou wees 
as werd nie gebruik word nie, maar is sowel vir imperfektum 
as perf ektum. Party weer se dat hulle daarom werd gebruik 
omdat. daardeur die steurende anglisisme was teegewerk 
word: al die tyd wat ck daar vertoef het, was ck nooit om 
enige inligting gevra nie. Maar is dit nou waarlik nodig om 
hierdie onnatuurlike middel te gebruik om die anglisisme was 
te weer? As aan die leerling gese word dat in so'n geval is 
gebruik word wanneer dit 'n werking aanduie, was wanneer 
dit 'n toestand geld, sal daar clan nog moeilikheid wees?: al 
die tyd wat ek daar gebly het, is ck nie een keer uitgeneem 
nie, naas : al die tyd wat ek daar gebly het, was .ck nie een 
slag siek nie. En is dit nou waarlik so'n gebrek dat is moet 
dien beide by perfektum en imperfektum? : ek is vanmore ge
vra om 'n toespraak te hou, naas: al die tyd wat ck daar was, 
is ck nooit gevra om 'n toespraak te hou nie. Stellig nie. En 
laat ons versigtig wees met die vermeende gevalle van taal--

1
) .. Tous Jes siecles et tous Jes pays ont Jeur Jangue vivante et toutes 

sont etiaJement bonnes." AangehaaJ deur De Vooys in N. Taalg. 22, bl. 13, 
noot. 
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armoede: wat objektief bes~ou as armoede geld, hoe£ nie 
noodwendig as sulks in die lewende taal ondervind te word 
nie. 

Die gebruik van werd is 'n baie steurende onnatuurlik
heid en een wat, ten spyte van alle poginge, nooit ingang sal 
vind in ons taal nie. So het Nederlandse puriste van die se
wentiende eeu (Hooft en ander) die doktrinerisme ingevoer 
dat hun datief is, hen akkusatief, maar ten spyte van al die 
jare het hierdie teoretiese onderskeiding nog nie in die lewende 
taal deurgedring nie. Die beskaafsprekende Hollander gebruik 
hun ( naas ze) beide as akkusatief . en datief: ik heh hun niet 
gezien; dat is niet van hun; ik heb 't hun gegeven. 1

) Die oueres 
onder ons het hierdie denkbeeldige onderskeiding maar getrou 
gesluk in die Nederlandse lesuur, maar kom jy in Nederland, 
clan glimlag die Hollander oor daardie deftige ,,hen." 

2. Sig. 

Op papier word die refleksief sig nogal ontmoet. Dis net 
soo onnodig as werd, nee nog onnodiger, en sal ewemin ingang 
vind. Ons gebruik die persoonlike voornaamwoord as reflek
sief: hy verbeel ham; sy stel haar aan; hulle matig hulle aan. 
Dit was die enigste gebruik in Middelnederlands (die oudste 
Nederlands wat ons het) en is nog gewoon in beskaafde Nieu
nederlands by persone wat natuurlik praat: hij deed 'em pijn: 
zij deed (d)'er pijn; ze he~ft 'rzelf in 't ongeluk gestort; ze 
willen 't liever voor hun (zich) houden. Zich het opgekom 
deur die Statevertaling van die Bybel en is 'n ontlening aan 
Du. sich. Uit die lewende taal het hy die pers. vnw. egter 
nog ni<! verdring nie, klink selfs styf. boekagtig. 2

) 

Sig is op sy plek in verbinding met self, maar clan net in 
wat ons kan noem vasstaande uitdrukkinge, uitdrukkinge wat 
ons sak en pak uit Nederlands oorgeneem het: op sigself 
beskou; dis 'n krag in sigself. Hier klink die pers. vnw. gefor-

. . 
') Vgl. N . Van Wijk, De Nederlandsche Taal'. §§ 16 en 76; Schonfeld, 

Historiese Grammatika van het Nederlands', §96. 
') Vgl. Mnl. Gram., § 188 en Schonfeld, Hist. Gram. v. h. Ndl., § 96. 
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seerd, want onnatuurlik, hv .. in : weet hulle nie dat dit 'n krag 
in homself is- so magtig en vry dat s.elfs sy daar geen be
heer oor kon uitoefen nie (Bruwer, Bodemvas}? 

3. Met dien verstande. 

Hierdie uitdrukking het ons uit Nederlands, waar dit 'n 
gewone wending is van die alledaagse taal. Die buigings-n, 
wat anders verlore gegaan het in Nieunederlands, is hier be
waar in verbinding met die ou datief verstande en daarom 
behoort ons dit ook te laat uitkom en nie .. met die verstande" 
te besig nie. Ons het tog ook by ander doodgewone uitdruk
kinge spore oor van ou vorme, bv. in ter harte neem, ten alle'rt 
tyde. 

4. Letteruitspraak. 

Hoerop het ons reeds gewys op die steurende en volkome 
ongemotiveerde letteruitspraak . Jan-nu-a-rie, Fe-bru-a-rie. 
Daar's baie ander voorbeelde, maar ons wil hier net wys op 
die gewoonte by sommige (al weer veral die juffrou in die 
laer skool} om die d te laat hoor in woorde soos onder, sonder, 
wonder, wat in die natuurlike taal lui onner, sonner, wonner. 
By buigingsvorme is dit goed om die d te laat hoot in die ver
binding nd, bv. by hand-hande, tand-tande, maar nie by 
vorme buite die fleksie 1

) soo's die genoemde nie. Ons laat tog 
nie die d hoor van nd by donderweer, hoender en eenders nie. 

Moenie se nie : maa:r died staan mos daar. In die gewone 
spelling van elke taal is daar baie letters wat nie uitgespreek 
word nie, of 'n ander klank het as wat jy sou verwag : die 
d van hand word as t uitgespreek; die g van ding word glad 
nie gehoor nie; ons skrywe per-de, maar se pe-re. 

1
) Met .. buite die fleksie" word nie bedoel dat sodanige woord hoege

naamd geen fleksies (buigingsvorme) aanneem, bv. geen meervoud nie, maar 
net dat die betrokke klank by verbuiging onveranderd bly. So is die d van 
meid 'n klank .,binne die fleksie," want in die enkelvoud word dit as t uit
gespreek, maar in die meervoud (meide) as d; die d van mode daarentee 
staan .. buite die fleksie" omdat dit onveranderd bly in die mv. modes. 
Vgl. Afr. Fon. bl. 93, noot 5. 
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5. Modale hulpwerkwoorde. 

Dis 'n bekende eigenaardigheid van ouer Nederlands (bv. 
van Middelnederlands en Sewentiende-eeus), soos trouens 
ook van ander Germaanse tale in 'n ouer stadium, dat sommige 
van die modale hulpwerkwoorde nie altoos in hulle letter~ 
like betckenis gebruik word nie, maar die een dikwels die pick 
inneem van die ander. Hierdie eigenaardigheid is nog 'n tipiese 
kenmerk van Afrikaans, veral by moet=mag, ook by kan=mag. 
In die volgende tekste vereis die Afrikaanse taaleie stellig moet, 
nie mag nie: .ek het juis dit aan julle geskrywe, dat ek nie by 
my koms droefheid mag he .... nie (II Kor. 2, 3); want uit 
grote verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle 
geskrywe ... ., nie dat julle bedroef mag word nie (ald., vs. 
4); en as medewerkers vermaan ans oak dat julle die genade 
van God nie tevergeefs mag ontvang nie (aid., 6, vs. I); ans 
le nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening 
nie beklad mag word nie ( ald. vs. 3); sodat niemand mag ver
ontrus word onder hierdie verdrukkinge nie (I Thes. 3, 3); 
oak in : · hoe sal dit .... wees as die hart van die Koning mag 
verkoel (Malherbe, Saul de Worstelheld). In die volgende 
gevalle vereis ans taaleie kan : nie dat julle bedroef mag word 
nie, maar dat julle mag weet (II Kor. 2, 4); hy sal horn die 
ve,rtroue van 'n vars waardig toon, dat die Koning mag sien 
die opregtheid van sy hart (Malherbe, ald.). Tereg lees ons 
kan in II Thes. I, 12 :· sodat die naam van onse Here Jesus 
Christus in julle verheerlik kan word. 

Daarentee is mag op sy plek, altans goed te verdedig, in 
gevalle soos die volgende : verder .... vermaan ons julle .... 
dat julle .... nog meer oorvloedig mag wees (I Thes. 3, 3); 
daarom bid ans oak altyd vir julle dat onse God julle die 
roeping mag waardig ag (II Thes. 1, 11 ). 

In die laaste twee gevalle kan natuurlik ook moet staan 
en dit is wat in ans spreektaal waarskynlik sal gebeur, maar in 
die eerste gevalle is mag teen die taaleie. Die verskil is nie so 
maklik onder woorde te bring nie en ans moet oppas vir abstrak 
logiese redenasies, wat ons juis in sekere mate beveg. Ons 
kan miskien dit se : in die laaste gevalle is dit meer 'n moont
likheid; in die eerste meer bloat 'n saak van die toekoms. Hoe 
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dit oak sy, ans het met die taaleie rekening te hou en ans mag 
nie objektief redeneer as volg nie: dis 'n kwessie van moontlik
heid, van wat miskien die geval kan wees, en daarom word 
mag vereis, nie moet of kan nie. 

6. Eers=selfs. 

Die laaste tyd word op papier byna stelselmatig eers= 
,,selfs" vervang deur eens: hy weet nie eers dat hy deur die 
eksamen is_ nie; 'n mens mag nie eers 'n grappie maak nie. 
Objektief geredeneer, moet dit eens wees, want eers kan nie 
klankwettig teruggaan op Ndl. ereis nie (meestal verswak tot 
eris, eres). Dan sou ons ers verwag, met swakbetoonde e, wat in 
Nederlands voorkom.1

) Ons eers moet dus teruggaan op Ndl. 
eerst en deur verwarring ook die betekenis van Nd!. eens aan
geneem het, soos ek t.a.p. probeer aantoon het. 2

) Dog wat ook 
al die historiese toedrag van sake mag wees, in die lewende, 
beskaafde taal word in hierdie geval algemeen eers gebruik en 
daarom is daar niks teen die betekenis in te bring nie. 

Die literatuur hied hope voorbeelde van eers aan; ons gee 
enkele : hy hoor nou nie eers meer .... nie; my hond het nie 
eers geblaf nie; ek het nie eers 'n goeie wa nie; ek het nie eers 
geweet dat daar iets anders as vriendskap tussen julle bestaan 
nie (alma! uit Odendaal, Die Moreskof, en daar's baie meer); 
van Memphis self bly nie eers meer die naam oor nie (Haar
hoff. Briewe aan Reinhard). 

1
) Had meheer het dan niet ers een taidjie kunnen proberen? Laat 

Japie em clan ... de koeken . maar ers recht laten snaien (Cor Bruyn, 
Rinke Luit). 

2
) My opvatting omtrent die ontstaan van hierdie betekenis het ek ge

gee in Ons Tyd. IV. bl. 86-87. Sedert daardie tyd het ek gewonder of die 
gebruik van Duits erst ·nie miskien ook van invloed kan gewees het nie. 
Volgens Heyne_, Deutsches Worterb., Paul, Deutsches Worterb. en Grimm, 
Deutsches W orterb. word die bywoord erst eweneens in allerlei betekenisse 
qebruik. Presies ons betekenis word daar nie gegee nie, maar in die vol
gende sin (nie daar vermeld nie) lyk dit tog presies ons pebruik te wees: 
.,class nicht die Sprache an sich einen Horror vor dem Gleichklang hegt, 
braucht nicht erst durch den Hinweis auf nebeneinander bestehendes 
deutsches arm und Arm bewiesen zu werden (Gamilschegg, Die Sprach
geographie. bl. 34). Afr. eers= ,,selfs" kom net in ontkennende verband 
voor (vgl. t.a.p.) en ook hierdie negatiewP verband is aanwesig in die 
Duitse sin. 
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B : Enige foutiewe en mindergewenste taalwendinge 
en -vorme. 

Eers 'n woordjie vooraf, om my te vrywaar teen doktri
nerisme, wat ek hier juis beveg. Di.e grens tussen wat korrek 
of inkorrek, wat aan te beveel of af te keur is, sal soms na
tuurlik vlottend wees. W aar ons in wat volg iets afkeur of as 
foutief bestempel. sal ons egter altoos rekening hou met die 
volgende faktore: ons sal let op die erkende taalgebruik van 
die oordeelkundige meerderheid; ons sal nagaan of iets bloot 
'n slordigheid is, of van buite af ingedring het, sander tot die 
eintlike taal te behoort. Ons sal soms steun soek by die 
Nederlandse taalgebruik en die logiese gedagtegang, en met 
gebruikmaking van daardie steun partykeer 'n Afrikaanse 
wending wat moontlik deur die minderheid gebruik word, as 
die beste bestempel en gevolglik aanbeveel. Nooit sal ons egter 
bloot op historiese of logiese gronde iets bepleit wat nie werk
lik in die lewende taal bestaan nie. 

l. Bysin met die volgorde van 'n hoofsin. 

n Baie gewone stylfout is om in 'n bysin die volgorde 
van 'n hoofsin te gebruik : daar dit 'n opregte Karo-somerdag 
is, en die son steek buite (i.p.v. buite steek; de Villiers, Sterker 
as die Noodlot}; toe se hy aan die gemeente dat die leraar 
sal nou die seen uitspreek (i.p.v. nou die seen sal uitspreek, 
Die Kerkbode, 7 Junie 1933); immers toe ons vammelewe in 
Rome die koningskap afgeskaf het. en ons voorste hoepriester 
het .... een van die funksies van die konings behou (i.p.v. 
een van die funksies . . . behou het; Langenhoven. Skad. 
van Nasaret}; julle weet dat oor twee dae die pasga kom, en 
die Seun van die mens word oorgelewer (i.p.v. oorgelewer 
word} om gekruisig te word (Mat. 26. 2); of clink jy dat Ek nie 
my Vader kan bid, en Hy sal vir my meer as twaalf legioene 
van engele beskikbaar stel nie (i.p.v. en Hy vir my meer .... 
beskikbaar sal,stel nie; ald .. 53)? 

Hiertoe reken ons natuurlik nie 'n geval soos die volgende 
nie : vir die reisiger wat verslae en ingedagte staan en aan
kyk. is dit of die muur heeltemal oopskuiwe en daar sien hy 
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die innerlike betekenis van die klipwerk, die kerkhof van die 
konings ( Pienaar, Skakels v. cl. Ketting). Hier kan natuurlik 
gestaan het en hy daar sien, en dit sal gewoonlik die volgorde 
wees, maar die gebruikte opeenvolging (die van 'n hoofsin) 
bring meer aanskoulikheid en is volkome geregverdig. 

Die foutiewe gebruik in die volgende twee voorbeelde is ook 
baie gewoon : hulle verklaar dat hoewel die walvis die grootste 
dier in die wereld is, is sy keelgat so klein (i:p.y. sy keelgat so 
klein is) dat 'n klein vissie horn dikwels verwurg (Die Kerk
bode, 3 Jan. 1934, bis. 13); Dr. V. het daar ook werklik in 
geslaag om 'n soort van voorlopige afspraak te bereik dat, as 
ons ons houte spoorwegdwarsleers uit Argentinie wou betrek, 
in plaas van uit Australie, sou daar 'n gereelde handel in steen
kole tot stand gebring kan word (i.p.v. daar 'n gereelde handel 
. . . . sou tot stand gebring kan word; Ons Vaderland van 
24.9.29); onthou net hoe lekker lag die ou' duiwel vanaand as 
jy daar clans (i.p.v. hoe lekker die ou duiwel vanaand lag, 
K. v.d. Heever, Vlugtige Skaduwees). In hierdie twee gevalle 
is die gebruikte volgorde baie beter te begryp as in die vorigc. 
As die betrokke gedeeltes hoofsinne is, is die volgorde (inversie) 
korrek. bv.: hoewel die walvis die grootste dier in die wereld is, 
is sy keelgat so klein, ens. Uit hierdie tiep van sin sal dit op die 
ander oorgedra wees. 

2. Die anglisisme .. was" i.p.v. ,,is." 

Daar's baie voorbeelde te vind van hierdie steurende fout: , 
ons gee enige: nie lank na die vrede van Pretoria nie was in 
Nederland verder 'n vereniging opgerig vir bevordering van 
handelsbetrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika (F. 
Rompel, Die Huisgenoot, 11 Mei 1934, bl. 12); daar is ge
vallenes wat juis laer en laer gesink het omdat hulle verstoot 
was (Langenhoven, Skad. v. Nasaret); Os. T. en sy familie 
het ons verlaat . . . . Daar was 'n afskeidsgeselligheid gegee 
(Die Kerkbode, 31 Julie 1929, bl. 173); in die 13de eeu was 
'n wet uitgevaardig dat alle vervaardigers van sterk drank ver
ban en verslaaf moes word (Het Zoeklicht, Maart 1929, bl. 
72). Verder verwys ons vir hierdie stylfout, en hoe om horn 
maklik te vermy, na A, no. 1. 
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Natuurlik is was volkome korrek in die voltooid-verlede 
tyd, bv.: voor ek nog daar aangekom het om dit te verhoed, 
was die onmoontlike man reeds gevra om mee te doen. 

3. ,,Was" i.p.v. ,,is" ten gevolge van tydsattraksie. 

Voorbeelde : die skrywer ... het uitgegee ... in 1841 De 
Nichten, wat in prosa geskrywe was (C. M. v. d. Heever in 
lnleiding by De Neven. Dis tog nog in prosa ! ); omdat hulle 
( d.w.s. die onreine geeste) geweet het dat hy die Christus was 
(Luk. 4, 41). Die fout is maklik te verklaar: omdat die mede
deling op 'n gebeurtenis uit die verlede slaan, is was gebruik, 
i.p.v. is. 

4. Konkreet vir abstrak. 

Voorbeelde : dat hy dit ( nl. die boodskap) tog dadelik 
moes aanstuur na (i.p.v. aan) ds. Berg (Jurg Vaber, Moderne 
Jongmense); in Johannesburg aangekom, telegrafeer Timo da
delik na (i.p.v. aan) generaal Boshoff (ald.); hy het 'n besoek 
gebring na Kaapstad. As dit sigbare, konkrete voorwerpe ge
wees het, sou na op sy plek gewees het. 

5. ,,Moes" i.p.v. ,,moet." 

Voorbeelde : dit moes so pas na die oorlog daar droewig 
uitgesien het (Jurg Vaber, Moderne Jongmense); stel jou voor 
die gevoel wat in so'n mens moes gewees het (Bruwer, Bodem
vas); dit lyk of hy eenmaal groot verdriet moes gehad het 
(Jonker, Bande); voel julle watter plesier die vyand moes ge
had het om arme ltar so tot spot te maak? (Malherbe, Hart 
van Moab); dit moes die skrywer nogal taamlik gevlei het, want 
in die voorredes van die verskillende herdrukke merk ons 'n 
moeilik verbloemde gevoel van belangrikheid op (C. M. v. d. 
Heever, lnleiding by De Neven); wat moes die gewaarwordinge 
van sy ouers gewees het (Haarhoff, Briewe aan Reinhard); 'n 
mens kan selfs van die skip af die plek sien waar die hos moes 
afgebrand het ( ald.). In al hierdie gevalle moes daar moet ge
staan het; moes is op sy plek waar dit slaan op wat behoort 
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te gebeur het, maar tog nie pfaasgevind he:t nie : hy moes 
(Eng. ought) my ontmoet het, maar het nie opgedaag nie. 

Hierdie veelvoorkomende fout beskou ek as 'n anglisisme: 
Eng. must: dit moes / n treurige affere gewees het - it must 
have been a sad affair. Miskien het daartoe ook bygedra die · 
onbewuste idee dat moet nie die begrip van wat verby is, sal 
uitdruk nie en dit dus moes moet wees. Die perfektum wat in 
die betrokke sin voor~om, laat die begrip van verledenheid 
egter volkome uitkom. 1

) 

6. ,,Bedank" i.p.v. ,.bedank vir." 

Voorbeelde: A. het die pos bedank; Ds. B. het die beroep 
na die gemeente S. hedank; 'n koppie koffie sal hy egter nooit 
bedank nie ( Odendaal. Die Moreskof). W aarom hierdie on
afrikaanse, maar totaal onnodige en baie steurende wending die 
laaste jare gebruik word deur baie i.p.v. die geykte bedank vir, 
kan ek nie begryp nie. In die sin van ,,jou dank betuig" staan 
bedank alleen, sonder voorsetsel. maar in die van ,,jou diens 
opse," ,,'n betrekking nie aanvaar nie" moet dit wees bedank 
vir. 

7. ,.Waarde Heer" by offisiele briewe. 

Dit is 'n anglisisme, in navolging van Eng. Dear Sir. Ons 
behoort ons hier te laat lei deur die Nederlandse taalgebruik 
en daar wek die verbinding. W aarde Heer ( versover dit nie 
ironies of sarkasties gebruik word nie) 'n steurende teespraak, 
nl. dit dat waarde net gebruik word by min of meer vriend
skaplike omgang, nie in gevalle waar die offisiele afstand in 
ag geneem word nie. Ons behoort hier eenvoudig te gebruik 
Meneer. Iemand kan miskien. teewerp dat Meneer darem so 
die idee wek van ,,baas", maar dit is meer skyn as werklik
heid; clink aan Eng. Sir. Ook het Meneer die voordeel dat dit 
korter is. Ongelukkig het Waarde Heer diep deurgedring in 

') ·n Paar persone bet my gevra of die vorm moes clan nou glad nie 
gebruik moet word in ans taal nie. Dit is natuurlik nie die geval nie. In 
die betekenis van ,.na hulle vertel'' behoort die vorm moet te wees. maar in 
die sin van ', ,nodig, noodsaaklik wees" is moes op sy plek as verlede tyd 
van moet : daar was niks aan te doen nie : hy moes die boete betaal. 
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ons taal. maar glad nie te diep om weer uitgeskakel te word 
nie. Wat het tot voor enige jare dieper deurgedring in Afri
kaans as mrs. en miss? en vandag 1s dit by meer ontwikkeldes 
onder ons wat vir ons taal voel tog taamlik algemeen vervang 
deur mev. (mevrou) en juf. (juffrou), kyk bl. 36. 

8. Die al- of nie-noodsaaklike van 'n bepaalde .. aan
vullingswoord" (voorsetsel, artikel, besitlike voor
naamwoord, hulpwerkwoord). 

Ons lees in Joh. 16, 27: omdat julle My liefgehad en ge
glo het dat Ek van God uitgegaan het. Geredelik sal toege
stem word dat het hier tweekeer moes gestaan het : liefgehad 
het en geglo het. W aarom? Omdat die twee werkwoorde nie 
op een lyn staan nie: .. liefgehad" regeer 'n direkte objek (My), 
terwyl .. geglo" 'n sin as objek het. Daarentee word net een 
het gebruik in sinne soos die volgende: omdat julle my liefge
had en beskerm het (altwee transitief); omdat julle vermoed 
en gevrees het dat (altwee met 'n sin as objek). 

Vergelyk sinne soos die volgende : die man en vrou het 
die kamer verlaat; sy vader en moeder het reeds vertrek; die 
voorvoegsel en agtervoegsel word soms weggelaat ( almal met 
net een die); teenoor: die vader en die seun het reeds aange
kom; die moeder en die dogter is albei siek; die self standige 
naamwoord en die werkwoord word apart behandel (alma! 
met twee die's). Ons voel dadelik dat daar i.n die eerste reeks 
'n eenheid bestaan wat in die tweede ontbreek en derhalwe 'n 
tweede. die noodsaaklik word. Dikwels sal die al- of nie- her
haal van wat ons hier, by gebrek aan 'n beter term, die ,.aan
vullingswoord;. noem, afhang van nadruk; soms sal dit 'n 
gevoelsaak wees; clan miskien weer een van smaak. In II Kron. 
11, 21 staan : en Rehabeam het Maaga . ·. . Hewer gehad as 
al sy vroue en sy bywywe. Is sy voor .. bywywe" nou nodig 
of nie? Joh. 7, 34 staan: ,.Julie sal My soek en nie kry nie", 
wat letterli.k herhaal word in vs. 36. In die Griekse teks staan 
die voornaamwoord ook net een keer. Of die Griekse taaleie 
nou toegelaat het dat die voornaamwoord net een keer uitge
druk word, clan wel of .,nie kry nie" hier in algemene sin moet 
opgevat word, nl. gelyk aan .,niks kry nie". kan ek nie beoor-

Tnal 4 
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deel nie, maar die Afrikaanse taaleie laat <lit nie toe nie. In 
ons taaJ- moet die voornaamwoord hier twee keer uitgedruk 
word, of daar moet gelees word ,,niks kry nie," 

Ons kan nie hier verder op die punt ingaan nie, maar 
stilisties is dit 'n saak van groot belang en dis opvallend wat~ 
ter steurende foute in hierdie verband dikwels gemaak word. 

9. ..Vat" i.p.v ... neem." 

Vir die hedendaagse taalgevoel is dit nie altoos maklik 
of moontlik om verskil te maak in betekenis of gevoelswaarde 
tussen neem en vat nie, en word dit dan bloat 'n geval van 
taalgebruik. Ons het hier egter nie sodanige gevalle op die 
oqg nie, maar enkel die waar vat duidelik misplaas is omdat 
daar geen sprake van ,,gryp" is nie, of omdat vat hinderlik is 
vir die gevoel. as synde minder fyn. So is vat op sy plek in die 
volgende : tou vat; vlam vat; vuui vat; koers vat; spoor vat; 
koue vat; vat en loop; toe vat hy sy hoed en loop dadelik die 
kamer uit. By sommige (miskien moet ons se baie) is dit egter 
alles vat: hulle vat 'n skeppie kos aan tafel; hulle vat nog n 
lepeltjie suiker; hulle vat 'n boek op en lees, en baie IJleer. 

10. Oortollige ,.geword." 

Nie minder steurend nie is die oortollige gebruik van die 
verlede deelwoord geword: ek is gevra geword; hy is versoek 
geword; dis my vertel geword; sy is genooi geword, ens., ens. 
Ons kry dit ook by vername skrywers, bv.: daar was geen 
twyfel aan dat hy deur hulle oorval en af gemaak geword was 
nie ( Sangiro, Op Safari). 

In al hierdie gevalle dra geword volstrek niks tot die sin 

by nie. is daar ntee totaal oorbodi en hinderlik. en daarom 
stcrk af te keur. Ons mecn dat daardie oortollige geword 
meer oorkom in die westelike dee! an die Kaapprovinsie as 
in die binnelande. altans as in Transvaal. In ouer Nededands 
(bv. in die tyd van Bilderdyk) het dit baie voorgekom en dis .by 
ons 'n oorblyfscl uit daardie tyd. Sommige van ons ·meen 
waarskynbk dat dit nogal deftig klink en krag by it aan die.sin. 
wat geen van beidc die gcval is nie. lii goeie Nederlands. v~ 
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vandag ( geen stywe boeketaal nie) ontmoet jy dit nie. Ek 
herinner my nog goed hoe Nederlandse vriende my in die eer
ste tyd van my verblyf in Holland telkens en telkens versoek 
het om tog daardie oorbodige stertjie geworden te laat vaar. 

11. Die mv. ,,vorms" naas ,,vorme." 

Vir my taalgevoel is dit hinderlik as iemand in abstrakte, 
nie-konkrete sin, bv. na aanleiding van 'n taalvorm, die mv. 
vorms gebruik: die woord het twee vorms. Hier verkies ek die 
mv. op e-: vorme. In konkrete sin is die s-meervoud m.i. op 
sy plek: koekvorms; vorms om in te vu[ (soos wanneer iemand 
aansoek doen vir 'n betrekking). Die s-mv. is by hierdie woorde . 
natuurlik in die rigting van die Afrikaanse taaleie, vgl. arms, 
derms, skerms, storms, wurms, ens., waar Nederlands dwars· 
deur die mv. op -en gebruik, maar van norm en term is ons mv. 
tog ook norme en terme. 

12. Tot ('n) sekere mate. 

Dis nog ,'n steurende en baie voorkomende anglisisme, uit 
Eng. to a certain extent: die ltaliaan behou nog tot 'n sekere 
mate die ou Romeinse talent vir organisasie ( Haarhoff, Brie
we aan Reinhard). ,, Tot is op sy plek hy ,,hoogte" : tot ( · n) 
sekere hoogte, maar ,,mate" vereis in: in ('n) sekere mate. 

13. Die hoofklem by ,,standaard." 

Baie Afrikaners plaas die hoofklem op die tweede letter
greep: standaard, maar by hierdie woord sou ek sonder twy
fel die Nederlandse gebruik volg en die hoofklem op die eerste 
lettergreep laat yaL standaard.') Waarom clan hier die Neder
lander volg? -Omdat ons te doen het met 'n kultuurwoord, een 
wat nog nie deurgedring het tot alle Jae van die volk nie. By 
woorde van vreemde oorsprong het jy verskillende taallae, 
ouere en jongere. By die ouer taallaag hou ons vas aan die 
Afrikaanse beklemtoning en uitspraak, en daarom spreek ons 
protestant en telegram uit prot-tes-tant en tel-le-gram, hoewel 

') Vgl. Ons Tyd. IV, bl. 85-86. 
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die Nederlander se proo-tes-tant, tee-le-gram. Omdat protes
tant en telegram deurgedring het tot alle lae van ons volk, 
daarom is dit geen kultuurwoorde meer nie en volg ons die 
Afrikaanse uitspraak. By kultuurwoorde daarentee, woorde 
van 'n later taallaag, behoort ons aan te sluit by die Neder
landse beklemtoning en uitspraak: daarom katalogus, mono
p6lie, n6tule en nie katal6gus, monopolie, nottile nie; net so 
tee-lee-pa-tie en tee-lee-vi-sie, nie tel-lie-patie en tel-lie-vi-sie 
nie. 

Ek het nog altoos die idee dat die plasing van die hoof
klem by standaard op die tweede lettergreep sy oorsprong 
vind in 'n letteruitspraak. Dis die gevolg van die twee a's. As 
daar net een a gestaan het ('n spelling wat voorgestel is in die 
voorwoord by Afrikaanse Fonetiek), sou ·ons die beklemtoning 
nie gehad het nie. As dit so is, sou iemand kan vra, waarom 
se ons clan nie gierigaard en luiaard nie? Hiervoor kan 'n 
goeie rede gegee word. Die laaste twee is doodgewone woor
de, wat ieder oomblik gebruik word; die eerste nie. Gewone Afri
kaanse woorde soos gierigaard en luiaard het ons as 't ware 
deur die oor geleer, 'n vreemde woord soos standaard daaren
tee deur die oog, d.w.s. op papier en so gou 'n woord enigsins 
vreemd is, is die publiek geneig om horµ uit te spreek volgens 
die letter, die spelling. Daarom beklemtc:ion baie Afrikaners 
ook die tweede lettergreep in Spanjaard (met die n gelyk aan 
die van been), terwyl die Nederlander die hoofklem op die 
eerste . lettergreep plaas: Spanjaard (met die n gelyk aan die 
van beentjie), wat vir ons die enigs korrekte behoort te wees. 
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IV. TAALOUDHEDE.1
) 

Dis 'n verbreide opvatting onder minder ingewydes dat 
dialekte baie argai:sties is, m.a.w. allerlei klanke, vorme, woorde 
en betekenisse bewaar wat vroeer tot die alge.mene taal behoort 
het, maar reeds lank gelede deur ander vervang is. In sekere 
sin is dit juis dat ou bestanddele, om watter redes dan ook, in 
dialekte bly voortlewe terwyl dit uit die Algemeen-Beskaaf 
verdwyn het. Oor die algemeen is dit egter onjuis om aan dia
lekte te clink as behoudend en aan die standaardtaal as veran
derlik. Dis eerder andersom. In ieder geval staan dit vas dat 
dialekte die Standaardtaal of, soos dit ook genoem word, die 
Algemeen-Beskaaf dikwels ver vooruit is. Die algemeen-be
skaaf doen diens vir 'n baie ruimer gebied as die dialek: naas 
mo~delinge uitingsmiddel is die eerste veral ook die skriftelike 
medium, terwyl dialekte gewoonlik net gepraat word, in ieder 
geval nie vir kultuurdoeleindes aangewend word nie. As 'n 
natuurlike koasekwensie hiervan moet die algemene landstaal 
behoudend van aard wees en kan die dialekte gouer veran
der. In hierdie artikel wil ans enige punte behandel waarby 
kennis van vroeer taaltoestande nodig is om hulle goed te v.er
staan. Ons gee hieraan die naam taaloudhede.2

) Dit wil dus 
nie se dat hierdie bestanddele noodwendig verouder het, of net 
in figuurlike sin voorkom nie; dit kan die geval wees, maar dis 
nie noodsaaklik nie. Oak kies ans ons voorbeelde sowel .uit die 
volkstaal of streekspraak as uit die algemeen-beskaaf. 

1. Aanstaande week ,,en" Vrydag. 

Die oningewyde sien in hierdie en die voegwoord en 
neem bostaande uitdrukking dan op as te beteken : aanstaande 

1
) 'n Gedeel te ·van hierdie stof is eerste verwerk in Ons Tyd. IV, bl. 

116-118. 
2

) Hierdie benamin{J ontleen ans aan Verdam, Uit de Gescliiedenis der 
Nederlandsche TaEJ/, bl. 279-280, m11ar ans 11ehruik djt jn enigsins and~r 
b.ete!<;eni~ . · · 



54 

week en dan Vrydag . Oit is nie die oorsprong van die woord- . 
jie nie en ook nie sy betekehis nie . 

Hierdie en is die swakbeklemde vorm van die voorsetsel 
in, eng. in. Hierdie gebruik bestaan nog in die Nieunederland
se spreektaal. voor dae van die week, maar die woordjie word 
clan meestal een geskrywe, deur verwarring met di~ onbe
paalde lidwoord een, wat ewenwel 'n heel ander woord is. Dit 
duie clan aan .. die vorige Of eersvolgende betrokke dag," soos 
uit die volgende voorbeelde duidelik blyk: een Dinsdag 
( = laaste Dinsdag) heh ik hem laatst gezien; kom een Maan
dag ( = eersvolgende M.) bij me; tot een Zondag ( = eersko
mende S .)1

) 'n Uitnodiging in Nederlands soos kom een Maan
dag bij me, hoef dus nie net · te slaan op die een of ander 
Maandag nie, maar kan ook sien op die .eersvolgende Maan
dag . 

Vera! in Middelnederlands was en gewoon in hierdie 
bctekenis, insonderheid by tydsbepalinge: en sonnendaghe 
dair na ( = op die eersvolgende S.); en goeden-Vridaghe (=op 
Goeie-Vrydag).2

) , 

'n Uitdrukking soos .. aanstaande week en Vrydag" be
teken dus: aanstaande week op Vrydag. 

2. ..Al" as selfstandige voornaamwoord. 

Alles is eintlik 'n ou genitief; die oorspronklike nominatief 
en akkusatief was al, soos nog in Middelnederlands. Van hier
die laaste, oorspronklike vorm het ons etlike voorbeelde oor in 
Afrikaans : dis al; dis al wat ek weet; oral uit ndl. over-al 
( =oor alles , d .w.s. op alle plekke), waarnaas orals, · met soge
naamd adverbiale s;3

) veral uit ndl. vooral ( = voor enigiets, 
d .w .s. : in die eerste plek, insonderheid) ; hy is met kar en 
al weggespoe]; sy het met stoel en al omgeval; met haar fyner 
siel en al (Malherbe, Hart v. Moab). In die gebruik van al in 
die laaste drie sinne, wat baie gewoon is in ons taal. moenie 'n 
anglisisme gesien word nie. Dis ook Nederlands, vgl. o .a.: en 
hij zelf met melk en al onder den voet was geraakt (Mulder, 
Deining). 

') V gl. N . W. III , 3, bl. 3808 aanm. en bl. 4111. 
2

) V gl. M . W. ender en. 
') V~I. Mnl. Gr{lm .. ~211. 
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Net soos alles eintlik 'n ou genitief is, so ook iets en ndl. 
niets, waarvan die oorspronklike nominatief nog bewaar is in 
die spreekwoord : als niet komt tot iet, kent iet zichzelve niet. 
Oieselfde geld natuurlik ook van ons niks, Duits nichts. 

3. ,,Al"= gedurig; telkens. 

Hierdie betekenis is gewoon in Afrikaans. Oit behoort 
veral tot die spreektaal en besit iets intiems. Enige voorbeel
de: in plaas van ernstig in die toekoms te kyk, is Saul al met 
die oomblik besig ( Malherbe, Saul die W orstelheld); hy wil 
al vir my leer hoe om met geld te werk; sy wil al weet wat ek 
more gaan doen; die kind sit al te stoot aan die tafel. 

Volgens die N.W. 1
) kom dit nog voor in die gemeensame 

Nederlandse spreektaal en wek dit dikwels die bygedagte van 
iets onaangenaams.2

) Ook in Afrikaans is dit 'n kenmerkende 
eienskap van die gevoelswaarde van hierdie gebruik van die 
woord dat dit dikwels, miskien moet ons se meestal. die byge
dagte wek van 'n enigsins onaangename, 'n hinderlike hande
ling. Vergelyk maar die voorbeelde wat pas gegee is. Hierdie 
bygedagte is egter nie aanwesig waar die subjek onpersoonHk 
is nie: dis al vir my of ek iemand hoor klop; dit voel al vir my 
of die sweer oopgegaan het. Verder is dit kenmerkend van 
hierdie gebruik d~t die woord sowel in Nederlands as in Afri
kaans altoos 'n verhoogde intonasie en sterk klem ontvang. 

Soos o.a. uit die N.W. blyk, is hierdie gebruik van die 
woord in Nederlands nie so gewoon as in Afrikaans nie. Reeds 
in Middelnederlands tref ons dit aan. Die M .W. gee nie die 
betekenis nie, maar w.el die Handwoordenboek. Twee mooi 
voorbeelde is te vind in die bloemlesing agter in Franck se 
grammatika3

): nochtan laghe daer te min aen (sou dit nie so 
erg wees nie), wouden si hemselven (hulleself) alleen verdoe
men; mer neen, si willen al ghesellen hebben; die duvel is .een 
meester van medicinen, want hi wil den luden al leren, hoe si 

') II, 1. bl. 72. 
2

) Sonder hierdie bygedagte vind ons dit in Vondel se Gijsbrecht van 
Amstel. vs. 1210: In zo veel rampen hie! (=hield) hij al dezelve moed; 

3
) Franck, Mittelniederliindische Grammatik, bl. 267 en 268, in die uit

treksel uit Des Conincs Somme. 
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hoer lijf in ghesonden (hulle liggaam in 'n gesonde toestand) 
houden sullen. 

Die ontstaan van hierdie betekenis van die woord is in
teressant. Die N.W. (II. 1, bl. 70, 6 en 72, 7) verklaar dit so. 
Uit die oorspronklike betekenis van al ( wat bloot die akkusa
tief is van die vnw. al, tans alles, kyk no. 2 bo) ,,geheel" (wat 
in die ouer taal gewoon is), het in verband met tydsbegrippe 
twee betekenisse ontstaan : -

a) Die van ,,reeds". ,,Hier geeft al de voorstelling, dat een 
zeker feit op het oogenblik waarop men spreekt, of waarop de 
spreker zich in gedachten verplaatst, geheel is geschied, <lat het 
op <lat oogenblik gebeurd, aanwezig, gereed of klaar is." (b) 
Die van ,,voortdurend, gedurig." Wanneer 'n mens aan die 
duur van 'n handeling of werking clink, gee al ,,de voorstelling 
van eene geheele, doorloopende voortduring, van een langen, 
of althans betrekkelijk langen duur. Zoo kreeg het geleidelijk 
de beteekenis van voortdurend, aanhoudend, of wel, met kleine 
wijziging, van gedurig, telkens, naarmate men Of aan eene ge
heel onafgebroken voorstelling dacht, of aan de telkens weder
keerende herhaling van hetzelfde geval. met korte tusschen
poozen." 

4. 'n .. Dam" gooi. 

In die streek waar ek vandaan kom ( Oorheksrivier;, Wor
cester) is dit algemeen <lat by waterlei nie gepraat word van ,,'n 
wal gooi'' nie, maar van ,,'n dam gooi." Hier het ons die ou be
tekenis van di~ woord dam, nl. die van .,wal. waterkering" en 
dit is die enigste betekenis in Nederlands. Hierdie betekenis 
het ons ook nog in die afleiding opdam. Owerigens beteken 
dam in Afrikaans ,,'n hoeveelheid water deur 'n wal ingesluit," 
in Nederlands-daarentee beteken dit die wal self. Daarom is 
die opmerking skertsenderwyse weleens gemaak dat die Afri
kaner in die dam swem, maar die Hollander net maar fangs 
die dam kan swem. 

Ons vind die woord ook in die name van die twee stede 
Amsterdam en Rotterdam: dam beteken' hier ,,dyk" en Amster-, 
Rotter- duie aan die name van twee riviere. 
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5. Iemand die ,,das" omsit. 

In my kinderdae was dit 'n bekende uitdrukking in die deel 
van die Worcester-distrik waar ek vandaan kom. Of dit n"g 
bestaan, weet ek nie. Dit beteken : onder hande neem, maa1 
nie met erns nie; dus : karnuffel. 

Vir my gevoel het dit altoos ingesluit die idee van iemand 
plagenderwyse wurg en gewoonlik het die handeling clan ook 
ingesluit dat jy probeer om, by wyse van 'n grap, die betrokke 
persoon se keel ·toe te druk. Stellig moet in hierdie uitdruk
king gesien word die idee van die toetrek van 'n das of iets 
dergeliks om iemand se nek. 

Ek het altoos gemeen 'dat dit 'n jong uitdrukking was, 
d.w.s. op Afrikaanse bodem ontstaan, en van baie beperkte 
gebruiksomvang. Tog vind ek in Bartje van Anne de Vries, bl. 
242 : ,,dat stotteren van Arie, waar die tot nu toe alleen zelf 
de last van heeft gehad, dat doet hem ( d.i. sy broer Bartje) dan 
de das om," waar die uitdrukking moet beteken; bring horn in 
verleentheid, maak horn verward. 'n Mens kan nie anders clink 
as dat dit dieselfde uitdrukking is nie. Die roman Bartje speel 
onder boerearbeiders in die buurt van Assen ( noordooste van 
Nederland) en die taal is deurgaans in mindere of meerdere 
mate dialekties gekleurd. In my Nederlandse bronne vind ek 
geen spoor van hierdie uitdrukking nie; 

6. Hooghollands. 

Hierdie term het vrywel verdwyn uit die lewende taal. 
maar vroeer is die taal van die Hollander, altans in die weste
like dee! van die Kaapprovinsie, algemeen aangeduie as Hoog
hollands. Dis natuurlik bekend dat die term nie 'n geografiese 
begrip is soos bv. Hoogduits (Duits van die hoergelee gedeel
tes), Nederduits (Duits van die laergelee gedeeltes) of Neder
lands nie (die taal van die Nederlande, d.w.s. van die laerge
lee lande). ,,Hooghollands" is hier 'n waarderingsbegrip ter 
aanduiding van die deftiger taal van die Hollander, in teestel
ling met die nog nie as taal erkende spraak van die Afrikaner. 

In die N.W. (VI, bl. 883) word van Hooghollandsch net 
gese : ,,in Z.-Afrika het Nederlandsch tegenover het Afri-
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kaansch." Dit gee te kenne dat die term in Nederlands onbe
kend is en op Afrikaanse bodem ontstaan het. Miskien het 
die benaming in ons land meer uitbreiding gekry, maar hy het 
in Nederland ontstaan. In Bartje (kyk die vorige nommer) 
word meermale die Nederlands van wie nie dialek praat nie 
(bv. die juffrou op skool), of van wie sogenaamd te deftig is 
om dialek te praat (bv. Lammechien, die volwasse suster van 
Bartje, wat haar allerlei houdings v.eroorloof en probeer om 
Nederlands te praat, al kan sy dit nie behoorlik doen nie) aan
geduie as Hooghollands. So heet dit van die skooljuffrou op 
bl. 74: .,De juffrou is lank en slank en zij is deftig; zij praat 
ook zoo gek, zoo hoog-hollands als Lammechien, wanneer die 
haar mevrouw nabootst" en op bl. 83: .. zij spreekt hoog-hol
lands." Soms is die onderskeiding .,Hollands" of .,deftig-Hol
lands" voldoende, bv. op bl. 285 word van Lammechien gese, 
na die dood van haar moeder : .,Lammechien loopt drie dagen 
met rood-behuilde ogen door huis. Bij al haar ellende wil zij 
toch nog w.eer de juffrouw wezen; zij praat Hollands, zij doet 
also£ zij haar moerstaal vergeten is." Hierdie gebruik van die 
term .,Hollands" word begryplik as ons let op die volgende 
aanhaling uit die N.W. (VI, bl. 881, aanm.): .,Bij de bewo
ners van Groningen en Friesland heet nagenoeg het geheele 
overige Noord-Nederland Holland." 

Wat die gebruiksomvang van die term ,,Hooghollands" 
vandag is en vroeer was in Nederland, is my nie bekend nie, 
maar dis duidelik dat die gebruik nie op Afrikaanse bodem 
ontstaan het nie. Soos ho gese, het dit miskien meer verbreid
heid aan die Kaap v.erwerf. Ver yan die moederland en van 
haar beskawende taalinvloed, met 'n klein amptenaarselement 
teenoor 'n baie groter en veelal ruwe burgerlike, met wie die 
eerste dikwels op gespanne voet ver~eer en op wie hy stellig in 
baie opsigte neergesien het, sodanige toestande kan 'n vrugbare 
bodem opgelewer het vir die term .,Hooghollands" ter aandui
ding van die meer beskaafde Nederlands. 

7. Iemand in die .. hok" spit. 

In my kinderdae was dit in Oorheksrivier, distrik Wor
cester, die uitdrukking wanneer by spit ( veral by wingerdspit) 
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n persoon aan albei kante verby gespit word. Malherbe1
) se 

dat bak in hierdie verband die gebruiklike woord is (vir my is 
dit net hok), maar dat sommige hok gebruik. In altwee gevalle 
wil hy die gebruik van sowel bak as hok verklaar as 'n spontane 
Afrikaanse produk: die stukkie grand waarop die persoon 
staan wat aan beide kante verby gespit is, wek mos die idee 
van 'n bak of hok. 

Ek clink dat hierdie twee Afrikaanse uitdrukkings ont
staan het onder bygedagte aan bak en hok in die betekenis van 
.,tronk, ruimte waar 'n gevangene opgesluit word." Hierdie 
betekenis van die twee woorde is bekend in die N ederlandse 
volkstaal. 2

) Ek vermoed dat beide woorde veral op skepe sal 
bestaan of bestaan het en dis bekend dat die Nederlandse see~ 
manstaal van in~loed gewees het op Afrikaans. In die Fregat
schip Johanna Maria van Art. van Schendel lees ans op bl. 63 : 
,,de kapitein liet hem in het hok sluiten". 

8. ,,Hot"=regs. 

Hot beteken in Afrikaans ,,links" en haar ,,regs": die 
hot perd ( = linkerperd) is steeks, maar op die haar perd · ( =reg
terperd) kan jy reken; aan die hot kant is 'n gat, maar aan die 
haar kant is die pad goed. Dis geen algemene terme in Neder
lands nie, maar waar dit gebruik word, is die betekenis net 
andersom : .. het paard moest haar ( d.i. links) gaan en het ging 
hot".3

) Vir Nederlands word dif net as bywoord vermeld, ter
wyl dit by ons sowel byvoeglike naamwoord as bywoord is. 

Hot in die betekenis ,,r~s" !ewe in Afrikaans nag as term 
by ploee, altans so was dit algemeen in my kinderdae op die 
plase in Oorheksrivier, distrik Worcester. As die ploeg aan 
die end van die voor 'kom, het die drywer altoos net geskree 
.,kom" I en clan word die span natuurlik linksom gebring. Wan
neer hy egter in sekere gevalle skree hot-om I, clan was dit 
vanselfsprekend dat die trekdiere regsom gebring moes word. 
So vanselfsprekend was hierdie betekenis dat ek meermale 
gesien het dat as 'n onbedrewe touleier ( gewoonlik nie 'n vol-

') Afrikaanse Spreekwoorde ender .. bak." 
2) V gl. N. W. en ook Van Dale s.v. 
3

) By Koenen-Endepols, Woordenboek der Ndl. Taal ender haar. Vgl. 
nok N. W. V, bJ. 1437 onder haar IX. 
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wassene nie) dit nog nie weet nie of op die oomblik daar nie 
aan clink nie, 'n haastige drywer horn sommer onder die voor
slag steek en horn die betekenis sodoende vir goed bybring. 

9. .,Hou" jou mond. 

Heowel die N.W.1
) en ook Stoett2) nie seker omtrent die 

punt is nie, kan m.i. die betekenis van hierdie uitdrukking die 
beste met Verdam3

) verklaar word deur aan die woord hou 
hier die betekenis .,behoed, bewaak" toe te ken. Hou jou mond 
moet clan oorspronklik beteken het: bewaak jou mond, d.w.s. 
hou jou mond in toom. Hierdie betekenis van hou was gewoon 
in Ougermaans, soos o.a. uit die woordeboeke duidelik blyk. 

10. Ja-nee. 

ledereen ~an ons ken hierdie tipiese verbinding in ons 
taal van die in betekenis presies teenoorgestelde, dus mekaar 
uitsluitende twe~ woordjies in die betekenis van : di_s waar, <lit 
is so, dit moet toegegee word, stellig : ja-nee, ek kan nie se 
dat ek nie eerder kon gekom het nie; ja-nee, 'n goeie spreker kan 
'n mens horn darem nie noem nie; ,,ja-nee, oom Frans is reg," 
se 'n derde, maar 'n Boesman is darem maar 'n Boesman. Steel 
hy nie vandag nie, clan steel hy more ( Eybers, Lotgevalle van 
H. Dominik); Ja nee, neef Hans, ek het al lankal laat staan om 
die Engelse te probeer ~erstaan (de Villiers, Die Wit Kraai); 
ja nee, clan moet jy die kans nie laat verbygaan nie (Oden
daal, Die Moreskof); ja nee, ons gaan trek so seker as wat ons 
nou waterkerse maak (aid.). ·Ja nee, die twee oues moet saam
gaan. Pa kry hulle seker net jammer. Daarom wil hy he hulle 
moet bly (aid.). 

Vertel word dat hierdie gebruik die Hollander-onderwy
ser van die ou Transvaalse Republiek so lelik kon vererg. As 
'n kind iets gevra word en hy begint met ,,]a-nee, Meneer," 
clan meen .. Meneer" dadelik dat met horn die gek geskeer 
word, want hoe kan 'n antwoord nou sowel ,.ja" as .,nee" be-

')01. VI. bl. 1139. 
2

) Neder/andsche Spreekwoorden. no. 1538. 
3

) M . W. III. bl. 623-24. 
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vat. Die meeste van on·s sal dan ook meen dat hierdie gebruik 
beslis op Afrikaanse bodem ontstaan het. Dit is egter nie die 
geval nie. 

Die N.W.1
) gee verskillende voorbeelde van hierdie ge

bruik. Die betekenis wat daar aan die verbinding geheg word, 
is nie dieselfde as die by ons nie. Daar staan: ,,Ja, neen wordt 
gebezigd als een verzachte tegenwerping of wanneer men iets 
slechts ten deele: of onder voorbehoud kan toestemmen." Daar 
word drie voorbeelde gegee. Uit die derde voorbeeld blyk dui
delik die tweede betekenis van die N. W. Hier is die voor
beeld: .. Ik hoop, dat je hem voor altijd je drempel hebt ont
zeid"-.. Ja ... neen ... dat is te zeggen, hij is het nu die weg 
wil" (K.Z. (Klaasje Zevenster) v. V. Lennep). Vir die twee 
ander voorbeelde geld blykbaar die eerste betekenis van die 
N.W., want die tweede pas nie daar nie. M.i. sou ons Afrikaan
se betekenis, soos ho gegee, daar ewenwel veel beter pas as die 
van die weinigseggende .. verzachte tegenwerping" van die N. 
W. Ons gee die twee voorbeelde en die leser oordeel self: De 
Heer N .N. merkte hierbij op: ,,ja, neen" .. ,,ja, neen" zeide hij, 
.. de weg .. zal zoo niet wezen, of wij zullen er wel overheen 
komen."-Ja, neen, als wij terug keeren, zullen wij ook een nat 
pak hebben ( altwee voorbeelde uit Geel). Ek is nie in die ge
leentheid om die verband by Geel te kontroleer nie, maar uit 
die twee genoemde voorbeelde te oordeel, pas ons betekenis 
hier uitstekend. 

Vir die volgende voorbeeld by Van Randwijk, Burgers in 
Nood, pas ons betekenis in ieder geval uitstekend. Verdoorn 
kry in die kantoor van sy baas kennis van sy ontslag en is so 
verslae dat hy nie kan praat nie. Dan word van horn gese: 
Alleen weet hij ( d.i. Verdoorn) dat hij meer dan tien maal 
de versleten ruggen van de boeken op de schrijftafel telde: 
.. Een, twee, drie ... zes, zeven ... ja zeven . . . Ja, nee ... 
twee, vier, zeven.'' Tot die vorm klop volkome met die van 
ons. Ook op die tweede voorbeeld pas ons Afrikaanse beteke
nis, hoewel miskien ietsie minder goed as op die eerste. lei:nand 
,vra aan Verdoorn wanneer sy vrou, wat in die hospitaal is en 
nog niks van sy ontslag weet nie, tuis· kom en hy antwoord 

1
) DI. VII, bl. 8-9. 
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onthuts: .,Heil? (naam v. sy vrou) ... Heil? ... Dinsdag ... 
Dan is de duif weer in 't nest, ja, ja ... nee." 

Wat die verbreidheid van hierdie verbinding in die heden" 
daagse Nederlandse volkstaal is, is my nie bekend nie. Uit 
die N.W.t.a.p. sou 'n mens opmaak dat dit nie juis baie ver
breid is nie. Ons uitdrukking is egter nie op Afrikaanse bodem 
ontstaan nie, maar uit Nederland oorgebring, hoewel dit goed 
moontlik is dat die betekenis hier gedeeltelike wysiging onder
gaan het. 

Tenslotte wil ons opmerk dat die klemtoon en tempo van 
die verbinding in Nederlands blykbaar bietjie anders is as in 
Afrikaans. By ons vorm die verbinding feitlik twee lettergrepe 
van .een woord, met die hoofklem op .,nee," dus ja-nee. In Ne
derlands daarentee het albei woorde gewoonlik blykbaar ge
lyke klem en loop die twee nie so in mekaar soos by ons nie, 
is die tempo m.a.w. nie so snel nie. Of dit egter ook die geval 
is in die voorbeelde by Van Randwijk kan betwyfel word. 

11. Die gehruik van die persoonlike voornaamwoord as 
versterking van .,ja" en .,nee". 

Baie gewoon is dit in ouer Nederlands, veral in Middelne
derlands, dat by vraag- en bevestigingsinne die bywoorde ,,ja" 
en ,.neen" versterk word deur 'n onmiddellik volgende persoon
like voornaamwoord, wat dan in getal .en geslag ooreenstem 
met die onderwerp van die betrokke sin. Die geheel is clan 
gewoonlik te vertaal met .. ja seker, seer seker, stellig" of met 
,,glad nie, volstrek nie." · Vergelyk o.a. : Gheloofdi , dat ic u 
siende moghe maken? Jawi (seer seker) Here.-Sidi iet langhe 
verbannen? Jaic, hets drie jaer.-Soutstuse al hier weder soe
ken? Tc wa1:en ja du (stellig)- Es die coninc doot? Jai (i is die 
verswakte 1vorm van hi).-Es hier: .ghcen Gods prophete.? ,.Jae( 
(seer scker· ct vet's va~ uit hct). sprnc Achab. 1) 

V ir ons tn Su id-A £rika is hierdie gebruik vcra l bekend uit 
die antwoord wat p.i:edikante. gee 9Y hulle bevestiging : .,ja ~· ~. 

van gai:iser hart~ ... waarby. 9n1dat die . konsin,1.ksie. nie .mce:
begryp word nie (geld di t ook v ir N ederland?). die .. ik" e~ter 

') V11I. Stoe tt . M11/ . Swaakk1111.<t. § 36 en T. en J. le Roux, M11l. Gram-
matika . '.! I , -!. op111. · · · 
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altoos verkeerdelik by die volgende woorde getrek word i.p.v. 
by die .. ja," sodat die geheel uitgespreek word (met 'n pouse na 
,,ja" i.p.v. na ,.ik") : ja, ik van ganser harte. Die gebruik lewe 
ook nog in die Nederlandse spreektaal: wel ja ik; wel neen ik. 

Dit was vir my 'n groot verrassing om 'n voorbeeld van 
hierdie gebruik te vind by Kootjie van den Heever, Vlugtige 
Skaduwees, bl. 45. Garing, 'n verwaarloosde bywoner-tipe, 
laat horn as volg uit teenoor sy vrou : .. Ek gaan vir ons 'n ou
ooi haal. vrou. Ek en jy en die kinders, ons almal vergaan van 
die honger ... (driftig en opgewonde .. . ) Ja'k ( = so waar), 
ek gaan haar haal. My arme kinders se oe sit al agter in die 
kop soos 'n maer bees s'n." 

Dis die enigste voorbeeld uit die boek en die enigste aan 
my bekend in ons taal. maar ons mag stellig aanneem dat dit 
meer voorkom in Afrikaans want die S. sal die gebruik tog nie 
kunsmatig invoer nie. 

12. Aan (die) .. kant" maak. 

Hierdie uitdrukking beteken oorspronklik: aan een kant 
(sy) bring, m.a .w.: in orde maak. In ouer Nederlands word 
die een nog gebruik. 1 ) 

13. ..Kant" en wal. 

Dit word gese van strome wat vol is. Ons het hier die
selfde selfstandige naamwoord as in die vorige nommer en die 
betekenisontwikkeling sal wel gedink moet word soos deur 
Malherbe aangegee. Hy se ': .. waarskynlik ontstaan uit: tot 
aan die kant en wal vol." 2

) Die N.W. vermeld die uitdrukking 
nie, maar Malherbe gee 'n voorbeeld uit agtiende-eeuse Neder

lands: .. want 's morgcns \\' FIS de revier "'-'CCr en k2nt en rval 
110[."" ) D ie eerstc en sa l h icr nic die vocgwomd wees nie. maar 
die voorsetsel, met die hetckenis: in. aan. Die bewl1ste 'Voor
sctsel het ons beh;'lndcl in no. I. Ons ve1·klaring word bevesti9 

' ) V gl. N.iv. VII. hi. IHll.IBI en ook MallJt• rhc. Sprccku·oordc 
ond.:r bnt. 

' ) Spr<'c·f.:1,.oo~dc s.v. 
' )Aid. llit di\' rC' isbc:5krywin9 cll"ur Hendrik J<tcoh Wiknr ( 1779), ui~

gcgl-c ckm dk Lin~Lhot.·11-V,· r.-11i\Ji 11 u . XII. SJ.. 
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deur die volgende voorbeeld uit Westerbaen: ,,'k Heb menigh
mael gesien, wanneer sy (de sneeuw) was verstooven, En door 
de wind van 't veld in kant en wal geschooven, Dat" ... 1) 

14. ..Kant" en klaar. 

Vir ans gevoel is kant hier 'n byvoeglike naamwoord en 
vir die Hollander oak. Hierdie byvoeglike gebruik van .. kant" 
in die sin van .. gereed, na behore,'' ens., kom reeds voor in ouer 
Nederlands en oak in ander naburige Germaanse _tale, en het 
ontwikkel uit die self standige naamwoord. Miskien was die 
oorspronklike betekenis van .. kant" in hierdie geval : van kantc 
voorsien, m.a.w.: na behore, gereed. Of ans nou die begrip 
,.van kante voorsien" moet opvat as .,nag van kante voorsien. 
oorspronklike betekenis van .,kant" in hierdie geval : van kante 
voorsien deur dit te skawe," soos Franck-Van Wyk3

) skyn te 
meen, is 'n ander saak en oak wel bysaak. 

Dieselfde woord as bywoord vind ans in Bartje van Anne 
De Vries: .. het dier lijkt wel kant ( = beslis, kompleet) gek" (van 
'n voel gese wat van haar nes met eiers opvlie)4

). 

15. .,Volk"=gekleurde manlike arbeiders. 

Algemeen is in die westelike gedeelte van die Kaapprovin
sie die gebruik van volk in die sin van .. gekleur:de, manlike 
plaasarbeiders" : roep die volk om te kom eet; die volk se kos 
moet land-toe gestuur word; hy hou nooit meer as drie volk 
aan nie; die oestyd is op hande en die volk is skaars. Dit kan 
oak gebruik word .vir ,.alle gekleurdes op die plaas'', bv.: 
vanaand sal die volk weer baie raas, 'n betekenis wat ons ook 
vind in die samestelling volkshuisies: huisies deur kleurlinge 
bewoon op die plaas. Gewoonlik egter duie dit net ,.gekleurde 
manlike plaasarbeiders" aan. 

Kultuurhistories het ons hier 'n interessante betekenisbe~ 
perking. Reeds in Nederlands word volk gebruik in die sin van 
,.arbeiders" ( gewoonlik .. plaasarbeiders" ?), bv. : dat zeggen de 

') N. W. VII, bl. 1315. 
2

) Dl. VII, bl. 1350 en 1353, d. 
') Etymologisch W oordenboek onder kant III. 
') Vgl. ook N.W. VII. bl. 1354. 
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boeren alleen maar om meer .en goedkoper volk te kunnen krij
gen ( G. Mulder, Deining); T . ging naar binnen voor z'n mid
dagslaap. 't Volk was aan 't werk (aid.). Die gebruik kom her:. 
haaldelik voor in hietdie roman. Omdat_plaaswerk vroeer uit
sluitend deur gekleurdes gedoen is - vandag verander dit 
gelukkig-, is dit maklik te begryp dat die betekenis van die 
woord by ons vereng is tot .. gekleurde, manlike plaasarbeiders.'' 

16. ,,Vrek' =erg. 

In gemeensame Afrikaans is gewoon die sin : hy is vrek 
suinig. Hierdie gebruik sal van.Self verbind word met vrek= 
doodgaan (van diere gese), sodat die sin dqn ve'rklaar word as 
te beteken : so suinig dat hy kan doodgaan. Dis moontlik dat 
dit die ontwikkeling is, maar. ek glo tog eerder dat dit anders 
is. Ons vrek is die samegetrokke vorm van verrek, wat ons net 
besit in die sin van ,.verstuit, ontwrig." Hierdie laaste betekenis 
is natuurlik algemeen in Nederlands, maar daarnaas is die 
woord gewoon in die Nederlandse volkstaal in die sin van 
.. doodgaan." Eweneens gewoon in die Nederlandse volkstaal is 
die bywoord wat hiervan · gevorm is; nl. verrekt =erg : dat is 
verrekt gemeen van hem; dat vind ik verrekt vervelend; 't is 
vandaag verrekt warm. Hierdie laaste gebruik, maar clan in 
die samegetrokke vorm en · met weglating van die -t op die 
end (in ooreenstemming met die bou van ons taaJl), het ons 
m.i. in die sinnetjie ho: hy is vrek suinig. 'n Bevestiging 
van my opvatting vind ek in die volgende sin, wat opgeteken is 
uit die mond van 'n beskaaf-sprekende hoer van die distrik 
Swellendam: die water is vrek koud. 

17 . ,, Wat" met 'n partitiewe genitief. 

Toe ek jare gelede aan een van ons boere in Suidwes-Afri
.ka vra hoe lank gelede hulle uit Transvaal weggetrek het-hy 
het behoort tot die trek van die sewentiger jare-, draai hy 
horn na, sy vrou toe met die vraag: ,,Vrou, wat jaar het ons 
vertrek?" Meer as een sal in die gebruik van .,wat" hier dadelik 

1
) Afr. Fon., §376. 

Taal G 
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'n anglisisme sien: what year? Hierdie konstruksie kom meer 
voor in ons taal, maar is nie aan Engels ontleen nie. ,,Jaar" 
word nie deur ,,wat" bepaal nie, maar is hier 'n oorblyfsel van 
'n ou partitiewe genitief meervoud en hang af van ,,wat," oor
spronklik gelyk aan: wat van jare? In ouer Nederlands was 
die konstruksie gewoon en in die oudste vorm is die genitief 
meervoud nog herkenbaar, bv. in die volgende Middelneder
landse sin: wat wondere eist dat ic wene (wat vir vreemds 
is daar aan dat ek huil)? Hierdie selfde gebruik het ons ook in 
die bekende reels uit Gesang 81, vs. 5: ,, Wat aardse vader 
zou, voor brood, Zijn kinderen stenen geven?" 1

) 

18. Wenakker. 

As 'n stuk grond omgepla1:~e is, clan is die uiteindes van 
die vore ho en onder dikwels nie behoorlik getrek nie deurdat 
die trekdiere te gou moes draai. In so'n geval word clan die 
uiteindes aan weerskante geploee reghoekig met die vorige 
vore. Hierdie gedeeltes word 'n wenakker genoem. 

Ek vra een slag aan 'n hoer hoe hy horn die ontstaan 
van die woord wenakker voorstel. Sy antwoord was dat hy 
daarin sien die begrip van 'n akker wat by die ander, die hoof
gedeelte, gewen word. Dit sou ons kan noem volksetimologie, 
want die woord het niks te doen met ons ,,wen" nie. Die aan
neemlikste is om in wen- in hierdie afleiding wenakker te sien 
die stam van die N ederlandse werkwoord wend en= draai, soos 
Mansvelt dit reeds verklaar het waar hy se: ,,wenakker, 't uit
einde van een stuk land, waar de ploeg omgewend wordt.''2

) 

Naas wenden kom in Nederlands oak voor wennen.3
) Dis oak 

moontlik dat in wen- gesien moet word 'n selfstandige naam
woord, vgl. Ndl. wende=draai,4) maar sowel wat die vorm as 

1
) Kyk Mnl. Gram. §195, opm. 6. 

2
) Kaapsch-Hollandsch ldioticon. Boshoff, Volk en Taal, bl. 270, noem 

die woord onder erfgoed uit Saksiese dialekte, maar se verder niks nie . 
0

) V gl. Boekenoogen, Zaansche Volkstaal, ender wenden: ,,wen 'et 
roer." 

') Gallee, Woordenb: v/h Geldersch-Overijselsch Dialect, gee wende= 
keer, draai in een weg. Marin, Nederduitsch en Fransch Woorden-Boek 
gee ender wenden die uitdrukking : bet is de wend tegen de keer, met die 
Franse vertaling: c'est ecorcher l'anguille par la queue (d.i. iets by die ver
keerde kant aanpak). 
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die begrip hetref, is dit aanneemliker om by die werkwoord aan 
te knoop. 1

) 

Sover het ons net oor betekenisse en vorme gehandel; ons 
wil af sluit met 'n paar klanke te behandel. · 

1. Die svarabhakti-vokaal in Afrikaans. 

Dis 'n tipiese kenmerk van die beskaafde Nederlandse 
spreektaal, insonderheid in die provinsie Holland, dat tussen 
l en r en 'n volgende konsonant die swakbekiemde e ingevoeg 
word. Hierdie klankverskynsel staan bekend onder die naam 
svarabhakti-vokaal, 'n term ontleen aan die Sanskrit-gramma
tika. 2) W oorde soos elf, melk, welk; erf, kerk, merk, werk; 
dorp, korf, .ens., word clan uitgespreek: ellef, n:zellek, wellek; 
erref, kerrek, merrek, wer,rek; dorrep, korref. 

In my kinderdae het ek 'n man van leeftyd in die distrik 
Wore ester geken wat as hy tel, uitgespreek het ellef, nie elf 
nie. Twee van my studente uit die distrik Burgersdorp deel 
my mee dat mellek vir melk daar taamlik baie gehoor word. Die 
verbreidheid van hierdie verskynsel in Afrikaans het ek nog 
nie kon ondersoek nie, maar dit kom meer voor: my is mee
gedeel dat 'n bejaarde persoon uit die distrik Rouxville altoos 
die vorm mellek gebruik het en dat 'n bejaarde dame uit die 
distrik Pietpotgietersrust dit nog doen. 

2. ,,le" i.p.v. ,.y" en ,.uu" i.p.v. ,,ui". 

Ons diftong y was in ouer Nederlands 'n monoftong, met 
die klankwaarde van ie, maar meestal ii gespelle in geslote en 
i in oop lettergrepe; net so was ons diftong ui in ouer Neder
lands eweneens 'n monoftong (min of meer met die klankwaar
de van ons uu in nuus). 3

) Woorde soos tyd, wyd; huis en muis 
lui clan ook in Middelnederlands respektieflik tiit, wiit; huus en 
mu us. 

') Bomhoff, Woordenb. d. Ndl. Taal, gee: een' akker wenden, met die 
verklaring: in sommige streken zoodanig spitten, dat de onderste aarde 
boven komt. Hier het ons dus ook die begrip van ,.omdraaf', hoewel dit 'n 
ander idee is as wat ons aanneem by wenakker. 

2)Kyk Mnl. Gram., §63 volg. 
') Kyk Mnl. Gram., §§83 en 85. 
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Van die oorspronklike uitspraak van !l. het ons nog 'n hele 
paar oorblyfsels in Afrikaans: miet of mied, olienhout, stie
beul (s), stiegriem, tier, Van Niekerk, waarvan die beskaafde 
Nederlandse ekwiwalente vandag is mijt, olijvenhout, stijgbeu- . 
gel, -dem en tijger. Of die familienaam wat met ons Van 
Niekerk ooreenkom nog in Nederland bestaan, is my nie be
kend nie, maar die dorpie Nijkerk is bekend. 

Van die oorspronklike monoftongiese uitspraak van ui 
besit ons duusman en duusvolk ( ook dies- uitgespreek), wat 
veral in die weste van die Kaapprovinsie onder gekleurdes ge
bruik word as benaming vir respektieflik ,,'n witman" en die 
,,witmense." Duus- is 'n wisselvorm van Duits en beteken ·hier 
,,Hollands," net soos o.a. in die benaming ,,Nederduits Gerefor
meerde Kerk." Dies- is die ontronde vorm van duus-. Die-

. selfde twee studente van netnou deel my mee dat uut vir uit 
taamlik baie gehoor word in die distrik Burgersdorp. 

Die oorspronklike monoftongiese uitsprake bestaan vandag 
nog in Nederlandse dialekte. Omtrent die rede waarom dit in 
Afrikaans net in hierdie beperkte aantal woorde bewaar is, ver
wys ons na die aanneemlike verk)aring van Prof. Bouman van 
Stellenbosch. 1 ) 

') N. Taalg. XXII , bl. 27-41. 
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V. DIE PSIGOLOGIESE FAKTOR BY TAAL. 

1. Dis te begryp dat die psigologiese faktor 'n groter rol 
speel by sintaktiese as by kl~nkverskynsels, maar ook by die 
laaste is dit van die grootste belang. Daarsonder kan klankleer 
nie beoefen word nie. Die p van die verkleiningsuitgang -pie 
(boom-pie, arm-pie) berus op 'n organiese, geen psigologies.e 
verskynsel nie: p het ontstaan as' oorgangsklank1

) deurdat by 
die voorafgaande m die sluiting van die lippe aangehou is n~dat 
die neu~kanaal (wat oop is by m) reeds gesluit was. 2

) Glad 
anders is die n van joune te verklaar. Hierdie n vind sy ver~ 
klaring in 'n psigologiese faktor, geen organies·e nie·: hy het 
ontstaan onder invloed van die n van myne, wat die ma(lt van 
joune genpem kan word omdat dit twee woorde is wat op grond 
van hulle betekenis korrelatief is, d.w.s. by die gebruik van die 
een word ook die ander, bewus of onbewus ( dit doet niks ter 
sake nie) voor die gees geroep.") Hiermee wil ons nie te kenne 
gee dat die n van joune eers op Afrikaanse bodem ontstaan het 
nie; nee, dis er_fgoed uit Nederlands, hoewel dit nie tot die 
Algemeen-Beskaa f behoort nie ( vir my gevoel is dit in Af~ 

' rikaans ook nie beskaaf nie). In Anne de Vries se Bartje 
(roman met baie volkstaal en wat speel in die buurt van Assen4

) 

is joen ( = jou) dwarsdeur die vorm waar die karakters hulle 
bedien van die volkstaal. 

Dit was 'n gebrek van die beroemde skool van taalgeleer
des van die laaste kwart van die vorige eeu, bekend onder 
die naam van .. Junggrammatiker," dat hulle die psigologiese 
faktor nie tot sy reg laat kom het nie. Hulle he.t besonder waar~ 
devolle en blywende werk gedoen in verband met klankoor
gange en afleiding van woorde ( etimologie), maar daarby het 

') Vgl. Afr. Fon ., § 342. 
') Kyk aid., § 341. 
') Kyk aid., § 342. 
') Kyk hiervoor, artikel IV. no. 5. 
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hulle nie genoeg rekening gehou met die geestesaktiwiteit van 
die spreker!' nie, m.a.w. hulle het agter die klankoorgange nie 
in voldoende mate 'n lewende wese gesien nie. Hierdie sy, die 
sielkundige faktor, sou daar~ntee veral na vore kom vanaf die 
begin van ons eeu. 

As iemand let op sy moedertaal soos om horn heen ge
praat, sal hy heelwat gevalle vind waar 'n owerigens algemenc 
taalreel nie geld nie en by nader ondersoek sal blyk dat die 
afwyking toe te skrywe is aan die een of ander psigologiese 
faktor wat in die een geval wel.- in die ander nie aanwesig is nie. 
By kinders sien 'n mens qit veral dikwels en duidelik, maar 
ook by volwassenes is daar baie voorbeelde vir wie 'n oog daar
voor het. In wat volg, wil ons die aanwesigheid van die psigo
logiese faktor verduidelik aan die hand van enige voorbeelde 
uit Afrikaans. 

2. Dis 'n algemene reel by Afrikaners wat hulle taal na
tuurlik praat, dat voor frikatiewe 'n n uitgestoot word en die 
nasale gedeelte oorgaan op die voorafgaande klinker, wat, as 
hy kort is, tewens gerek word in 'n lettergreep met hoofklem. 1

) 

Die meeste voorbeelde kry ons by kort e. a en o: grens. mens, 
spens, trens. wens; dans, gans, kans; dons, gons. ons, spons, 
ens., by alma! waarvan die n voor dies verdwyn het en gevolg
lik die voorafgaande e, a, o genasaleer en, vanwee die hoof
klem, tewens gerek is. 

Hier het ons 'n vaste reel vir Afrikaners wat, soos net 
gese, nie gemaak of bewus praat nie, maar natuurlik. Tog sal 
hierdie selfde sprekers in bepaalde gevalle die n behou, m.a.w. 
die voorafgaande klinker nie nasaleer nie, hoewel die posisie 
in die woord owerigens presies dieselfde is. Waaraan is dit 
toe te skrywe? Dis die gevolg van psigologiese faktore, wat 
ons met voorbeelde sal verduidelik. Uitstoting van die n en 
nasalering van die voorafgaande klinker sal ek kortweg aan
duie met .,uitstoting en nasalering." Ons het uitstoting en 
nasalering by Martiens, maar by diensbode en sienswyse sal 
baie dit hinderlik vind: diens is nog bietjie kultuurwoord en 
daarom word hier volgens die letter uitgespreek, dus die n be-

') Vgl. Afr. Fon., bl. 64. 
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hou, terwyl by sienswyse die simpleks sien (waar die voor
waarde vir uitstoting en nasalering nie aanwesig is nie) te dui
delik daarnaas !ewe om die proses nie te verhoed nie;-ons het 
dit by dans, gans, ens .. maar nie by mans (mv. van man) nie: 
die enkelvoud man !ewe te duide!lk daarnaas; daarentee kan dit 
we! gehoor word by mansmens (hoewel hierdie uitspraak plat 
is vir die meerderheid). omdat die samestelling nie so nou 
saamhang met man as die niv. mans nie; -ons het dit by aans 
(netnou) en saans, maar nie by maanskyn nie, omdat maan te 
duidelik daarnaas lewe;-ons het dit by die aalledaagse plaas
term lunsriem, maar nie by die kultuurwoord kuns nie; daaren
tee kan dit gehoor word by die alledaagse, maar figuurlike 
kuns in die sin van .. besondere bedrewenheid" (bv.: dis 'n 
kuns om dit te doen) en in die afleiding kunstig;-ons vind dit 
by Adoons (benaming vir 'n bobbejaan) en boonste, maar nie 
by skoonste en toonset nie : skoon staan te duidelik daarnaas 
-en toonset is 'n kultuurwoord. Daar's baie ander voorbeelde 
van hierdie verskynsel, maar genoeg. 

3. Intervokale g word algemeen uitgestoot tussen beklem
de klinker of tweeklank en swakbeklemde e [;}] : laag, oog. 
tuig, mv. lae, oe, tuie (vir ons doe! laat ons diegene, die min
derheid, want g behou as gh, soos in ghoen, buite bespreking). 
Die g kan egter bly : -

a) By ongewone meervoude. Maag en kraag word ge
woonlik net in die enkelvoud gebruik' en vra jy nou -wat die 
meervoud is, sal die een antwoord : mae, krae, die ander : 
mage, krage, 'n derde: sowel mae, krae as mage, krage. Met 
g bedoel ons in hierdie afdeling die g van goed, nie van ghoen 
nie. Deeg ( aangemaakte meel) het eintlik geen meervoud nie, 
maar as ons daar een van moet maak, sal wel niemand se dat 
dit dee is nie. By teoloog het die Nederlandse meervoud 
theologen so veel invloed gehad ( onthou moet word dat Ne
derlands tot nie lank gelede nie die kerktaal was) dat altans die 
oueres onder ons maar altoos nog nie kan praat van teoloe nie 
(al skrywe ons dit), maar teologe uitspreek. 

b) By ongewone attributiewe byvoeglike naamwoorde. 
Moeg, ruig, traag en vaag word 9ewoonlik predikatief 9ebruik, 
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maar wat omtrent die g as hulle voor n selfstandige naam
woord staan (attributiewe gebruik)? Wie bewus praat of horn 
deur skoolse reels laat lei, sal waarskynlik dadelik gereed wees 
met die antwoord dat dit moee, ruie, trae en vae moet wees, 
maar die lewende taal openbaar 'n ander toestand van sake. 
By· byvoeglike naamwoorde op -g wat gewoon is in attributiewe 
posisie is daar net een moontlikheid, nl. sinkopee van die g: 
'n droe tak, hoe boom, lae dak, maar by ruig, traag en vaag 
kan dit drieerlei wees: 'n ruig: ruige, ruie streek; 'n traag, 
trage, trae leerling; 'n vaag vage, vae opmerking. By moeg 
is dit ne~ moeg en moee, nie ook moege nie : 'n moeg, moee 
mens. W aarom nie ook moege nie, maar wel ruige, tr age, 
vage? Om verskillende redes, Die laaste drie woorde is nog 
enigsins kultuurwoorde en derhalwe laat die Nederlandse vor
me ruige, trage. vage hulle invloed geld. By moeg daarentee 
kan Nederlands nie invfoed uitoefen nie omdat die vorm van 
die Hollander ( moe, moede) te veel van die van ons afwyk. 
Ook word moeg s6seer uitsluitend predikatief gebruik dat wan
neer dit weleens attribu~ief aangewend word, die meeste stellig 
die onverboe moeg sal behou. Tereg staan clan ook in Jes. 46, 
1 : 'n vrag vir d.ie moeg diere. 

In al die voorafgaande gevalle het behoud van g (met of 
sander volgende swakbeklemde e : mage, ruige, ruig, ens.) · 
i.p.v. die vorm met sinkopee (mae, ruie, ens.) dus 'n sielkundige 
oorsaak. Vanwee die ongewoonheid van hetsy die meervoud, 
hetsy die attributiewe vorm, word, in afwyking van wat anders 
gebeur, in die een geval die g nie uitgestoot by woorde soos 
mage, ruige nie, in die ander die onverboe ruig van die predi
katiewe posisie (bv.: die plek is ruig) ook aangewend in ~ie 

attributiewe stand ( : dis 'n ruig plek). In gevalle soos hierdie 
moet ons clan ook nie dadelik klaar staan om die objektief kor
rekte reel toe te pas nie, nl.: laag, mv. lae; hoog, attributief 
hoe en dus : maag-mae, traag-trae. Wie so te werk gaan, 
maak horn skuldig aan sisteemdwang, wat 'n verkragting is van 
een van die allerbelangrikste taalbeginsels, nl. van die psigolo
giese faktor. Daarom lees ons tereg by Malherbe, Hart van 
Moab~ trage ooglede, by Jonker, Bande: plat op ons mage. 

4. 'n Ander mooi voorbeeld )ewer die twee woorde strand 
en elf op. Deurgaans kom die eerste net in die enkelvoud voor 



73 

en na analogie van woorde soos hand en land is in die W oor
delys aangegee die meervoud strande, maar vra nou aan Afri
kaners wat die meervoud is en baie sal antwoord dat, versover 
dit voorkom, dit wel strante sal wees. Hulle is so gewoond om 
by hierdie woo rd net 'n t-klank ( gespelle d) ·op die end te hoor, 
dat hulle hulle nie kan voorstel dat in die meervoud iets an
ders as t kan best~an nie. Die naam van die vissoort elf het 
ek nog nie juis in die meervoud hoor gebruik nie, maar 'n visser 
sal stellig praat van elwe. Die laaste is clan ook die meervoud 
van die woord in die sin van ,.fee" , maar as ons nou van die 
telwoord elf 'n meervoud moet vorm, sou ons clan ook die vorm 
elwe gebruik? Ek glo nie: ons -sou se elfe, miskien selfs elf's, 
maar riie elwe nie, hoewel volgens die reel f in hierdie posisie, 
moes oorgaan tot w. Nee, ons is te gewoond dat by die telwoord 
die f-klank aanwesig is as dat die meervoud kan Jui elwe. Dit 
sou dan die indruk maak van 'n ander woord te wees. 

?· By die Transvaalse Juniorsertifikaateksamen is een 
jaar gevra om 'n aantal byvoeglike naamwoorde attributief te 
gebruik. Een daarvan was stokoud en daar was hope kandi
date wat die d behou het, bv.: dis 'n stokoud perd. Die meer
derheid onder my mede-eksaminatore wou hierdie vorm nie 
toelaat nie, maar ek het hulle versoek om dit deur te laat, hoe
wel die moontlike bestaan daarvan tot toe nie onder my aan
dag gekom het nie en by die simpleks oud natuurlik net die 
vorm ou bestaan. Ek het betoog dat omdat die woord gewoon
lik net predikatief gebruik word ( : die perd is stokoud), dit nie 
uitgeslote was dat die vorm stokoud oak attributief kon 
voorkom nie. Later het een van my helpers (opgegroei op 'n 
plaas) wat aanvanklik daartee was, aan my kom se dat by nader 
oorweging hy daarvan oortuig was dat sy pa heel goed kon 
praat van ,.'n stokoud perdY 'n Bevestiging van die attribu
tiewe gebruik van stokoud hied die volgende sin by Kootjie 
van den Heever, Vlugtige Skaduwees: aan die voet van 'n 
grys-oud randjie. Ons sou selfs nie wil verander in ,,grys-ou 
randjie" nie. 

6. Byvoeglike naamwoorde op -s, gevorm van name van 'n 
taaL verbuig by attributiewe gebruik: Afrikaanse tabak, Hot-
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landse kaas, Duitse bier, Engelse leer. Tog sal ons praat van 
Afrikaans a, Engels th, ens., maar' in die laaste gevalle is 
.. Afrikaans" en .. Engels" selfstandige naamwoorde, gelyk aan 
.. in Afrikaans, in Engels." 

' 

7. Ons moet verskil maak tussen die werkwoordelike funk~ 
sie van die teenwoordige deelwoord (aanduidende die werking) 
en die bywoordelike ( aanduidende die wyse) : in die eerste geval 
gaan dit uit op ~de, in die tweede op -d, of, anders gese: in die 
eerste geval verbuig dit, in die tweede daarentee bly dit onver~ 
hoe. Vergelyk sinne soos: menende dat hy reeds vertrek het; 
dinkende dat die saak in orde is; hopende dat dit nie so erg was 
nie; alle sorg vir die oomblik vergetende ( Odendaal. Die More~ 
skof, bl. 85), ens., met voorbeelde soos: hy gaan vreeslik af
brekend te werk; hy het besonder ontmoedigend gepraat; hy 
tree baie uitdagend op. ens .. en die volgende by Odendaal. Die 
Moreskof: Hulle oe vang mekaar veelseggend (36); dan weer 
sug en snik sy viool huiwerend die note uit ( 41 ); sy knik be
vestigend ( 42); se sy vertroostend ( 61) en baie meer . 

. In bywoordelike funksie is die deelwoord baie gewoon. in 
Afrikaans. In werkwoordelike funksie was hy veral vroeer, en 
waarskynlik nog by ons ouer mense, gewoon in gevalle soos in 
die eerste reeks voorbeelde, waar die deelwoord die rol vervuJ 
van 'n beknopte bysin van rede. Vandag kan nie juis gese 
word dat hy tot die lewende taal behoort nie, maar versover ge~ 
bruik, vereis ons taaleie die vorm op -de in prosa, terwyl in Ne
derlands dit hier gewoonlik net op -d uitgaan. Ouidelik moet 
verstaan word dat ons hier net aan prosa clink, nie aan poesie 
nie, waar die versmaat die vorm op -d noodsaaklik kan maak. 
Ons uitgangspunt is die lewende taal. nie verskuns nie. 

Malherbe is baie lief vir die teenwoordige deelwoord in 
werkwoordelike funksie in sy bybelromans Die Hart van Moab 
en Saul die W orstelheld, maar dwarsdeur gaan dit by horn uit 
op ~d. Daarom is die v.olgende voorbeelde, alma} uit Saul die 
Worstelheld, onnatuurlik en steurend: troos soekend, kyk hy 
.... na die Milkom-beeld; met die regtervleuel rustend op die 
rande oos van Estool: eindelik gehoor gewend, stap Dawid na 
vore; sy het voortpratend vir Saul gebring tot 'n punt dat hy 
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naderhand met haar oe sien. W aar dit daarentee die wyse 
(bywoordelike funksie), nie die werking aanduie nie, is die vorm 
op bloot -d op sy plek. soos in die volgende voorbeelde uit die
self de roman: Abner ·stap nadenkend . . . . die tuinpaadjie 
1anges; ,.ja, ja, Ab," se Saul laggend; hy sal di~nend die ko
ning se hart verbly; hy loop wankelend tot in die . middel van 
die saal; sterkend val die uiters tydige woorde van Tirsa op die 
omwoelde hart van Saul; toe val hy aan sy hors en se snik
kend. 

8. W erkwoorde op -eer kan in Afrikaans in die verlede 
deelwoord die voorvoegsel ge- neem of dit weglaat. In die 
Afrikaanse Spelreels (no. 7) word hierdie punt so geformu
leer dat daaruit die gevolgtrekking kan gemaak word dat die 
vorm sonder ge- wel toegelaat word, maar eintlik af te keur is, 
as synde ongewoon. Dit is nie juis nie. Wat wel juis is, is dat 
die vorm sander ge- deur heelwat onderwysers teege
werk word, as synde sogenaamd nie goeie Afrikaans nie, terwyl 
dit 'n algemene en tewens baie ou taalverskynsel is. Reeds 
in Middelnederlands is dit gewoon, in ooreenstemming met die 
reel dat werkwoorde van vreemde oorsprong altwee kan doen: 
die ge- weglaat of dit aanneem. 1

) Werkwoorde op -eer is van 
vreemde oorsprong, so nie die hele woord nie (bv. reguleer), 
clan tog minstens die uitgang (bv. waardeer). Ons herinner 
ook daaraan dat die ooreenstemmende klas van werkwoorde in 
Duits, nl. die op -ieren, algemeen die verlede deelwoord san
der ge- vorm. 

In watter opsig is die psigologiese faktor nou van invloed 
by hierdie groep werkwoorde? Geen vaste reel kan neergele 
word nie. maar wie goed waarneem by homself en by ander sal 
vind dat, versover skoolse dwang nie deurwerk nie, alledaagse 
werkwoorde eerder die ge- weglaat, bv.: hy het die dier altoos 
moveer; hy het weer probeer om deur die eksamen te kom; 
daardie koning het nie lank regeer nie; sy het haar kanse nie 
behoorlik waardeer nie. By werkwoorde wat daarentee min of 
meer kultuurwoorde is, sal die gebruik van ge- oorweeg, bv. 
by aksentueer, debiteer, federeer, formuleer, interpreteer. Toe 

') Kyk Mnl. Gram., § 221, d. 
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ek eenmaar aan 'n student vra of dit nou moet wees het probeet 
Of het geprobeer, kom die tiperende antwoord : Word die vorm 
geprobeer clan gebruik? Sou hier.die vorm nie baie swaar wees 
nie? 

. Natuurlik bestaan daar ook grensgevalle, waar die een 
persoon die vorm met ge- sal gebruik, die ander weer nie, alna
mate die woord as minder of meer gewoon gevoel word, bewus 
of onbewus. Dit kan ook by een en dieselfde persoon gebeur. 
Wie later nalees wat hy op papier gebring het, sal dikwels 
vind dat hy by dieselfde werkwoord die een oomblik ge- gebruik 
het, die ander oomblik nie. 

9 . lets dergeliks as by werkwoorde op -eer neem ons waar 
by die meervoud van selfstandige naamwoorde op -ing. In 
sekere mate word by dieselfde woorde deurmekaar gebruik die 
meervoud op -s .naas die op -e, maar daarnaas is daar tog 'n 
onmiskenbare neiging waar te neem om by kultuurwoorde eer
der die Nederlandse meervoud op -e te gebruik (bv.: mymerin
ge, oordenkin-ge), terwyl by alledaagse woorde die meervoud op 
-s die voorkeur kry (bv. : lesing-s, mening-s, vergadering-s). · 

10. By die vol9ende groep v&n werkwoorde wil ek reken
skap gee van my eie taalgevoel. W aarskynlik sal die meerder
heid nie met my saamstem nie, maar ek vrees dat baie van hulle 
voortdurend heen en weer swenk. sonder rig ting. Ek het hier 
op die oog die werkwoorde wat uitgaan op -we of (en) op -f, 
bv.: skrywe naas skryf, vrywe naas vryf. Baie sal se dat die 
betrokke vorm vir hulle afhang van die ritme van die sin ( ons 
het natuurlik net prosa op die oog), van die opeenvolging van 
meer en minder beklemtoonde lettergrepe, asook van die vraag 
of die onmiddellik volgende woorde met 'n klinker, clan wel 
met 'n medeklinker begint, bv.: om te leef is maklik, maar om te 
lewe son.der skuld is 'n arider saak. Hierdie faktore kan stellig 
van invloed wees, maar ons moet daarop wys dat 'n mens met 
ritmiese argumente hier baie versigtig moet wees : jy kan jou 
daarby maklik wysmaak dat iets sus of so is, terwyl dit in 
werklikheid glad nie die geval is nie. Dit sou clan ook glad nie 
moeilik wees nie om uit die werke van skrywers wat hierdie 
standpunt huldig baie voorbeelde aan te haal wat in stryd is 
met die gewaande uitgangspunt. 
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Vir my persoonlike taalgevoel hang die gebruik van die 
vorm op -we en -f van die gebruiklikheid van die betrokke 
woorde af. Werkwoorde van die daaglikse omgang gaan by my 
altoos uit op -we, nooit op -f nie, bv. : bewe, belowe, dolwe, 
drywe, erwe, kerwe, klowe, !awe, [ewe, skawe, skrywe, skuiwe, 
sterwe, stywe, vergewe, vrywe. Werkwoorde wat min of meer 
tot die kultuurgroep be4oort, gaan by my daar.entee uit op -f, 
bv.: loaf, roof, stuif. sweef, vertoef, wee[, wuif. Sommige 
werkwoorde is by my besig om van die een groep na die ander 
oor te gaan alnamate hulle meer tot die alledaagse gebruik 
gaan behoort. Hierdie werkwoorde staan dus op die grens, 
kan m.a.w. sowel op -we uitgaan as op -f, bv.: strewe naas 
streef. Beleef is ook 'n voorbeeld: die simpleks is by my net 
lewe, maar by die 'ifgeleide en minder alledaagse beleef het 
hierdie laaste vorm wel nog die voorkeur, hoewel ek daarnaas 
reeds belewe besig, en ritme het by my niks daarmee te doen 
nie. Die psigologiese faktor kan ek vir my persoonlike taal
gevoel mooi toelig met die volgende voorbeeld. In letterlike, 
m.a.w. alledaagse sin gebruik ck uitsluitend die vorm klowe 
(bv. : hout klowe), maar ek sal nie se nie: die Here het die 
Rooisee gelclowe. In die laaste geval besit die woord 'n ander 
gevoelswaarde en daarom moet dit vir my beslis gekloof wees. 
Net so gebruik sommige van ons uitsluitend die vorm buie ( : e_k 
buie die yster; hy het die kierie gebuie, ens.), maar ons sal nie 
se nie: ek buie onder sy wil. Nee, hier moet dit wees buig, 
omdat dit die figuurlike gebruik is en die gevoelswaarde anders. 

In sekere sin het ons by . hierdie woorde te doen met ver~ 
skillende taallae, 'n ouer en 'n jonger taallaag. 1

) 

11. Die ruimte tot ons beskikking verbied ons om verder 
op hierdie punte in te gaan, maar ons wou die leser veral bring 
tot persoonlike waarneming: dit is die belangrikste. Uit die voor
gaande sal duidelik geblyk het dat die psigologiese faktor 'n 
belangrike rol speel by taal. Dis baie makliker om by voorko
mende gevalle vas te hou aan 'n uiterlike reel en daarvolgens 
vas te stel wat 'n bepaalde vorm moet wees, maar sodoende 
word nie met die lewende taal rekening gehou nie. W anneer 

3
) Vgl. Afr. Fon., §§ 606-608; 668-669 en hiervoor artikel III. bl. 51-52. 
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ons die term ,,lewende taal" gebruik, dan bedoel ons daarmee 
die spreektaal van beskaafsprekende Afrikaners wat natuurlik, 
d.w.s. nie bewus of gemaak praat nie. Heelwat onderwysers 
en onderwyseresse, veral in die laer skool. leer die kinders 'n 
letter~, 'n spellinguitspraak, bv. om dans en kans uit te spreek 
met behoud van die n en sander nasalering van die sf'amklinker 
en om te se Jan-nu~arie, Fe-bru~arie en so meer. Dit het ten 
gevolge dat die beskaafde volksuitspraak verdring word deur 
'n onnatuurlike uitspraak. Dis nodeloos om te se hoe sterk dit 
te betreur en af te keur is. Maar laat die leser van hierdie arti
kel wat in eerste instansie nie met ons saamstem nie-hier clink 
ans nie aan die meer persoonlike geval van werkwoorde op ~we 
naas die op ~f nie-, eers noukeurig waarneem wat hulle self 
en ander beskaafsprekendes in hulle omgewing se voor hulle 
hulle oordeel vel. 
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VI. DIE AFRIKAANSE SPELLING. 1
) 

I. Reeds vyf uitgawes van die Afrikaanse Spelreels. 

In hierdie artikel wil ons nie die spelreels volledig behandel 
nie; die vind die leser voor in die Woordelys. Ons wil hier stil
staan by hoofbeginsels, en 'n aantal moeilike gevalie toelig en 
vereenvoudig. 

Daar het reeds vyf uitgawes van die Afrikaanse Spelreels 
verskyn: die eerste in 1915, die vyfde en laaste in 1937. Die 
jaar van die eerste uitgawe ( 1915) was 'n mylpaal in ons kul
tuurgeskiedenis. Die reeling van die spelling het eenh6d ge
bring in 'n toestand van groot verwarring; nog meer, dit het die 
weg geopen tot kulturele samewerking. 'n Volkskultuur vereis 
'n volkstaal as draer van daardie kultuur en die taal vereis op 
sy beurt 'n erkende spellingsisteem as medium. Die laaste is 
verkry toe die Suid-Afrikaanse Akademie in die jaar 1915 sy 
goedkeuring geheg het aan die voorgestelde spdreels. Eers 
het dit as brosjure verskyn, maar in 1917 jn boekvorm, saam 
met die W oordelys. Spelreels alleen is nie voldoende nie; dit 
moet aangevul word deur 'n woordelys. 

Die tans bestaande spellingeenheid is nie ineens bereik nie. 
Dit is volkome begryplik. W aar daar vantevore geen algemeen 
erkende spellingsisteem, geen offisiele spelling, bestaan het nie, 

/ moes daar eers in sekere mate 'n tyd van voeling wees: uiteen
lopende sienswyses moes met mekaar versoen word; uit ervaring 
moes geleer word dat bepaalde spellings beter deur ander ver
vang kon word. Van veel belang is dit om daarop te wys dat 
die skrifheeld, d.w.s. die vorm wat 'n wootd op papier aanneem 
en wat die oplettende leser dus voortdurend kan sien, besonken
heid en vastigheid bring. Nadat die kwestieuse gevalle 'n tyd-

') Die geskiedenis van die spelling het Skrywer hiervan tot op datum 
behandel in die Gedenkboek ter ere van die Genootskap van Regte Afrika
ners (die Weste-Drukkery, Potchefstroom, 1926), bl. 251-277. 
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lang op papier gesien is en die publiek die geleentheid gehad het 
om hulle daaroor uit te spreek, is 'n mens beter in staat om in die 
een geval te besluit tot behoud, in die ander tot wysiging van be
paalde spellings. Spelling moet natuurlik op wetenskaplike 
grondslag berus, maar dis volstrek nie in die eerste plaas iets 
vir die geleerde nie, maar wel vir die volk. Daarom is dit 
goed om daarby kennis te nee'm van die sienswyses en ge
voelens van die publiek, en om rekening te hou met allerlei 
omstandighede van die praktiese lewe. 

2. Spelling ni~ foneties nie, maar prakties. 

Van die kant van die publiek kan dikwels die opmerking 
gehoor word dat 'n bepaalde spelling nie foneties is nie, maar 
dit behoort te wees; clan weer dat sekere spellings wel die 
uitkoms sal wees van fonettese oorwegings, maar tog nie doel
matig is vir die publiek, die volk nie. Hierdie persone gebruik 
die begrippe foneties en fonetiek maar al te dikwels sonder die 
nodige kennis van sake. Die spelling van 'n taal behoort reke
ning te hou met fonetiese grondbeginsels, maar foneties kan en 
wil hy nie wees nie. Natuurlik is die een spellingsisteem meer 
foneties as die ander: dis bekend dat die Afrikaanse spelling 
baie meer foneties is as die Engelse. Tog is daar baie spel
vorme in Afrikaans wat 'n direkte ontkenning is van fone
tiese beginsels. qns noem slegs enkele voorbeelde. Ons spreek 
uit hant, maar skrywe hand; ons skrywe sommige woorde met f 
en ander met v hoewel die klartkwaarde van albei letters vol
kome dieselfde is, bv. fees, feit teenoor vaal en vel; naas y 
skrywe ons ei, sonder die minste verskil in uitspraak, bv . .ly 

· naas .lei, rys naas reis. Die een oomblik spreek ons 'n vol vorm 
uit, dan weer verswak, bv. wanneer in die e'en geval en wanner 
.in die ander, maar net die eerste word geskrywe; in sommige 
streke van ans land word uitgespreek ok, in ander oek, maar net 
ook word geskrywe; ·haie beskaafde Afrikaners spreek uit grou 
en omtrint, maar op papier erken ans net grawe of graaf en om
trent. As ons spelling foneties moes wees, sou ans baie meer 
lettertekens nodig he as nou die geval is en die publiek sou oar 
kennis moet beskik wat nie van horn verwag kan word nie. Die 
spelling vir die ·volk kan nie foneties wees nie en is om ver
skillende redes in mindere of ~eerdere mate konserwatief. 
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3. Drie grondbeginsels gevolg by die Afrikaanse Spelreels. 

By die opstel van die spelreels vir Afrikaans is drie grond
beginsels inaggeneem : -

I. As norm is aangeneem die algemeen gebruiklike uit
spraak in sogenaamd beskaafde Afrikaans; 

IL Daar word nie onnodig van ·die Vereenvoudigde Ne
derlandse Spelling (V.N.S.) afgewyk nie; 

III. Saver moontlik is na gelykvormigheid gestreef. 

I. ·Met opset gebruik ons die b~perking ,.sogenaamd be
skaafde Afrikaans", omdat op hierdie punt 'n taamlike speel
ruimte gelaat moet word. Beskaafdheid insake uitspraak berus 
op wat gebruiklik is, nie op inherente faktore nie; en gebruike 
verskil en verander. Dan moet beskaafdheid van uitspraak nie 
vereenselwig word met beskaafdheid in die algemeen nie. Heel- . 
wat beskaafde Afrikaners spreek uit grou ( grawe, graaf), 
onkerneut ( okkerneut), omtrint ( omtrent), sturksvye ( turksvye), 
koorsteen (skoorsteen), guit (geut), rioel (riool), ens., maar op 
papier word net die vorme tussen hakies toegelaat, omrede die 
laaste meer algemeen en daarom as meer beskaaf te beskou is. 
W aar daarentee verskillende-uitsprake in algemene gebruik is. 
daar word sodanige verskillende vorm ook erken, bv. more x 
more, buig x buie, ploeg x ploee x ploe, ens. 

Dis van belang om daarop te wys dat verskil van vorm nie 
noodwendig beperk is tot verskillende groepe van sprekers nie; 
dit kom ook voor by dieselfde indiwidu, maar clan sal dit ge
woonlik berus op verskillende taallae, 1) of op verskillende ge
voelswaarde. Ons het net een vorm, nl. harsings, ma.ar daaren
tee net hersenskim : die laaste is 'n kultuurwoord, m.a.w. jonger 
en daarom konsetwatiewer in vorm, dit sluit nader aan by 
Nederlands. Algemeen word uitgespreek vleis, maar in figuur
like sin se ons vlees, bv.: die gees is gewillig, maar die vlees is 
swak. 

') Kyk art. III, bl. 38, 51 -52. 

Taal 6 
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II. Om kulturele en opvoedkundige redes is dit goed om 
nie onnodig van die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling af 
te wyk nie. Daarom behou ons o.a. y x ei (rys x reis) en v 
x f ( vee x fee), hoewel daar nie die geringste verskil in uitspraak 
is nie. Hierdie tweeledige spelling lewer baie praktiese moei
likhede op, maar dis onvermydelik. Bepaalde middels kan egter 
gegee word wat in ruime mate help om te weet of dit y clan wel 
ei, v of f moet wees. Hieroor nader in _ die volgende paragraaf. 

III. Saver moontlik word na eenvormigheid gestreef. In 
die praktyk kom dit op die volgende neer : die spelling van 
die grondwoord en sy samestellinge, afleidinge en buigings
vorme ( fleksies) 1

) moet versover moontlik eenders wees. Ons 
spreek uit hant, maar skrywe hand : nie net met die oog op die 
mv. hande nie (buigingsvorm dus; baie se hanne), maar ook 
met die oog op samestellinge soos handdruk en handwerk, en 
afleidinge soos handig, handel, handelaar, ens. Netso skrywe 
ons rib, al se ons rip, met die oog op o.a. ribbetjie en ribbebeen; 
ons spreek uit skadewee en senewee, maar skrywe skaduwee 
en senuwee met die oog op woorde soos oorskadu, skadusy; 
senulyer en senusiekte, waar die oorspronklike u werklik ge
hoor word. Pas nou egter goed op om in die simplekse nie 
ook u uit te spreek nie; dit sou letteruitspraak2

) wees, wat sterk 
af te keur is. Die digter veroorloof horn weleens die vorm 
skadu, as digterlike vryheid, maar anders bestaan dit nie in 
ons taal nie. Daarteenoor skrywe ons o.a. krap, krip en lit, in 
teestelling met ndl. krab, krib en lid (waar die Hollander, net 
soos ons, die b as p en die d as t uitspreek), vanwee die feit 
dat in ons meervoud, anders as in Nederlands, die stemlose 
konsonante bewaar bly : krappe, krippe, litte. 

Soms vind ons wisselvorme, waar die naamlik te regverdig 
is, bv. naas boontoe- tog ook die onsamegetrokke bowendien, 
naas die mv. dae ook daagliks. Die korter vorm is hier die 

1
) Vir ons doel kan hierdie drie terme as volg gedefinieer word; 'n 

samestelling is 'n woord gevorm uit twee of meer bestaande woorde; 'n 
afleiding is 'n woord gevorm van 'n antler woord deur middel van voor- of 
agtervoegsels, of deur klankverandering; een of meer van hierdie verskyn
sels kan daarby betrokke wees; 'n buigingsvorm (fleksie) is die verandering 
wat 'n woord in die taal ondergaan ter aanduiding van 'n bepaalde funksie, 
soos bv. die meervoud, die grade van vergelyking, die tydsvorm by die 
werkwoord. 

'J Kyk bl. 32. 
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ouer, die langer die jonger vorm; verskillende taallae dus. Moet 
nou nie redeneer dat omdat van dag dte mv. dae is (die minder 
gewone mv. dage [ da: gd] kan hier buite rekening bly), daar~ 
om moet die afleiding net daeliks wees, nie 66k daagliks nie. 
Wie so te werk gaan, maak horn skuldig aan sisteemdwang of 
doktrinere taal, wat 'n verkragting is van die lewende taal en 
indniis teen alle wetenskaplike taalbeoefening. 1

) 

In enkele gevalle is dit moeilik om die grens te bepaal, kan 
daar 'n mate van willekeur wees. So laat ons tereg sommer toe 
naas somaar (<so+ maar), maar net hierdie en daardie, wat 
deur wie natuurlik praat tog uitgespreek word as hierie en 
darie. 

4. Waar y te skrywe x ei en v x f. 

In die vorige paragraaf het ons gese dat sekere aandui~ 
dings gegee kan word omtrent die plek van y x ei en v x f. 
Ons behandel die twee gevalle apart. 

I: y x ei. 

Die Hollander maak netsomin as ons verskil in uitspraak 
tussen ij en ei, wat hy ewenwel uitspreek as [ ei], ons daaren~ 
tee as [di]. By die skrywe kom hy egter 'n hele end deur 
te onthou dat alle sterk werkwoorde en ander woordsoorte wat 
daarmee saamhang ij neem. Pas ons dit op Afrikaans toe, clan 
vind ons dat omdat werkwoorde soos bly, blyk, skyn, slyt, sny, 
stry en vermy sterk is in Nederlands, hulle in Afrikaans met y 
gespelle word, en dus ook woorde wat daarmee saamhang, bv. 
blywend, blykens, waarskynlik, slytasie, snysel, teenstrydig, on~ 
vermydelik. Die oorgroot meerderheid Afrikaners weet egter 
nie of 'n werkwoord sterk of swak in Nederlands is nie, sodat 
hulle aan daardie middel niks het nie. Met inagneming van 
die verskillende spelling sou in die plek van N ederlands Duits 
gestel kan word, maar verreweg die meeste ken ook nie hierdie 

') ,Kyk t.a.p. 
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taal nie. Bowendien het ons heelwat woorde met y wat geen 
werkwoord is nie en ook nie met 'n werkwoord saamhang nie, 
bv. Bybel, dy, dyk, fyn, grys, lym, lyn, myl, tyd en nog baie 
meer. 

Daar's egter 'n middel wat binne die bereik is van ieder~ 
een' en een waarmee ons insake hierdie spellingmoeilikheid baie 
ver kom; dit is dat waar die verwante Engelse woord i het in 
die spelling, daar skrywe ons y. Hierdie i het in Engels ge
woonlik #ie klankwaarde van 'n tweeklank, nl. a+ i [a 1]. bv. in 
Bible - afr. Bybel, maar in 'n beperkte aantal ·woorde het dit 
die klankwaarde van 'n sgn. kort i [1], bv. in stiff - afr. sty[. 
Ons gee 'n ruim aantal voorbeelde, eers die Afrikaanse en clan 
die ooreenstemmende of verwante Engelse woord: Bybel-Bible, 
dy-thigh, dyk-dik.e, f yn-fine, gelyk-like, gly-glide, lym-lime, 
lyn-line, myl-mile, ry-ride, rym-rime, rys-rise, rys-rice, skyn~ 
shine, syfer-cipher, smyt-smite, tyd-tide, vyl-file, wys-wise, 
wyn-wine, ydel-idle, ens.; clan waar eng. i 'n kort klinker voor
stel : Bedyn-Berlin, gryp-grip, kwyt-quit, lys-list, patrys
partridge, radys-radish, rosyntjie-raisin, ryk-rich, splyt-split, 
styf-stiff, vy-fig, ens. 

Dis maklik om te onthou dat ons y het in die agtervoegsels 
-ary, -ery en -y: snuffelary, foppery, waardy, en by die voor
naamwoorde: hy, sy, jy, my, myne. 

'n Beperkte aantal woorde kan die persoon sonder histo
riese taalkennis nie aan 'n and er woord vasknoop nie en hi er 
moet 'eenvoudig onthou word dat dit y is, o.a. aksyns, anys, 
asyn, hyg, kryt, konfyt, kwyn. Onthou dat ons ei skrywe in 
die woord beitel, hoewel dit afgelei is van byt, vgl. eng. bite. 

II: vxf. 

Hier kom ons by 'n wesentlike moeilikheid. Die Hollander 
maak verskil in uitspraak tussen v en f: die eerste is 'n steip
hebbende frikatief, die tweede 'n stemlose, sodat apart uitge
spreek (in die sin gaan v dikwels oor tot f deur assimilasie), sy 
oor vir horn se watter letter hy moet skrywe. 
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Die Afrikaner met historiese taalkennis weet dat ·woorde 
van Germaanse oorsprong v neem: vaal, ·vaar, vas, vee (s.nw. 
en ww.), veer, veg, ver, vet, vier, vinger, vink, vleis, vlerk, vlug, 
voer, voet, voe!, vrees, vyand, vyf, ens., teenoor woorde van 
vreemde oorsprong soos fee, fe.l, fier, . firma, [out, ens. Die ge~ 
middelde persoon, vir wie die spelling in die eerste plaas be~ 
doel is, weet egter nie of 'n woord van Germaanse of ander 
( meestal Klassieke of Romaanse) oorsprong is nie. So is daar 
heelwat woorde van alledaagse gebruik, wat die deursnee~per~ 
soon dus as inheems sal beskou, wat tog van vreemde oorsprong 
is en f neem, bv. familie, fees, feit, ferweel, fies, fleur, [out, fyn, 
ens. Daarteenoor is daar heelwat alledaagse woorde van 
vreemde oorsprong wat tog v neem, bv. v'aag, vaas, vals, 
vlei ( s.nw.), vorm, vy, ens. Dit sou clan ook baie makliker ge~ 
wees het as ons, afgesien van eiename, net een letter geskrywe 
het, Of v, Off, net soos ons op eiename ~a net s skrywe. Dit het 
ewenwel nie gebeur nie, en daarom moet ons ons by die spelling 
neerle en kyk of ons nie enige hulpmiddels kan aanbied om 
hierdie moeilike geval te vergemaklik nie. 

Vir die woorde van vreemde oorsprong wat uit twee of 
meer lettergrepe bestaan, het ons hierdie hulpmiddel dat hulle 
vir die grootste gedeelte daaraan as vreemd te herken is dat 
die hoofklem nie op die eerste lettergreep val nie en dat hulle 
meestal f neem: fabriek, fabrikant, fakulteit, familie, fanaties, 
fariseer, fataal, fatsoen, fasant, figuur, filosoof, finaal, finansier, 
flamink, f lanel, f.lankeer, f legmaties, fondament, fontein, fore!, 
formaat, fortuin, foutief, frikkadel, ens. 'n Aantal meerletter~ 
grepige woorde van vreemde oorsprong het weliswaar die hoof~ 
klem op die eerste lettergreep, bv. {abel, fakkel, faktor, firma, 
folter, maar hulle vorm die klein minderheid. Februarie het in 
Nederlands nog die hoofklem op die a en daarvoor word 'n w 
gehoor: die Hollander spreek uit [febryva: ri]; die uitspraak 
sonder w, wat die laaste jare ongelukkig nogal veel · onder 
Afrikaners gehoor word, is die gevolg van letteruitspraak.1) 

Dan is daar 'n hele paar meerlettergrepige woorde van vreemde 
oorsprong wat nie die hoofklem op die eerste lettergreep kry 
nie en met v gespelle word, bv. vakant, vakansie, vakature, 

') Kyk bl. 32. 
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vallei, Vandaal, varieer, venynig (met Germaanse agtervoegsel 
-ig). viool, vitrioe.l, ens., maar die meerderheid word stellig met 
f geskrywe. W aar hierdie middel nie help nie, en veral by 
woorde van een lettergreep, moet die gemiddelde persoon een
voudig van buite leer of hy v clan wel f moet skrywe. 

5. Hoofverskille tussen die verskillende uitgawes van die 
Spelreels. 

Daar's sekere swenkinge op te merk in die verskillende 
uitgawes van die Spelreels, wat te begryp is, soos reeds opge
merk in paragraaf I. Hieronder kan veral verwys word na 
dubbelvorme, die spelling van vreemde woorde en die spelling 
van die ie-klank by woorde van vreemde oorsprong. 

I. Dubbelvonne. 

Omtrent die vraag in hoever dubbelspellings toegelaat 
moet word, bestaan daar uiteraard verskil van mening. Veral 
in die begin was dit die geval. Sommige wou vryheid he en 
het as argumente aangevoer dat ons taal nog jonk is en daarom 
baie wisselende vorme besit. Daarom moes ons taal nie aan 
bande gele word nie, maar die nodige vryheid gelaat word 
totdat meer vastigheid verkry is. Ander daarentee wou juis 
eenvormigheid he en het aangevoer dat daar anders verwarring 
sou ontstaan, veral op skoal. Daar moet 'n opperste gesag 
wees wat lei ding gee en · dus 'n keuse doen; hierdie lei ding 
moes die Akademie gee. Dit was nie so. maklik vir die Spel
lingkommissie om in elke geval di~ weg aan te gee nie, maar 
oor die algemeen is die goue middeweg gevolg : nie te veel nie, 
maar ook nie te min nie. Aanvanklik is ewenwel te veel dub
belvorme toegelaat, maar in volgende uitgawes is hulle inge
kort. Met verloop van tyd het daar vanself meer vastigheid 
gekom. Sekere dubbelvorme is egter so algemeen dat hulle vir 
onafsienbare tyd moet bly, bv. ag x agt, ·more x more, aartappel 
x ertappel, aanbied x aanbiee x aanbie, afdraand x afdraande, 
akkerdis x akkedis x akkeldis, boerwors x boerewors. 
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(a) Die verlede deelwoord van werkwoorde op -eer. 

Uit die bewoording in die Spelreels, bl.' XII, 2, sou kan 
afgelei word dat die verlede deelwoord sander ge- nie dieselfae 
erkenning geniet as die daarmee nie, bv. dat regeer minder 
korrek is as geregeer. Dlt is nie die bedoeling nie en sou ook nie 
in ooreenstemming wees met die lewen~e taal nie. Dis alge
meen om ge- weg te laat by die meer alledaagse werkwoorde, 
bv. het probeer, regeer, tempteer. By minder alledaagse werk
woorde sal die meeste miskien ge- voorvoeg, bv. het geabsor
beer, gefedereer, gesuggereer, hoewel ook hier ander weer dit 
sal weglapt. .Dit hou verband met die taallaag, met die vraag 
in hoever die woord wel of nie as kultuurwoord gevoel word, 
en dit weer kan verskillend wees by verskillende indiwidue en 
leeftye. Natuurlik vind hierdie taalproses dikwels onbewus 
plaas. Daar moet egter goed gevat word dat weglating van 
ge- volstrek nie 'n Afrikaanse slordigheid is nie, maar we! 'n 
beskaafde en algemene taalgebruik. 1

) 

(b) Die klankwaarde van die letter g in Afrikaans. 

By buigingsvorme en samestellinge word die stemlose, 
velere, (gewoonlik) intervokale frikatief g[x] in. 'n woord deur 
die meerderheid uitgestoot, maar sommige bewaar .dit as stem
hebbende, velere eksplosief [ g], waarmee ons bedoel die klank 
aan gh toegeken in woorde soos ghienie, ghoen, ghries. Af ge
sien van 'n paar woorde van vreemde oorsprong, o.a. die pas 
genoemde.2

) (maar dan ook net aan die begin, nie in die middel 
nie, bv. nie anghora nie), word hierdie klank in ons spelling on
gelukkig deur g voorgestel, bv. hoog-hoge [ho: g;i] ; hoger 
[ho : g;ir]; hogepriester (ho: g;iprist;ir] , waar die meerder
heid die vorme besit met uitstoting van die frakatief: hoe; 
hoer; hoepriester. In 'n paar woorde word g egter algemeen as 
gh [g] uitgespreek, hoewel as g gespelle, bv. berge ( mv. v .. 
berg), erger (komp. v. erg), burger, ens. Dis baie jammer dat 
hierdie klank nie dwarsdeur deur gh in ons spelling voorgestel 

') Kyk bl. 75-76. 
2

) Vgl. die Woordelys. 
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word nie, want die bestaande toestand gee aanleiding tot mis
verstand en, wat nog erg~r is, tot letteruitspraak. Oink maar 
aan die telwoord nege : die er,kende Afrikaanse uitspraak is dat 
g hier die klankwaarde besit van gh [ ne : gd] , maar ten gevolge 
van letteruitspraak het die onderwyser (es) in die laaste jare 
ongelukkig taamlik ingang laat vind dat g bier as frikatief uit
gespreek moet word [ ne: xd]. 

Daar' s egter beelwat gevalle waar in beskaaf de Afrikaans 
drie uitsprake aangetref word van hierdie frikatief in een en 
dieself de woord. So spreek die een uit erens en nerens (met uit
stoting en assimilasie); die ander bebou g bier as frikatief [x] : 
ergens, nergens, terwyl 'n derde die klank as gh uitspreek 
[ ergdns , nergdns], maar volgens ons spelreel dit eweneens deur 
g moet voorstel. Vera! by selfstandige naamwoorde van vreem
de oorsprong wat op -g uitgaan, tref ons ten opsigte van bier
die klank drie uitsprake aan in beskaafde Afrikaans. In die 
meervoud van woorde soos filoloog, pedagoog, teoloog stoat 
sommige die g uit, dus filoloe, pedagoe, teoloe, maar daar 's baie 
Afrikaners vir ~ie hierdie uitspraak hinderlik is (iets gemaaks, 
feitlik 'n gogga). Van bierdie sprekers behou sommige die g 
as frikatief, dus [x]. terwyl ander dit bewaar as ekplosief, as 
gh dus [ g]. maar al twee groepe ,moet g spelle : filologe, peda
goge, teologe. Uit die voorbeelde spring dit dadelik in die oog 
dat daar groat 'behoefte is aan die spelling gh. 1

) 

. (c) Die meervoud van selfstandige naamwoorde op -us en -um. 

Streng genome, vereis die Latynse vorm en spelling 
historicus die Latynse meervoud historici, die verafrikaan~te 
spelling historikus daarentee die mv. historikusse. Netso vereis 
criterium en maximum die Latynse mvv. criteria, maxima, maar 
kriterium en maksimum die mvv. kriteriums, maksimums. In die 
praktyk ontmoet ons al twee vorme ( spellinge) deurmekaar en 
die verafrikaanste sal dit waarskynlik op die lange duur wen. 
Dit gebeur egter in ander tale ook. In_ die owerigens konserwa-

1
) Die formulering van hierdie verskynsel in Spelreels, ht XII, is on

volledig. 
Vgl. vir die gebruiksomvang van gh[g] in Afrikaans en die plek waar 

hy vorkom in die woord Afr. Fon., §§ 510-517. 
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tiewe Duits is die genitief van die Latynse selfstandige naam
woorde nomen en verbum des nomens, des verbums en naas 
participium vind ons die verduitste vorm partizipium. 

II. Die spelling van vreemde woorde. 

In een uitgawe van die W oordelys is die vreemdwoord as 
sulks byna nie erken nie, d.w.s. daar's haas deur die bank ver
afrikaans. Dit was te radikaal en daarvan het ons teruggekom. 
Tans erken ons die· volgende drie groepe: -

(a) V reemde woorde wat, hoewel noodsaaklik, nog vol
kome of minstens merendeels as vreemd gevoel word . Hierdie 
groep behou die spelling van die taal waaraan hulle ontleen is, 
bv. alibi, camouflage, compote, confetti, garage, genie, gentle
man. 

(b) Vreemde woorde wat op die grens staan: vir sommige 
is hulle ingeburge.r, vir ander nog nie. Die eerste groep verafri
kaans die spelling, geheel of ten dele, bv. kafee, kaoetsjoek, 
kompromis; die tweede groep behou die vreemde spelling : 
cafe, . caoutchouc, · compromis. Die gekose spelling hang saam 
met die kanaal waarlangs die woorde ontvang is : wie Frans 
ken en eerste 'n woord in hierdie taal ontmoet het, verkies 
waarskynlik cafe en veral compromis; wie geen !:rans ken nie, 
of 'n woord in sy woordeskat opgeneem het voor hy Frans ge
ken het, spelle waarskynlik kafee en kompromis. Waar daar 
ook verskil van uitspraak mee gemoeid is, kan die gekose vorm 
saamhang met die vraag of iemand tuis is op die gebied waartoe 
die woord .behoort: 'n Afrikaanse militer sal bes moontlik 
sersant verkies, terwyl iemand wat horn nie in hierdie kring 
beweeg nie miskien die vorm sergeant [ s;H f ant] gebruik. Ver
geet dus nie dat verskil van spelling ook kan berus op verskil 
van uitspraak : klousule x clausule word veJ;skillend gespelle, 

. maar volkome eenders uitgespreek; by sersant [s;}rsant] 
x serg.eant [s;}rfa nt], faljiet [faljit] x failliet [fajit] 

· is daar ook verskil in uitspraak. 
· By groep (b) het ons dus dubbelspelling. As die dubbel

spelling ook saamhang met tweeledige uitspraak, moet elkeen 
natuurlik die spelling kies wa't sy uitspraak die beste weergee. 
As dit ewenwel bloot 'n kwessie van spelling is, dan is d_i t die 
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algemene beleid in ons land om die spelling te kies wat die 
naaste aan ons eie spelling staan, bv. indiwidu en klousule te 
spelle, nie individu en c.lausule nie. Die vernaamste gevalle 
van bloot dubbelspelling is die volgende : -

( i) i x y : sinies x cynies; 
(ii) ou x au : pause x pause; 

(iii) f x ph: tifus x typhus; 
(iv) t x th: tesourier x thesaurier; 
( v) w x v: indiwidu x individu. 

Die algemene beleid is dat dwarsdeur die eerste spelling ge
volg word. 

Ter aanvulling van ( v) dien die volgende : v bly aan die 
begin van 'n lettergreep met hoofklem, bv. provinsie, provisie. 
Waar die v in afleidinge van sodanige grondwoorde in 'n letter
greep sonder hoof kl em te staan kom, word tog die v behou en 
wel met die oog op die gelykvormigheid (kyk § 3, III), dus 
provinsiaal, provision.eel, al spreek ons in die laaste geval die 
v as w uit. Hierdie oorgang van v tot w het niks met Engelse 
invloed te doen nie; dis volkome in ooreenstemming met ons 
taaleie, met die bou van ons taal. 1) In die lettergreep met hoof
klem daarentee sal v meestal net as w uitgespreek word namate 
iemand onder Engelse invloed staan of gestaan het. 

ch x k. 

Let op die volgende dubbelspelling, wat berus op verskil 
in uitspraak. Waar by woorde van vreemde oorsprong die 
klankwaarde van ch onvas is, d.w.s. deur sommige as g [x] , 
deur ander as k uitgespreek word, het ons net een spelling, nl. 
ch, bv. chaos, chemie, chloor, chronies, Christus, christen, anti
chris. Die klank staan gewoonlik aan die begin van 'n woord. 
W aar daarentee net k uitgespreek word, skrywe ons net hier
die letter, bv. net kroniek, kroniekskrywer. 2) Van hierdie 
vreemde woorde moet onderskeie word woorde van vreemde 
oorsprong in engere sin ( groep a), waar ch soms net een uit
spraak het, nl. die van sj [J], bv. chaperon en chauvinis, of 

') Vgl. Afr. Fon. § 595. 
') -Kyk Spelree/s, bl. XXV, 20, c. 
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van g [x], bv. autochtoon, clan weer twee uitsprake besit, nl. 
die van sj Of g [f, x], bv. in chirurg. 

Pasient. 

Dis baie jammer dat ons hierdie spelling ingevoer het en 
dit bowendien die enigste gemaak het. Dit het in baie kort 
tyd aanleiding gegee tot die letteruitspraak pa-sie-ent, terwyl 
die si as sj uitgespreek behoort te word: [paf rnt], net soos 
ook in Nederlands, waaraan ons die woord ontleen het. Die 
woord moes pasjent gespelle gewees het, net soos dikwels in 
Nederlands; clan sou die gewraakte letteruitspraak nooit ont
staan het nie en sou tewens voorkom geword het dat iemand 
die ie verkeerdelik eenlettergrepig gaan uitspreek, soos bv. in 
parasiet. Die woord is deur die Hollander natuurlik ontleen 
aan Frans, waar dit gespelle word patient en uitgespreek 
(pas-ja) : (a) is genasaleerde a, SOOS die klankwaarde van an 
in afr. kans. Let op: in Frans word die ti as twee aparte 
frikatiewe uitgespreek, nl. s en j, maar hierdie twee klanke het 
in Nederlands en Afrikaans saamgevloei tot een frikatief, nl. 
die sisklank wat in Engels voorgestel word deur sh (bv. she, 
shall) en in Duits deur sch ( bv. in schon, schreib.en), foneties 
[J]. Meer as een punt in ons Afrikaanse spelling sou ek per
soonlik anders gereel het, maar natuurlik le ek my by die aan
genome spelling neer, omdat dit insake spellingkwessies dikwels 
'n geval word van gee en neem. Ek skrywe om genoemde redes 
ewenwel nooit pasient nie, maar altoos pasjent. 

Net so het die deelteken op die i in lingu'is, lingulstiek, 
lingu'isties die letteruitspraak lieng-gu-is, lieng-gu-is-tiek, lieng
gu-is-ties laat ontstaan i.p.v. lieng-gwis [litJXV;is], lieng
gwis-tiek [litJxv;istik], lieng-gwis-ties [lit]xv;istis], soos dit 
behoort te wees en ook in Nederlands uitgespreek word. 

( c) Volkome ingeburgerde w9orde van vreemde oorsprong. 
Hierdie groep word presies soos Afrikaanse woorde gespelle, 
bv. mielie, piekniek, reling of reiling. 
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Die gang van {a) na {b) tot {c). 

Die rigting loop van (a) oor (b) na (c), d.w .s. narnate 'n 
vreerndwoord ingeburger raak, word sy spelling ( sorns ook sy 
vorrn) minder of meer verafrikaans, gaan hy dus oor na (b) of 
( c). Wat (b) of ( c) bereik het, moenie weer teruggebring word 
na die vorige groep nie en daarom moet ons enigsins konserwa
tief te werk gaan. Die spelling Kalvyn van vroeer uitgawes is 
tans teruggebring tot Calvyn. omdat eiename hulle spelling be
hou; die spelling renesans - wat nie in die W oordelys voorge
gekom het nie, maar tog vroeer in allerlei geskrif te verskyn 
het - was te radikaal en word nie meer gevolg nie. 

III. Die spelling van die ie-klank by woorde van vreemde 
oorsprong. 

By 'n seker groep vreemde woorde word die ie-klank in 
oop begin- en middellettergrepe deur i voorgestel, nie deur ie 
nie (soos in woorde van Germaanse oorsprong) :. beginletter
greep: iris, item, ivoor; middellettergreep artikel, dissipel, fami
lie, notisie. Let op : dit geld net van oop lettergrepe wat nie 
op die end van 'n woord staan nie; oop lettergrepe op die end 
van 'n woord neem -ie (weer soos by die eg Afrikaanse woord): 
definisie, familie, petisie. Wildvreemde woorde ( groep a) word 
hier natuurlik nie saamgereken nie, bv. alibi; en 'n geslote letter
greep neem ook ie, bv. hermiet, tiep ( x tipe), behalwe weer by 
wildvreemde woorde, waar selfs in die . geslote lettergreep i 
staan, bv. chic (x sjiek). 

Die groep vreemdwoorde wat onder (III) bedoel word, is 
die van sgn. Klassieke oorsprong: direk uit Latyn of Grieks, of 
indirek, nl. deur 'n Romaanse taal, soos Frans of Italiaans. 1) 

By woorde van vreemde oorsprong wat nie langs die sgn: 
.. klassieke" kanaal ontleen is nie, word die betrokke klank in 
oop lettergrepe voorgestel deur ie, net soos by eg Afrikaanse 
woorde, bv. mielie, piering. sieling of sjieling. tiekie. Vir per
sone wat nie oor historiese taalkennis beskik nie word dit bloot 

') Kyk Spelreels bl. XVIII . No. 7. 
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'n saak van die geheue; die bestaande reeling het egter hierdie 
voordeel dat dit nader aansluit by die Vereenvoudigde Neder
landse Spelling. 

Die volgenae punt verdien die besondere aandag omdat dit 
dikwels twyfel laat ontstaan. Wanne~r die ie-klank by 'n 
vreemdwoord van ·die Klassieke groep in die grondwoord in 'n 
geslote lettergreep staan, maar deur buiging in 'n oop sillabe te 
staan kom, word die spelling ie tog behou met die oog op die 
gelykvormigheid ( vgl. §3, III): daarom Israeliet, mv. lsraeliete, 
parasiet, mv. parasiete, Semiet, mv. Semiete. Waar die letter
greep daarentee vanself oop was en dit nie deur buiging ge
word het nie, daar skrywe ons i in die oop sillabe, dus 
Israeli-ties, parasi-ties, Semi-ties, maar I sraelitie-se, parasitie-se, 
Semitie-se. 

6. Die gebruik van die sirkumfleks1
) of kappie. 

Lang oop e. i, o, en u [ £: , d: , :>: en ce: ] kry in 'n oop letter
greep die sirkumfleks of kappie, bv. we-reld, wi-e (mv. v. wig). 
mo-re, bru-e (mv. v. brug). In 'n geslote lettergreep word die 
kappie, behoudens die beperking wat dadelik volg, nie gebruik 
nie, bv. kers, vrr. Die beperking is die volgende: wanneer een 
van hierdie klinkers in die onverboe vorm van 'n woord in 'n 
geslote lettergreep voorkom, maar in die verboe vorm in 'n oop 
sillabe te staan kom, word in albei gevalle die kappie geskrywe, 
met die oog op die gelykvormigheid (kyk §3, III), bv. militer, 
primer, sker met die oog op die verboe vorme militere, primere, 
skere. 

7. Woorde met i naas kort e [d x £] voor ng en nk. 

Gemeen is dat dit die· beste is om, versover moontlik, hier
die woorde een vir een te ondersoek en al na die gebruiklikste 
uitspraak in een van twee groepe onder te bring, nl. :-

(a) die met i: bring, dink, skink ( v. vloeistowwe), ens.; 
(b) die met e: engel, Engels, .meng, ens. 
Die voorbeelde onder (b) sal dikwels nie strook met die 

uitspraak van heelwat sprekers nie, want daar's 'n aansienlike 

1
) Van lat. circilmflexus. 
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aantal beskaaf sprekendes wat ook hi er in heelwat gevalle i 
uitspreek. Ons moet ons egter aan die groepering hou. Ons 
wys daarop dat die taallaag sy rol speel by die keuse van hetsy 
i, hetsy e : so het ons i in bedink, dink en skink waar dit vloei
stowwe geld (ndl. bedenken, denken, schenken), maar in die ge
val van die meer v'erhewe woord, die kultuurwoord, het ons e 
in die gebruiklikste uitspraak, bv. bedenklik, denkbeeld, denk
beeldig en skenk waar die laaste slaan op 'n geskenk of iets 
wat deur die vingers gesien word. 

In enkele gevalle was die groepering nje moontlik nie en 
is daarom albei klinkers toegelaat, bv. opbrings x opbrengs. In 
sodanige gevalle verdien die vorm met i die voorkeur, want dis 
sonder twyfel dat die Afrikaanse taaleie oor die algemeen die i 
begunstig. 

Let we!. die groepering in twee klasse geld net woorde 
waar die betrokke klinker voor ng of nk staan. In antler posi
sies waar die afwisseling van e met i eweneens voorkom, word 
op enkele uitsonderinge na net die vorm met e op papier toege
laat, bv. net gemmer, omtrent, prent, swem, hoewel heelwat be
skaafsprekendes hier i laat hoor. Ons erken ewenwel win x wen 
en kin x ken. Baie konsekwent is dit nie, maar ons moet ons 
aan die groepering hou, soos te vind in die W oordelys. Laat 
diegene wat i uitspreek waar die W oordelys net e gee, egter 
nie clink dat hulle uitspraak om daardie rede noodwendig on
beskaaf is nie. By die meer verhewe woord is dit gewoonlik 
wel die geval, geld m.a.w. die vorm met i as minder beskaaf, 
is bv. dinkbeeld minder beskaaf as denkbeeld; nie egter by die 
alledaagse woord nie. En beskaafsprekendes kan hier soms 
baie verskil : so sal die een beskaafsprekende se gimmer en 
swim, maar tint (tent) en omtrint as baie lelik beskou; die ander 
sal dit egter weer andersom . voe!. Dit is een van die redes 
waarom in die W oordelys_ hier net e gekies is, as synde die 
gebruiklikste uitspraak. 

Opm. Die volgende mag hier 'n plekkie vind. Wanneer die voorsetsel 
vir verswak tot voorvoegsel, word dit vas aan die betrokke woord geskrywe 
en met e, bv. vereers, verniet, versover. In die geval van die bywoord vir 
goed is dit egter beter om die i te hou en die woord los te skrywe, omdat 
vergoed op papier steurend lyk met die oog op die werkwoord vergoed. 
W eliswaar skrywe die Hollander voorgoed, maar sy voorsetsel voor bet 
nie verswak tot ver nie, hinder dus nie in verband met vergoeden nie. 
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8. Verdubbeling van medeklinker. 

(a) 'n Medeklinker word duwweld geskrywe tussen ;n 
kort klinker met hoofklem en 'n volgende klinker ( deurgaans 
die swakbeklemde e [ d], bv. makker, in teestelling met maker 
en heerlike, verboe vorm van heerlik : by maker het a die 
hoofklem, maar is lank; by heerlike is i kort, maar besit swak 
kl em. 

Op hierdie reel is geen uitsondering woorde soos aantal, 
-le en voorstel, -le nie, want die formulering geld die ,wortel 
van die worod, in hierdie geval respektieflik -tal en -stel, wat 
bowendien sterk byklem besit, al val die hoofklem op die voor
voegsels aan- en voor-. 

By selfstandige naamwoorde op -nis en -aris word die 
slot -s egter ook duwweld geskrywe, hoewel die betrokke let
tergreep byklem besit : begrafnis, -s.e; betekenis, -se; kennis; -se; 
getuienis, -se; vonnis, -se; argivaris, -se; kommisaris, -se. 

Opm. Met opset gebruik ans die term duwweld geskrywe en nie ver
dubbeld nie, want die laaste sou onjuis wees. In die uitspraak is die k van 
makker netsogoed enkel as die van maker, soos duidelik blyk uit die fonetiese 
transkripsie ( waar geen onnodige letters geskrywe word nie) van hierdie 
twee woorde: [ mak;}r x ma : k;}r]. "n Werklike dubbelklinker2

) is seld-
saam in ons taal, maar ans kan die k as duwweld beskou in pak
kamer [pakka : !11;}r]. 

(b) By woorde van vreemde oorsprong word 'n n duwweld 
geskrywe na 'n kort klinker wanneer daar 'n woord in Afri
kaans bestaan wat daarmee saamhang, bv. Japannees en par
donnneer met die oog op Japan en pardon. Na oe, wat 'n kort 
klinker voorstel [ u], word die medeklinker egter nie duwweld 
geskrywe nie, dus fatsoeneer, spioeneer, by fatsoen en spioen. 

( c) Wanneer daar geen woord op -n in Afrikaans bestaan 
waarmee dit saamhang nie, word die n nie duwweld geskr~e 

. nie, bv. funksioneer, rewolusioner. 

') Vgl. Afr. Fon. §§ 377-379. 
') In sommige tale is dubbel medeklinkers gewoon, bv. in ltaliaans en 

Sweeds, vgl. Noel-Armfield, General Phonetics'. bl. 52 en noot 1. Storm, 
Englische Phi/ologie, bl. 44 en Zwaardemaker en Eijkman, Leerboek der 
Phonetiek, bl. 261. 
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( d) In ander gevalle word oor die algemeen insake ver
dubbeling van medeklinker die Vereenvoudigde Nederlandse 
Spelling gevolg, bv. baseer, paraffien, interessant. 

9. Die uitgang -de naas -te by die verboe vorm van die ver
lede deelwoord. 

Hierdie punt lewer heelwat moeilikheid op en selfs goeie 
skryw.ers begaan meermale foute. Die Afrikaanse spelling hou 
horn op hierdie punt aan die Nederlandse, maar die toestand is . 
nie altoos dieselfde nie. Die reel vir Nederlands se dat die 
verboe vorm van die verlede deelwoord van 'n swak werkwoord 
-de neem as die stam (d.w.s. die deel wat oorbly na afkapping 
van die inifinitiefuitgang -en) uitgaan op 'n stemhebbende mede
klinker, maar. -te wanneer die slotkonsonant van die stam stem
loos is, bv. afgetobde van aftobben [ aft:iban], verhoogde van 
verhogen[vdrho: y;)n],maar afgekapte van afkappen[afkap;)n], 
vermiste van vermissen [ V;)rmes;)n]. Nou is dit nie moeilik om 
vas te stel of 'n medeklinker stemhebbend of stemloos is nie, 
en vir Nederlands is daa!'.' bowendien 'n lysie te maak wat van 
buite geleer kan word. Vir Afrikaans staan die saak anders, 
omdat in ons taal sommige stemhebbende Nederlandse mede
klinkers stemloos geword het. Die moeilikheid geld wer kwoorde 
op -f, -g en -s, veral die laaste twee, aangesien dit meer voor
beelde tel. Vergelyk maar die volgende : -

f: geerfde geld, gekerfde tabak, maar gesifte meel (in die 
eerste geval het Nederlands 'n v: erven, kerven, in 
die tweede daarentee 'n f: ziften); 

g : verhoogde rang, vervroegde uur, maar aangehegte 
vorm, afgerigte dier (by die eerste groep het Neder
lands . 'n stemhebbende frikatief, voorgestel deur g: 
verhogen, vervroegen; by die tweede daarentee 'n _ 
stemlose, voorgestel deur ch: aanhechten, africhten); 

s : omgrensde terrein, uitgepluisde wol, maar gewenste ver
andering, verskanste posisie (by die eerste het Neder
lands z : omgrenzen, uitpluizen, by die tweede s : 
wensen, verschansen). 
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Soos reeds gese, maak selfs goeie Afrikaanse skrywers 
hier meermale foute en gebruik -te waar dit -de moet wees. Om 
eenvoudig te se dat Nederlands gevolg moet word, is totaal on
bevredigend: dit vereis grondige kennis van Nederlands, wat 
die oorgroot meerderheid Afrikaners nie besit nie en nie kan 
besit nie. Bowendien behoort taal- en spelreels uit die betrokke 
taal self opgebou te word. 

Vir Afrikaans kan die moeilikheid egter tot. 'n minimum ge
reduseer word deur die volgende samevattende reel : -

(a) Werkwoorde wat eindig op 'n klinker, insluitende 'n 
tweeklank, of op -b, -d, -ng, -1, -m, -n en -r neem -de : -

klinker en tweeklank: - knie of knee : gekniede, geknede 
deeg; laai: gelaaide geweer; a[ sny: afgesnyde hare; verknoei: 
verknoeide saak; 

b : aft ob ; a[ getobde mens (dis sow at die enigste voor
beeld); 

d: beklad: bekladde mens; verbrand: verbrande hout (na 
'n medeklinker word d net een keer geskrywe); 

ng: verlang: verlangde gegewens; verleng: verlengde-ter- · 
myn; 

I : behaal: behaalde sukses; besiel: besielde oomblik; 

m : beraam : beraamde onkoste; omsoom : omgesoomde 
doek; 

n: beman: bemande skip; verdien: verdiende loon; 

r: beseer: beseerde been; uitkeer: uitgekeerde geld. 

Opm. Met uitsondering van b en d is hierdie slotmedeklinkers alma! 
stemhebbend. Op die end word b en d as p en t uitgespreek, net soos in 
Nederlands, maar histories is hulle stemhebbend, soos o.a. blyk uit die 
posisie in die woord aan die begin van 'n lettergreep; 'n klinker en twee~ 
klank is altoos stemhebbend. 

(b) Werkwoorde wat eindig op -k, -p en -t neem -te :

k: bak: gebakte eier; breek: gebreekte been; 

p : lap : gelapte broek; skrap : geskrapte naam; 

t : inprent : ingeprente idee; put: geputte informasie; 
spuit : gespuite home. 

Taal 7 
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Na 'n lang klinker ( waaronder vir hierdie doel ook ge
reken word die kart klinkers ie en oe [ i, u] 1) of 'n tweeklank, 
en na 'n medeklinker word die t enkeld geskrywe. 

( c) Werkwoorde wat eindig op -f, -g en -s neem of -de, of 
-te, alna die frikatief histories (in Nederlands) respektieflik 
stemhebbend of stemloos is. Dit kan maklik gebeur dat 'n 
mens nie al die talryke gevalle raaksien nie en die opgestelde 
formulering clan ook nie al die gevalle dek nie, maar die volgen
de hulpmiddels gaan baie ver : -

(i) Wanneer die frikatief voorafgegaan word deur 'n lang 
klinker of 'n tweeklank, neem die betrokke verlede deelwoord 
-de:-

f: kloof: gekloofde hout; af kluif: af gekluifde been; 
g: vertraag: vertraagde aankoms; uitsuig: uitgesuigde 

lemoen; 
s: opblaas: opgeblaasde bal; uitpluis : _ uitgepluisde wol. 
Vier hierdie doel geld die klinkers ie en oe as lank, kyk 

onder (b): grief: gegriefde persoon; troef : getroefde kaart; 
vervroeg : vervroegde aankoms. 

(ii) Werkwoorde wat uitgaan op -lf, -rf. -lg en -rg neem 
eweneens -de : -

dier. 

lf: welf: gewelfde dak; 
rf: erf: geerfde geld; kerf : gekerfde tabak; 
lg: d.elg: gedelgde skuld; verswelg: verswelgde voedsel; 
rg: versorg: goed versorgde werk; verwurg : verwurgde 

(iii) Wanneer die betrokke frikatief nie voorafgegaan 
word deur een van die klanke genoem in (i) en (ii) nie, neem 
die verlede deelwoord -te : -

f: aanslof: aangeslofte pantoffel; ontplof: ontplofte buis; 
g: bevrug: bevrugte blom; versleg: verslegte toestand; 
s: blus: gebluste kalk; uitrus: uitgeruste dier. 

In (i) en (ii) gaan die slotklanke terug op stemhebbende 
frikatiewe in Nederlands, nl. op v, g [y] en z; in (iii) is hulle 
in Nederlands ook stemloos, maar ons g word in hierdie geval 

') Voor r en by uitstoting van 'n volgende konsonant is hierdie twee 
klinkers deurgaans lank, anders kort. Kyk Afr. Fon., §§ 196, 243. In 
Nieunederlands is hulle eweneens kort, behalwe voor r, maar vroeer was 
hulle lank, deels ook diftonge, vgl. Mn/. Gr., §§ 12, 17, 18 en 28. 
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deur ch [x] voorgestel, bv. bevruchten, verslechten. Na i kan 
ons g histories sowel stemhebbend as stemloos wees. In die 
eerste geval is die spelling in Nederlands g: beedig (ndl. 
beedigen): beedigde verklaring; inwillig (ndl. inwilligen): inge
willigde toenadering; versadig (ndl. vierzadigen): versadigde 
mens; in die tweede geval skrywe die Hollander ch [x] : afrig 
(ndl. africhten): afgerigte dier; verdig (ndl. verdichten): v.er
digte verhaal. Wie nie oor die nodige kennis van Nederlands 
beskik nie, moet hierdie. klein aantal gevalle van buite leer. 

· In (a), (b) en (c) is al die klanke genoem waarop 'n werk
woord kan uitgaan in Afrikaans. 

Wat in (a), ( b), en ( ~) gese is, slaan in eerste instansie 
op die werkwoorde wat histories, bv. in Nederlands, swak is. 
Die verboe verlede deelwoord van werkwoorde wat histories 
(in Nederlands) sterk is, neem gewoonlik eweneens -de of -te, 
alna die slot van die werkwoord, kyk agtertoe : gebreekte been, 
gekerfde tabak, ingeslaagde weg gemaalde vleis, geslypte mes, 
gesmelte lood, gesnyde hare, gespuite borne, uitgesuigde lemoen, 
verkoopte artikel, uitgevryfde koringkorrels, ens. Net in die 
klein minderheid gevalle neem die verlede deelwoord die oor
spronklike sterk uitgang -e (ndl. -en geskrywe, maar meestal 
-e uitgespreek) : gebleke fout, genome besluit, verskene ver
slag, voorgeskrewe werk. Wanneer die verlede deelwoord 
egter figuurlik gebruik word, d.w.s. in adjektiwiese funksie, 
neem dit gewoonlik die sterk uitgang -e: gedwonge houding, 
geskonde regte, gewronge toestand. 

Hier moet ons 'n ernstige woord van waarskuwing laat 
hoor. In die laaste tyd bestaan daar by heelwat skrywers 'n 
sterk neiging om op papier die sterk uitging -e te gebruik ook 
by werkwoordelike funksie, bv. afgevalle blare, gevoue hande, 
terwyl tog af gevalde blare en gevoude hande die vorm van die 
lewende taal is. Daar's 'n minderheid van gevalle waar net die 
sterk uitgang gebruik word, soos reeds aangetoon, en in enkele 
gevalle kom altwee uitgange voor, bv. afgesproke of afgespreek
te plek, geslote of gesluite deur. W aar die verlede deelwoord 
egter nie in adjektiwiese funksie gebruik word nie, d.w.s. nie 'n 
toestand aanduie nie, maar nog as werkwoord diens doen, m.a.w. 
'n werking uitdruk wat plaasgevind het, daar neem hy in sy 
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verboe vorm by oorweging die swak uitgange ;..de of -te. Wie 
nie met hierdie feit rekening hou nie, doen ons taal geweld aan 
en le die Afrikaner 'n onnodige las op. 

10. Die bou van die slot van die AfrikaansEi woord. 

Die jongste rigting in die taalwetenskap, nl. fonologie.1) 
het die bou van die woord op die voorste voorgrond geplaas. 
Daarom maak die bou van die Afrikaanse woord 'n baie be
langrike af deling uit van die geskiedenis van ons taal. Die bou 
as sulks kan hier natuurlik nie behandel word nie, maar 'n paar 
opmerkinge moet gemaak word oor die slot van ,die Afrikaanse 
woord. 

' 
(i) In Afrikaans word, in afwyking van Nederlands, den 

t op die end van 'n woord nie gehoor na f, g en s nie en be
hoort dus in sodanige gevalle ook nie geskrywe te word nie : 
bedroef, driff berug, bevoeg, geneig, krag, Zig; belus, bevrees, 
bewus, gerus, verhuis, ens.. in teestelling met ndl. bedroefd, 
drift; berucht, bevoegd, geneigd, kracht, Licht; belust, bevreesd, 
bewust, gerust, verhuisd. In vaktaal uitgedruk, Jui die formu
lering van hierdie verskynsel as volg : die verbinding frikatief 
plus eksplosief word op die end van 'n woord of lettergreep, 
behoudens die beperking in (iv), nie toegelaat deur die bou 
van 'n Afrikaanse woord nie, terwyl die omgekeerde volgorde 
doodgewoon 'is: iets, niks, raps, wiks, ens. 

(ii) In Afrikaans word, in afwyking van Nederlands, geen 
t gehoor na k of pop die end van 'n woord nie en behoort der
halwe ook nie geskrywe te word nie : bedek, bedruk, direk, 
gebak, gekap, kontrak; gelap. gestreep, stip, ens., in teestel
ling met ndl. bedekt, bedrukt, direkt (gebakken is sterk in Ndl.), 
gekapt, kontrakt; gelapt, gestreept, stipt. In vaktaal formuleer 
ons die verskynsel as volg : twee opmekaarvolgende eksplosiewe 
word, behoudens die beperking in (iv), nie in dieselfde letter
greep toegelaat deur die boti van die Afrikaanse woord nie. 

1
) Vir ons doe! kan ons fonologie omskrywe as die wetenskap wat hom 

besighou met die bou van die woord ten opsigte van betekenisonderskei
dende klanke. Vgl. C. C. Uhlenback in N. Taalg. XXXIII, bl. 274. 
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Opm. Afgesien van die vrlede deelwoord (kyk § 9), en enkele voor• 
beeld by die inifinitief (bv. te wete kom, voor haar troueI, besit die Afri
kaanse werkwoord geen uitgange nie, maar as ans die saak histories beskou, 
kry ans van hierdie verskynsel hope voorbeelde in die 3de persoon praesens, 
bv. bak, breek, dek, haak, ruk; [ap, mep, stap, ens .. teenoor ndl. bakt, breekt. 
dekt, haakt, rukt; lapt, roept, stapt. 

(iii) In die verboe vorm kom die verdwene medeklinker 
( eksplosief) weer te voorskyn, maar clan aan die begin van die 
volgende lettergreep, en wel as d of t, alnamate die klank his
tories stemheboend of stemloos is : bedroef, -de; bevoeg, -de; 
drif, - te, direk, -te, ens . 

. Opm. Meermale gebruik skrywers en sprekers -te waar dit histories -de 
behoort te wees; kyk § 9. 

(iv) By enige kultuurwoorde word, in afwyking van wat in 
(i) en (ii) gese is, vorme ontmoet met twee medeklinkers op die 
end, bv. bedeesd, maagd, takt. Ook by 'n enkele gewone woord 
kom dit voor, bv. beleefd. By al hierdie afwykinge het ons 
egter eerder met dubbelvorme te doen, waar die een naamlik 
die tweede medeklinker laat wegval, die ander weer dit behou, 
m.a.w. ons het hier bedees of bedeesd, maag of maagd, tak of 
takt, ens. Die kultuurwoord egter, asook die gering aantal 
dubbelvorme by die gewone woord, doen niks af aan die geldig
heid van die formulering in (i) en (ii) nie. 

'n Opvallende streekverskil vind ons in die vorm van die 
telwoord vir 8 : in die W estelike Provinsie hoor jy gewoonlik 
ag, maar by wie van vader op kind 'n egte binnelander is, hoor 
jy daarentee gewoonlik agt. 

( v) Dis van die grootste belang dat die bou van die Afri
kaanse woord, soos behandel in (i) en (ii), deur skrywers ge
respekteer word en dus geen tweede medeklinker ingevoeg 
word waar dit in die lewende taal nie gehoor word nie. Blyk
baar in die waan dat invoeging daarvan die kultuurband met 
Nederlands nouer toehaal, word hierdie gewraakte medeklinker 
die laaste jare baie op papier ontmoet, maar dis ten sterkte af 
te keur om iets onegs in jou taal in te voer. 1

) 

') Ek was baie bly om in Die Huisgenoot van 9 Mei 1941 te lees dat 
Prof. D . B. Bosman van die Universiteit Kaapstad halt roep teen die in
voeging van hierdie onegte twcede medeklinker op die end. Ons .het die 
saak egter reeds baie jare eerder te berde gebring, nl. in 1927 in Afr. Fon., 
§§ 373~376, maar saver ek kan onthou, het ek in die S_pelling-Kommissi.e 
alleen gestaan toe die verskynsel bespreek is. · 
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I I. Die aaneenskrywe van woorde. 

Die we!- of nie-aaneenskrywe van woorde in Afrikaans, 
met of sonder koppelteken, is 'n vraagstuk wat al lank om 'n 
diepgaande behandeling vra. Prof. D . B. Bosman het enige 
jare gelede 'n brosjure daaroor gepubliseer en § XI van die 
Spelreels gee enige punte; volledig is die onderdeel uit ons 
spelling egter nog nie behandel nie. 1

) Ons wil hier slegs enkele 
beginsels noem. In verband met die aaneenskrywe van woorde 
word ontsettend veel gesondig. Oit gebeur veral onder Engelse 
invloed, maar die Hollander is op hierdie punt ook dikwels baie 
inkonsekwent. 

(i) Wanneer 'n woordsoort wat geen byvoeglike naam
woord is nie, ten opsigte van 'n volgende self standige naam
woord die funksie van byvoeglike naamwoord vervul, mag so
danige woord nie los van die bepaalde selfstandige naamwoord 
geskrywe word nie : die begin-opmerking en die slotopmerking 
(by die eerste samestelling, as synde baie minder gebruiklik as 
die tweede, gebruik ons die koppelteken), daar's twee of-vrae 
in die vraestel, sy aanhou-werk inspireer my, sy kort-kort-ophou 
is baie hinderlik, sy langsaam-praat_ is baie vervelend (lang
saam is hier in eerste instansie bywoord by die ww. praat en 
bly dus onverboe, in teestelling met: 'n langsame manier van 
praat, waar dit b.nw. is en verbuig). 

(ii) Wanneer 'n byvoeglike naamwoord nie 'n aparte be
paling van die volgende selfstandige naamwoord uitmaak nie, 
maar 'n eenheid daarmee vorm, word die twee aanmekaar ge
skrywe : kortverhaal, dubbelspelling, dubbelvorm. 

(iii) Wanneer 'n byvoeglike naamwoord wat anders in 
attributiewe posisie verbuig, voor die selfstandige · naamwoord 
onverboe bly, is dit 'n teken dat hy nie los van sodanige s.nw. 
mag geskrywe word nie: half verbuig, asook byvoeglike naam
woorde op -aat, bv. privaat, delikaat, desperaat; dus 'n halwe 
dag, 'n private huis, maar halfuur, halfjaar, halfsool, privaat
sekretatris. 

') Die onderwerp is volledig en grondig behandel deur H . J. Terblanche 
in "n M.A.-verhandeling (1943) vir die Universiteit van Pretoria, ender die 
titel Die Aanmekaarskryf van woorde in A[i-ikaans. 
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Meermale word ontmoet voorbeelde soos privaat huis, 
privaat aangeleentheid, maar dis 'n anglisisme en behoort te 
wees private huis, - aangeleentheid. Afrikaanse Beweging be
hoort los te staan en sander koppelteken. Op hierdie laaste 
punt verval die Afrikaner soms in die teenoorgestelde uiterste 
en gaan clan te ver met die aaneenskrywe van woorde. 

(iv) Die hoofklem kan tot groat hulp wees om vas te stel 
of woorde los of aanmekaar geskrywe moet word. W oorde 
wat 'n begripseenheid uitdruk, besit net een hoofklem en word 
daarom aanmekaar geskrywe: geelperske (bepaalde perske
soort en met een hoofklem) teenoor 'n geel perske (met twee 
hoofklemme), groendruiwe (bepaalde druifsoort en met een 
hoofkletn) teenoor groen druiwe (met twee hoofklemme)-. turks
vy (met een hoofklem) teenoor turkse tabak (met twee hoof
klemme). 

(v) Die tempo is ook 'n aanduiding: geelperske en groen
druiwe word met vlugger tempo uitgespreek as respektieflik 'n 
geel perske en groen druiwe, en daarom skrywe ons aanme
kaar. Die twee faktore in (iv) en (v) kan natuurlik saamgaan, 
gaan waarskynlik gewoonlik saam. 

Hoepriester sou volgens (iii) as twee worde geskrywe moet 
word, maar volgens (iv) en ( v) nie, en die laaste gee die deur- ' 
slag: vgl. hoepriester (met een hoofklem en ·vlug tempo, en na
tuurlik 'n begripseenheid) met hoe amptenaar (met twee hoof
klemme en langsamer tempo, terwyl die b .nw. geen eenheid 
vorm met die s.nw. nie). 

(vi) By (iv) en (v) kan ons ook noem gevalle soos groot
maak ( =opvoed), grootword ( =opgroei), klaarmaak (=toe
berei), kleinding ( =kind), alma I begripseenhede met een hoof
klem en vlug tempo. Van hulp kan hier ook wees dat in elkeen 
van hierdie gevalle die begrip weergegee kan word deur een 
ander woord, bv. die tussen (). 

- (vii) Let op gevalle soos die volgende : juniorsertifikaat
eksamen, Jan(-) van(-)Riebeeck-Skool, Dirkie(-) Uys-Plein. 
Elkeen het net een hoofklem en 'n betreklike vlug tempo. Verder 
is daar oorweginge soos die volgende : daar bestaan 'n .. junior 
sertifikaat" en 'n .. eksamen", maar geen sertifikaatseksamen" 
nie; ook val die hoofklem op junior nie op -kaat-(sertifikaat) 
nie: gevo}glik kan die woord i.p.v. aanmekaar (wat ons die 
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beste ag), geskrywe word /uniorsertifikaat-eksamen (die lste 
gedeelte vorm 'n eenheid), maar nie /unior-Sertifikaateksamen 
nie. Dergelike oorweginge geld van die ander twee voor
beelde. Net dit: as synde 'n naam en van, kan die eerste twee 
koppeltekens weggelaat word by /an-van-Riebeeck-Skool, 
.en die eerste by Dirkie-Uys-Plein (dus Jan van Riebeeck
Skool, Dirkie U ys-Plein), maar die laaste koppelteken is in bei
de gevalle onmisbaar. In ieder geval mag dit nie as volg ge
skrywe word nie: /an-Vanriebeeckskool, Dirkie-Uysplein. Die 
begripseenheid, die hoofklem en die tempo verbied die laaste 
twee skryfwyses. 
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VII. WERKWOORDE OP -WE NAAS-FIN AFRIKAANS.') 

Afkortinge in die teks : 

O.d.Pl.=Op die Plaas deur C. M . van den Heever; 
Kromb.=Kromburg deur C. M. van den Heever. 

1. Dis bekend dat in ons taal werkwoorde op -we, bv. 
skrywe, dikwels afwisselende vorm vertoon op -[, bv. skryf. 
Ons bedoel hier die f wat terugaan op ndl. v; kyk § 7. Dubbel
vorme is geen seldsame verskynsel in tale nie, veral nie in jong 
tale, soos Afrikaans, waar daar naamlik nog nie die nodige vast
heid bestaan nie. Daar is egter verskil. Gewoonlik word die 
dubbelvorme nie deur dieself de persone deurmekaar gebesig nie, 
maar gebruik sommige sprekers die een vorm, ander Weer die 
ander, alnamate hulle tot 'n bepaalde groep sprekers behoort 
of afkomstig is van 'n bepaalde streek.- So gebruik die een 
Afrikaner more, noi en skree, die ander weer more, nooi en 
skreeu. By die werkwoorde op -:-we naas -f is die geval ewen
wel anders : hoewel daar persone is wat nie altwee vorme by een 
en dieselfde werkwoord gebruik nie, is daar ander wat dit wel 
doen. Boe die groepe min of meer verdeel is, kan sonder 
dialekgeografiese opnames nie nader aangeduie ·word nie. 

2. Waarop berus hierdie dubbelvormigheid in ons taal? 
Het altwee vorme dieselfde gebruikswaarde, sodat dit bloot 'n 
kwessie van afwisseling is? As dit die geval is, sou die dubbel
vormigheid 'n lastige verskynsel wees, sonder enige praktiese 
waarde, behalwe dan soms in die geval van die versvorm, wat 
deur ons hier buite rekening gelaat word. As daar egter be-

') Hierdie artikel is 'n uitbreiding van wat in ·eerste instansie voorgedra 
is voor Die .Taalkrihg vo,n die Universiteit van Pretoria en daarna verskyn 
het in die Tydskrif vir Wetcnskap en Kuns, bd. II, bl. 21 volg. 
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paalde redes bestaan vir die afwisselende vorme, wat is clan 
hierdie faktore? 

Die rede wat waarsky~lik die meeste aangevoer word ter 
verklaring van hierdie dubbele gebruik is dat dit 'n saak van 
ritme is. Dis moontlik dat die gebruik van die vorme van die 
ritme van die sin kan afhang en ritme is natuurlik nie net 'n 
kenmerk van poesie nie, maar ook van prosa. By C. M. van 
den Heever oorweeg die vorm s_terwe, veral as infinitief. maar 
in: .,tog sal hy sterf, as die liefde van horn moet ondergaan" 
(0.d.P., 80) het die skrywer moontlik die korter vorm gebruik 
vanwee die nadruk wat daarop val; sterwe sou hier miskien 

-minder bevredig het as synde te slepend. Van die liefde wat 
by Freek ontbrand het vir Miem, maar deur haar nie beant
woord word nie, heet dit : .. Hoe het dit nie in horn gegroei nie, 
en hoe het dit nie in horn gesterf nie" (aid., 118). Vir die 
simmetrie pas die tweelettergrepige gesterf beter by ,.gegroei" 
as die langer gesterwe. Die ritmiese faktor kan ewenwel by 
onderwerpe soos hierdie iets baie vaags wees, waarmee jy 
haas alles en tegelyk ook niks kan bewys nie. As ons ritme op
neem in die sin van 'n afwisseling van swaarder en ligter vorme, 
en die vorme op -we as swaar en die op -f as lig beskou, sal dit 
nie moeilik val nie om voorbeelde aan te haal uit een en die
selfde skrywer wat mekaar weerspreek. In 'n sin soos ,.verlede 
week skrywe my broer aan my dat hy my hierdie week kom 
besoek" sal dieselfde persoon een keer skrywe besig, die ander 
keer weer skryf. Vergelyk die volgende sin uit Johannes van 
Wyk van de Waal, lste druk: ,.terwyl hy 'n briefi, wat in 
potlood geskryf was, an Tas oorhandig" (101) met: .,di uit syn 
sak 'n toegeplakte brief haal, wat al vroeg in di morre geskrywe 
was" (aid., 112). W aarom nie in altwee gevalle dieselfde vorm 
gebruik nie? In die 7 de druk ( ons het nie voriges kon vergelyk 
nie) staan dan oak in beide gevalle geskrywe. Gevind sal word 
dat 'n mens by hierdie onderwerp aan ritme nie veel houvas 
het nie, hoewel die betrokke persoon waarskynlik die teendeel 
dink. · Miskien verstaan sommige onder ritme wat cins as 'n 
saak van gevoel, van -emosie beskou, maar hieroor nader in die 
volgende paragraaf. 

3. 'n Minderheid s~l waarskynlik se dat dit 'n saak van 
gevoel is of -we dan wel -f gebruik word. O.i. is die gevoel 
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by hierdie onderwerp 'n faktor van belang en een van baie 
meer gewig as ritme, wanneer ons die laaste naamlik opneem 
in die sin van 'n afwisseling van swaarder en ligter vorme. 
C. M. van den Heever gebruik gewoonlik of deurgaans die 
!anger vorme drywe, verdrywe, [ewe en skuiwe, en die volgende 
voorbeelde op -f kan miskien aan 'n bepaalde gevoelswaarde 
toegeskrywe word. Vir die gevoel word die daad van ver
drywe-word miskien beter uitgedruk deur die kort vorm in : 
.. wat die eensame gevoel in jou sal verdryf" (O.d.P., 15)-.. tog 
se sy hele hart vir horn hy moet, en dryf daar kragte horn goeds
moeds haarheen" (aid., 70)-.. en dan is dit of die lewe die dood 
verdryf he(' (aid. 116)-.. wil iets binne-in horn horn weer van 
die kerels na die eensaamte dryf" (aid., 9)-.. sy het 'n veragting 
vir die man opgevat ... wat haar byna dryf om ... " (Kram
burg, 148). 

Die kort vorm leef roep miskien die beeld' beter voor die 
gees van die S. as die !anger lew.e in: ,,'n bliksemslang spring 
uit die wolke en die straal leef voor Fr eek se oe" ( 0 .d.P., 72). 
Vi~ die S. word die gevoel van onrustigheid moontlik beter ge
suggereer ·deur die korter skuif in: .,en hy skuif onrustig rond" 
(aid., 58), en wek dieselfde vorm miskien beter die gevoel van 
veranderlikheid in: .,so is die boerdery nou eenmaal: dit skuif 
hier, en dit skuif daar" ( Kromb., 119). 

En tog kan ook hier weer maklik voorbeelde aangehaal 
word uit dieself de skrywer wat die gevoel as deurslaggewende 
faktor weerspreek. Van den Heever gebruik deurgaans die 
vorm bewe en ons sal dit geredelik met mekaar eens kan wees 
dat hierdie tweelettergrepige vorm beter by die werking pas as 
die eenlettergrepige beef. Om dieselfde rede sou ons vrywe 
kan verkies ho vryf en van den Heever gebruik dan ook ge
woonlik die eerste vorm. Waarom moet dit nou egter die 
tweede wees in : .. hy het ... sy gesig ... met die water nat
gevryf" ( O.d.P., 16)? Ons voel dat die eenlettergrepige sweef 
pas by die handeling in: .. stadig sweef (die lammervanger weg" 
(Kramb., 257). en tog kry ons herhaaldelik die !anger swewe 
in: .. sy (nl. Wenda, in haar droom) swewe, swewe, swewe tot by 
die rooi duiwels" (Kramb., 76) - .. die donker gevoel wat soos 
'n aasvoel oor sy siel geswewe het" (0.d.P., 122). 
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Oris het hierv66r die gedagte uitgespreek dat die idee 
van vlugheid miskien vir die S. beter gewek word deur die 
korter dry[, maar waarom clan verdrywe in: ,.Miem verdrywe 
dadelik die stilte met haar aangename geselskap" ( 0.d.P .. 56) 
-,.die geselskap verdrywe gou die stemming van die diens" 
(ald., 96)? Waarom om dieselfde moontlike rede nie Hewer 
skuif gebruik nie in: ,.groot ligstrepe skuiwe skielik oor die 
rugge van die bulte" (ald .. 93)? Ons sou kan betoog dat die 
slepende skuiwe uitstekend pas in sinne soos : ,.die troppe skape 
wat stadig ... na die kraal toe skuiwe" (Kramb., 2)-.. die lang 
kuil waarin die wolke altyd teen 'n agtergrond van blou skuiwe" 
( ald., 28), maar waarom clan nie skuif nie in : .,dit is of Wenda 
se tobbery ineens wegskuiwe" (ald., 70)-dit is of sy wegskuiwe, 
wegtuimel in gryse vertes" (aid., 72)? Sou iemand meen dat die 
korter lee[ beter pas by werkinge wat vinnig plaasvind of hewig 
van aard is, hoe clan gemaak met sinne soos: ,.jy [ewe so 
vinnig dat jy niks meer verwerk nie" (aid., 142)-.. so hewig 
[ewe sy met die stuk saam" (aid., 204)? As die korter vorm 
dry[ meer krag en snelheid suggereer as die langer drywe, 
waarom clan tog die laaste in: ,.die donker magte ... wat 
haar gedrywe het" (aid., 266) - ,.toe die vrou ... , deur haar 
ouers se dwarskoppigheid, in 'n aaklige dood gedrywe is" (aid., 
282)? En clan sou die slepende drywe uitstekend pas in die 
volgende sin : ,.sy meen soms dat sy haar stryd met die lewe 
sal laat vaar, dat sy kalm en rustig kan vaartdryf" (Kramb., 
157). 

Die plotselinge word vir die S. moontlik beter gewek deur 
die korter sterf in : ,.daardie man sal nog aan beroerte sterf" 
(ald., 123)-,.sy {nl. Wenda) sien {in haar yling) hoe hy (haar 
oorlede beminde wat verongeluk het) sterf" ( ald., 289). So 
druk die korter sterf miskien vir die S. die tragiese doodstryd 
van die so vroeggestorwe Wenda beter uit in : .,en met vingers 
grypend in die bed ... sterf Wenda" ( ald., 292), maar clan 
sou ons eerder sterwe verwag by die langsame, stil werking in : 
,;ek verveel my, my siel sterf" (aid., 138-.. blou vertes wat uit
eindelik ... bedrieg en oorgaan en sterf in Kronibrug se beken
de werklikheid" (ald., 156)-.. soos die lig van die dag wat 
sterf deur die verraad van die nag" (ald., 225). Daarentee sou 
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ons nie sterw.e verwag nie in: ,.die groot reenboog sterwe in 'n 
oogknip" (O.d.P., 74). 

Waarom die !anger af skuiwe in: ,.dis sy ervaring dat die 
mense alles van hulle afskuiwe" (Kromb., 166), maar die korter 
afskuif in: ,.gedurig skuif hulle dit (nl. die vermaninge van die 
dominee) van hulle a[" (aid., 138)? 'n Mens souse dat die vorm 
op -f uitstekend pas by die werking 1 wat deur stuif uitgedruk 
word en tog vind ons die !anger, slepende vorm in: .,eers was 
dit die winde wat ... onsinnig ingestuiwe het" (aid., 1 76). 

Soms wil dit lyk of die vorm op -f die voorkeur kry by 
figuurlike gebruik, wat ook onder die hoof gevoel kan gereken 
word, maar clan breer, meer algemeen opgevat as in die voor
af gaande. Hiermee sou clan kl op die vorm lee[ by Van den 
Heever, wat anders gewoonlik [ewe gebruik, in . 'n sin soos: 
,.vae verlangens wat ... geen vaste vorme kan vind om hulle 
uit te lee[ nie" (Kromb., 150), ma~r hoe sit dit clan met sinne 
soos: ,,'n gevoel of haar hele wese horn kan uit.lewe" (aid., 
246)-.. waar 'n gevoelige mens horn ... kan uitlewe" (aid., 
251)? Aanneemliker lyk dit clan om te se dat die minder alle
daagse werkwoord of betekenis die vorm op -f verkies, terwyl 
die teenoorgestelde uitgedruk word deur die vorm op -we, maar 
hieroor in §6. 

Ons het hier talryke voorbeelde gegee - en . die aantal is 
maklik uit te brei - waar die gevoel die een keer deur die 
vorm op -f uitgedruk is , die ander keer deur die op -we, sodat 
die voorbeelde na beide kante wys. Dit sou ewenwel verkeerd 
wees om hieruit die gevolgtrekking te maak dat die gevoel by 
hierdie saak geen rol speel nie. Al wat ons wou verduidelik is 
dat 'n mens versigtig moet wees wanneer hy die gevoel as 
deurslaggewende faktor aanvoer. 

4. Objektief beskou, sou . kan gemeen ·word dat by bevele 
die kort vorm meer geskik is as die lange en dat daarom in die 
imperatief by voorkeur die op -f moet verwag word. Die impe
ratief is 'n wyse wat 'n mens uit die aard van die saak nie so 
dikwels in die letterkunde ontmoet nie en daarom het ons vir 
voorbeelde omgesien na die taalboekies. As voorbeeld het ons 
gekies B. G. Lindeque se Afrikaanse Taaloefeninge (Juta, 
1935), 'n werkie van 211 bladsye. Soos te begryp, word die 
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werkwoordsvorme skrywe - skryf hier baie in die imperatief 
gebruik, maar die voorbeelde van skrywe beloop 90/'0 • die van 
skryf slegs 10/lo. En wanneer gelet word op die sinne waarin 
skryf gebruik word, spring dit dadelik in die oog dat selfs by 
hierdie geringe aantal daar geen definitiewe rede vir die ge
bruik was nie, behalwe clan moontlik die van blote afwisseling, 
net soos iemand liefs nie vlak opmekaar dieselfde woord ge
bruik nie. In sinne wat woordelik eenders is, of nagenoeg 
eenders, vind ons etlike kere altwee vorme naas mekaar. Op 
bl. 44 vind ons eenmaal : ,,skryf die volgende sinne in die mee.r
voud" en eenmaal: ,,skrywe die volgende sinne oor"; op bl. 139 
eenmaal: ,,skryf die volgende sinne oor" en eenmaal: skrywe 
die volgende sinne oor"; op bl. 176 tweemaal: ,,skryf 'n brief 
aan" en viermaal: _. ,skrywe 'n brief aan". 

5. In die voorafgaande bladsye het ek drie moontlike 
faktore genoem wat sou kan bepaal of die werkwoord op -f dan 
wel op -we moet uitgaan. Ons het egter gesien dat daar baie 
vaags aan vaskleef en dis uiters gewens dat meer vastigheid 
verkry word. Baie sprekers sal waarskynlik antwoord dat 
altwee vorme vir hulle ewe goed is en dat, afgesien van afwis
seling, hulle netsogoed die een as die ander kan gebruik. Dub_. 
belvormigheid van hierdie soort is egter 'n las, volstrek geen 
rykdom nie. As daar daarentee gebruiksverskil by hierdie vorme 
bestaan, is dit van groot belang dat ons meer vastigheid in 
hierdie saak kry. 

Om te wete te kom wat die lewende taalgebruik is ten 
opsigte van die f- en w-vorme by die werkwoord, is daar maar 
een afdoende metode, nl. om die verskynsel dialekgeograf ies te 
ondersoek. Voorlopig is dit egter nie moontlik nie, omdat ons 
aan die begin staan van ons dialekgeografiese we.rksaamhede. 
Af gesien van iemahd se eie taalg.ebruik as ondersoeksveld, bly 
dan alleen oor die werk van een of meer skrywers. Persoonlik 
besit ek vastigheid in hierdie saak en by elke prosawerk van 
C. M. van den Heever het dit my getref dat sy gebruik baie 
ooreenkoms vertoon met die van my. Daarom het ek twee 
van sy romans op hierdie punt noukeurig ondersoek en dee! die 
uitkoms hier mee. As voorbeelde het ek gekies sy eerste roman, 
Op die Plaas ( 4de druk, 1937); die werk is ewenwel van 1927). 
en een van sy laaste romans, nl. Kromburg ( 1937). Die groot 
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ooreenkoms tussen ons twee is daarom opvallend omdat ons 
opgegroei het in twee streke wat ver van mekaar gelee is. Self 
het ek opgegroei in die distrik Worcester, nl. in die gedeelte 
bekend as Oorheksrivier. My taal het, wat die vorm 
betrd, in hoofsaak gebly die van my oorspronklike woonstreek. 
Prof. Van den Heever het opgegroei in die distrik Trompsburg 
(suidelike Vrystaat). Hy deel my ~ee dat hy in hoofsaak die 
taalvorme van sy geboortestreek behou het en - dit is 'n punt 
van belang - dat sy werke 'n getroue weergawe is van sy 
manuskrip. 

In 1937 het Dr. W. H. Venter aan die Universiteit van 
Pretoria gepromoveer op 'n proefskrif oor Die wisselende eind
klank of -klanke van die werkwoord in Afrikaans. As studie
veld het hy, behalwe sy eie taal en die van sy omgewing, gekies 
die prosawerke van C. M. van den Heever, J. H. H. de Waal 
en C. J. Langenhoven. Sy onderwerp is natuurlik baie breer 
as die van hierdie studie, maar die werkwoorde op -f naas -we 
vorm 'n belangrike onderdeel van sy dissertasie (hf. VI, bll. 
119-167). Van die uitkoms van Dr. Venter het ek dankbaar 
gebruik gemaak. Aangesien de W aal opgegroei het in die dis
trik Stellenbosch en in Kaapstad werksaam was, en Langen
hoven sy eerste jare in die distrik Ladysmith ( Kaapprovinsie) 
deurgebring het, maar sy werksaamhede verrig het in Oudts
hoorn en later in Kaapstad (Dekker, Afrikaanse Literatuurge
skiedenis, bll. 125 en 136), en ek in leeftyd aanmerklik nader 
staan aan hierdie twee as aan v. cl. Heever, sou verwag word 
dat hulle taal insake die betrokke taalverskynsel meer ooreen
koms moet vertoon met die van my as met die van van den 
Heever. Dit is ewenwel volstrek nie die geval nie. 

Dis algemeen bekend dat de W aal en Langenhoven hulle 
taal goed versorg het en toegesien het dat hulle manuskrip deur 
die korrektor nie gewysig word nie; ook is dit bekend dat hulle 
belus was op die lewende taal. Moet ons nou aanneem dat hulle 
taalgebruik wat betref ons punt van ondersoek 'n getroue weer
gawe is. van die taal van hulle omgewing? Hierop gee Venter 
die antwoord (aid., bll. 171-182). Hy se dat de Waal en 
Langenhoven nader aan die Nederlandse skryftradisie staan as 
van den Heever en ook meer 'n groep vorm, teenoor van den 
Heever as 'n ander groep. Die laaste se taal. so gaan Venter 
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voort, is eenvormiger en 'n getroue weergawe van die lewende 
taal. By de Waal en Langenhoven daarentee was die Neder
landse skryftradisie aanvanklik veral baie sf:erk en dit beteken, 
wat ons punt van ondersoek betref, dat op papier as Afrikaans 
beskou is die Nederlandse vorm met afkapping van die uitgang 
-en, m.a.w. Ndl. schrijven, Afr. skryf. Hoewel sommige van 
die vorme op -f later hulle plek moes inruim aan die op -we, het 
die Nederlandse skryftradisie by hierdie twee skrywers nooit 
heeltemal verdwyn nie; by Langenhoven nog minder as by de 
W aal. Van den Heever gebruik die vorm op -we baie meer 
as die ander twee; de W aal staan egter nader by van den 
Heever as Langenhoven. Aldus die uitkoms van die ondersoek 
van Venter, waarmee ons akkoord gaan. 

Oat de Waal en Langenhoven nader by die Nederlandse 
skryftradisie gestaan het, hoewel, soos bo opgemerk, hulle belus 
was op die lewende taal, is volkome begryplik wanneer onthou 
word dat hulle behoort het tot 'n ouer geslag as van den Heever 
en dat hulle pioniers was ten opsigte van die gebruik van Afri
kaans as medium van kultuur. Diegene van ans wat waarge
neem het, veral die oueres onder ons wat nie met Afrikaans op 
skool opgegroei het nie, weet maar alte goed dat ans geskrewe 
Afrikaans aanvanklik in heelwat opsigte nader aan die Neder
landse skryftradisie gestaan het as aan ons lewende taalge
bruik. Naarmate ans vai;tigheid gekry het insake die gebruik 
van ons taal as kultuurmedium, het die toestand verander. Hoe 
dikwels het ons, onderwysmense, dit nie ondervind wanneer 
ons uit 'n laai 'n geskrewe stuk te voorskyn bring van 'n ruim 
aantal jare gelede nie? 

6. Voor ons die uitkoms meedeel van ons ondersoek van 
genoemde twee romans van van den Heever, noem ons al die 
faktore wat kan hydra tot die keuse van hetsy die vorm op -f, 
hetsy die op -we. 

(i) DIE GEVOEL. Dit kan van invloed wees, maar ons 
moet baie versigtig wees met die waarde wat daaraan in 'n 
gegewe geval toegeskrywe word. Kyk § 3. 

(ii) DIE RITME. As ons ritme nie min of meer vereen
selwig met gevoel nie, maar dit opneem in die sin van 'n af
wisseling van swaarder en ligter vorme, is ons van oordeel dat 
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dit weinig invloed het. Venter ( ald., bll. 178-1 79) is van oor
deel dat ritme 'n geringer rol speel as gevoel. maar dat die 
laaste 'n vername faktor is. O.i. het hy die invloed van die 
ge~oel oorskat en nie in die lig gestel die subtielheid daarvan as 
deurslaggewende faktor nie, nie laat uitkom die onvertroubaar
heid daarvan nie weens die feit dat dit dikwels na teenoorge
stelde rigtings wys, soos deur ons aangetoon by van den 
Heever. Kyk § 3. 

(iii) DIE VOLGENDE KLANK. Gemeen sou kan word 
dat om fonetiese redes (makliker vloei) -we verkies word voor 
konsonente, -f voor klinkers, bv.: as jy skryf om geld, maar: 
as jy skrywe vir die man. Venter se dat die volgende klank 
alleen van invloed is wanneer dit 'n swakbeklemtoonde e [;}] 
is, wat sou voorkom dat twee swakbeklemde e's onmiddellik op 
mekaar volg. Aanvanklik was ek van oordeel dat hy nie ge
noeg werk gemaak het van die volgende klank as faktor nie, maar 
by nader ondersoek is ek daarvan oortuig dat hy gelyk het. Ek 
sou selfs verder wil gaan en se dat die volgende klank as faktor 
weinig of geen invloed het nie. Selfs voor swakbeklemtoonde e, 
onteenseglik die gunstigste posisie vir hierdie moontlike faktor, 
is dit maklik om baie voorbeelde aan te haal met -we, nie -f nie. 
Ons gee 'n paar uit Op die Plaas van van den Heever: ,.nou 
is dit (nl. sy huisie) 'n paleisie waar 'n skat in begrawe is" (26) 
-,.hier en daar in die grond het die hoenders gate gegrawe en 
le hulle veerlywe lekker en rondskud daarin" (20; en uitge
spreek met swakbeklemtoonde e, Of die geheel as genasaleerde 
swakbeklemtoonde e)-,.soos hy vroeer gelewe het, kan hy nie 
meer nie" (94)-,.die maan, wat nou al 'n endjie hoer in die 
hemel ingeskuiwe het" (95; waar het in albei gevalle as et uit
gespreek word.)-.. die groot reenboog sterwe in 'n oogknip" 
74)-,.sy siel ... [ewe in stille weelde" (77). Uit die ,.Aan
hangsel'' is daar ook uit Kromburg heelwat voorbeelde aan te 
voer, maar genoeg. 

(iv) DIE TEMPO. Dis moontlik dat die korter vorm op -f 
die voorkeur kan he by vlugger handelinge. Hiertoe kan die 
imperatief gereken word. Vir die imperatief verwys ek na § 4, 
maar ek is van oordeel dat die tempo 'n faktor is van weinig 
of geen invloed nie. 

Taal 8 
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(v) HISTORIESE REDES. Om historiese redes kan 'n 
mens clink dat -we veral by die infinitief moet oorheers. Die 
ooreenstemmende Nederlandse vorm eindig by hierdie werk
woorde altoos op -ven, wat in Afrikaans -we sou oplewer, ter
wyl in die ander tye van die werkwoord (praesens en verlede 
deelwoord) -ven ander vorme daarnaas het. In die twee romans 
van van den Heever wat deur my ondersoek is, is -we werklik 
iets talryker by die infinitief as by die praesens en verlede deel
woord, maar die verskil is nie groat genoeg om van belang te 
wees nie. By myself is dit nie van die minste invloed nie. 

(vi) VERSKILLENDE TAALLAE. Laat ek hier met my 
eie taalgebruik beginne, omdat ek daarvan die beste rekenskap 
kan gee. Vir my persoonlike taalgevoel hang die gebruik van 
die vorme op -we en -f van die gebruiklikheid van die betrokke 
woord af. Werkwoorde van die daaglikse omgang gaan by my 
altoos uit op -we. bv.: bewe, belowe, dolwe, drywe, erwe, 
kerwe, klowe, lawe, skawe, skrywe, skuiwe, sterwe, stywe 
(wasgoed), vergewe, vrywe, ens. Werkwoorde wat min of meer 
tot die kultuurgroep behoort, gaan by my daarentee uit op -f, 
hv.: loof, roof, stuif, sweef, vertoef, wee[, wuif, ens. Sommige 
werkwoorde van die tweede groep is by my besig om na die 
ander oor te gaan alnamate hulle meer tot die alledaagse ge
bruik gaan behoort. Hierdie werkwoorde staan dus op die 
grens, kan m.a.w. sowel op -we uitgaan as op -f, bv. strewe 
naas streef. Beleef is ook 'n voorbeeld: die simpleks is by my 
net [ewe, maar by die afgeleide en minder alledaagse beleef het 
hierdie laaste vorm wel nog die voorrang, maar daarnaas besig 
ek reeds belewe en ritme het daar by my niks mee te doen nie. 
Die gebruik van die twee vorme berus dus by my op die psigolo
giese faktor en my Afrikaanse taaleie gaan beslis in die rigting 
van die vorm op -we. 

Die psigologiese faktor kan ek in hierdie geval vir my per
soonlike taalgevoel mooi toelig met die volgende voorbeeld. In 
letterlike, m.a.w. alledaagse, sin gebruik ek uitsluitend die vorm 
klowe, bv. hout klowe, maar ek sal nie se nie: die Here het die 
Rooisee geklowe. In die laaste geval besit die woord 'n ander 
gevoelswaarde en daarom moet dit vir my beslis gekloof wees. 
Net so gebruik sommige van ons uitsluitend die vorm buie: ek 



115 

buie die yster; hy het die kierie gebuie, ens. maar ons sal nie se 
nie: ek buie onder sy wil. Nee, hier moet dit wees buig, omdat 
dit die figuurlike gebruik is en die gevoelswaarde anders. Ge
voel speel dus by my in sover 'n rol as wat die werkwoord ge
bruiklik is of nie, of in letterlike clan wel figuurlike betekenis 
gebesig word. Ons het dus hier te doen met verskillende taal
lae.1) Let daarop dat die simpleks tot die gewone taallaag kan 
behoort, die afleiding daarentee tot die kultuurgroep, bv. drywe 
tot die eerste, verdryf en voortdryf tot die tweede. 

Met my toestand soos hier uiteengesit, kom die by van den 
Heever in die ondersogte twee romans taamlik goed oreen. By 

_gewone werkwoorde gebruik hy hoofsaaklik die vorm op -we, 
by kultuurwoorde daarentee die op -f Die laaste bestaan in 
hoofsaak uit beroof, deurstoof, golf, grief, groef, handhaaf, ver
dryf, verstroef. vertoef, verwerf. voortdryf. 

7. Let daarop dat -f gewoonlik net afwissel met -we ver
sover die eerste teruggaan op ndl. v, bv. skawe naas skaaf, 
ndl. schaven; skuiwe naas skuif, ndl. schuiven. In die volks
taal bestaan daar egter die neiging om ook -f gelyk aan ndl. f te 
laat afwissel met -we, bv. straf naas strawwe. ndl. straffen; 
plof naas plowwe, ndl. ploffen; stof naas stowwe, ndl. stoffen 
(Vgl. Venter, bll. 165-167 en le Roux en Pienaar, Afrikaanse 
Fonetiek, § §600-609). In die vorm op -we moet gesien word 'n 
ouer en volksaardiger verskynsel as in die op -f; die vorm op-f 
word dikwels gebesig onder invloed van Nederlands. Venter 
meen dat in die gedeeltes wat hy ondersoek het -we aan toe
neem is onder die jonger geslag. 

8. Die verdeling van die twee vorme op -we naas -f in 
genoemde twee romans van van den Heever is soos volg. Ons 
gee die verskillende tydsvorme apart na aanleiding van wat 
opgemerk is in § 6, v. 

A Op die Plaas. 

Daar is 93 werkwoordelike vorme op -we en -f tesame, 
waarvan die op -we 83% tel en die op -f 17%. Laat ons dadelik 
opmerk dat ons deurgaans net in totale reken, geen desimale 
dele gee nie. 

') Kyk bl!. 38, 51-52. 



116 

1. DIE PRAESENS. Aantal voorbeelde op -we en -f: 
44, waarvan 82% op -we. en 18% op -f. Ons laat telkens die 
werkwoorde volg wat gebruik is, met die aantal voorbeelde van 
elkeen tussen hakies. Dis naamlik van groot belang om te weet 
watter werkwoorde gebruik is. alledaagse of kultuurwoorde, en 
wat die onderlinge frekwensie is. 

Werkwoorde op -we: bewe ( 3), dry we ( 4), verdrywe ( 2), 
grawe ( 1), lewe (5), herlewe ( 1), · skroewe (1), skrywe ( 1), 
skuiwe (8), sterwe (4), vergewe (I), vrywe (3), droogvrywe (1), 
invrywe ( 1). 

Werkwoorde op-f: dryf (1), aandryf (1), kerf (1), leef (1), 
skuif ( 1 ), sterf ( 1 ), vaskleef ( 1 ), deurweef ( 1 ). 

2. DIE INFINITIEF. Aantal voorbeelde op -we en -f: 
27, waarvan 89% op -we en 11 '10 op -f. 

Werkwoorde op -we: bewe (2), drywe (3), lewe ( 13), 
skrywe (5), skuiwe ( 1). 

· Werkwoorde op -f: dryf (1), sterf (1), verdryf (1). 

3. DIE IMPERATIEF. Geen voorbeelde nie. 

4. DIE VERLEDE DEELWOORD. Aantal voorbeelde 
op -we en -f: 22, waarvan 74'10 op -we en 26% op -f. 

Werkwoorde op -we: begrawe ( 4), gebewe ( 1 ), wegge- . 
drywe ( 1), gegrawe ( 1), gelewe ( 4), opgeskrywe ( l), geskuiwe 
(2), gesterwe ( 1), geswewe ( 1), uitgevrywe ( 1). 

Werkwoorde op -f: oorleef (1), uitgeleef (1), gesterf (I.), 
natgevryf (1), verdryf (1). 

Dis opmerklik dat van den Heever hier die vorm geswewe 
gebruik en nie gesweef nie. Di~ sin lui : ,,die donker gevoel wat 
soos 'n aasvoel oor sy siel geswewe het" ( 122). My vorm is net 
gesweef. Venter (b!J: 133-134) deel ons mee dat de Waal en 
Langenhoven net sweef gebruik, van den Heever daarentee so
wel swewe as sweef. Die jong er geslag van sy gebied besig 
in die omgangstaal meestal swewe. 

B. Kromburg. 

Daar is 264 werkwoordelike vorme op -we en -f tesame 
in die werk, waarvan die op -we 80/'0 tel en die op -f 20%. 
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Let op die baie treffende ooreen.koms in persentasie met die 
toestand in Op die Plaas. 

1. DIE PRAESENS. Aantal voorbeelde: 122, waarvan 
79!% op -we en 20!% op -f. 

Werkwoorde op -we: bederwe (1), bewe (17), drywe (14), 
oordrywe (1), verdrywe (1), klewe (1), lewe (14), skuiwe (28), 
snuiwe ( 1 ), skrywe ( 2), toeskrywe ( 1 ), st er we ( 4), snew.e ( 3), 
vergewe (1), vrywe (6), wewe (2). Werkwoorde op -f: beloof 
( 1 ), dryf ( 1 ), golf ( 2), aangolf ( 2), hoef ( 1 ), skuif ( 3), sterf ( 5), 
versterf ( 2), deurstoof ( 1 ), sweef ( 1 ), verstroef ( 1 ), vertoef ( 1 ), 
verwerf ( 2), weef ( 3). 

Dis opmerklik dat van den Heever klewe eenmaal gebruik, 
driemaal swewe en eenmaal sweef, tweemaal w,ewe en driemaal 
weef. Dis van belang om die sinne te gee:- klewe: ,,moet sy 
Kromburg met ... wat daaraan klewe netso loslaat" (233); 
swewe: ,,sy swewe, swewe, swewe (in: haar droom) tot by die 
rooi duiwels" ( 76); sweef: .,stadig sweef (die lammervanger) 
weg" (259); wewe: ,,want God, die ewige wewer, wewe fyn" 
( 193)-.,die lewe wat genadeloos . . . sy drade wewe" ( 222); 
weef: ,,die strate waar die skemer sy web al dieper weef" ( 52) 
-,,die dag weef sy koms aan die hemel" (273)-,,'n lang stilte 
waarin die komende nag sy skaduwees weef" (394). 

2. DIE INFINITIEF. Aantal voorbeelde: 67, waarvan 
86!% op -we en 13!% op -f. 

Werkwoorde op -we: bederwe ( 1), drywe ( 7), verdrywe 
( 1 ), begewe ( 1 ), be gr awe ( 1 ), be we ( 1 ), le we ( 16), belewe ( 1 ), 
uitlewe (2), skrywe (7), afskrywe (skuld: 1), toeskrywe ( 1), 
skuiwe ( 7), sterwe ( 6), wegsterwe ( 1 ), strewe ( 1 ), verge we ( 2), 
vrywe ( 1). 

Werkwoorde op -f: voortdryf (1), grief ( 1), handhaaf ( 1), 
uitleef ( 1 ), sterf ( 3), vertoef ( 1 ), weef ( 1 ). Vergelyk vir weef 
onder 1. Ons merk op dat wewe hier nie vorkom nie. 

3. DIE IMPERATIEF. Geen voorbeelde nie. 

4. DIE VERLEDE DEELWOORD. Aantal voorbeelde: 
75, waarvan 73% op ..:we en 27°,/0 op -f. 

Werkwoorde op -we: bederwe (3), begrawe (3), belowe 
( 1), gebewe ( 1), gedrywe (5), geerwe (5), gegrawe ( 1), oopge
klowe ( 1 ), gelewe ( 9), be le we ( 4), deurlewe ( 4), omgewe ( 2), 
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deurgeskawe ( 1), geskrywe ( 7), geskuiwe ( 6), gestrewe ( 1), in
gestuiwe ( 1 ). 

Werkwoorde op -f: beroof (2), gedryf ( 1), ingegroef ( 1), 
gekerf ( 1 ), uitgeleef ( 1 ), gesterf ( 2), geverf ( 1), verstroef ( 1 ), 
verwerf ( 1 ), geweef ( 3), verweef ( 5). 

Vergelyk vir ingestuiwe § 3. Ons merk op dat geweef 
driemaal gebruik word, gew.ewe nie een keer nie. V gl. 1. 

Op grond van hierdie statistiek mag ons die volgende kon
stateer :-

(a) Die verspreiding van vorme op -we en -f onder die ver
skillende afdelings van die werkwoord is in aantal buitenge
woon gelyk in die twee ondersogte werke, waarvan Op die 
Plaas in 1927 verskyn het en Kromburg in 1937. Vir hierdie 
aansienlike tydperk van 10 jaar het die skrywer horn so gelyk 
gebly as wat in hierdie nie-matematiese sake ook maar eginsins 
verwag kan word. 

( b) Die vorme op -we is baie talryker as die op -f: vir die 
twee romans same tel die op we- 8H%. die op -f 18-!%. 

( c) Die werkwoorde op -f is by oorweging kultuurwoorde. 
Die skeiding tussen gewone en kultuurwoorde is nie so streng 
soos by my nie, maar dis volkome duidelik dat by die gewone 
werkwoorde die vorm op -we ver oorweeg. So seer oorweeg 

·die vorm op -we dat die Skrywer gebruik aanklewe, swewe en 
wewe, werkwoorde wat vir die meeste tog wel veilig tot die 
kultuurgroep gereken mag word. Ons mag dus se dat die hoof
faktor waarop die uitgang -we berus by van den Heever, netsoos 
by my, die taallaag is : die alledaagse werkwoord neem ge
woonlik -we. K yk § 6, vi. 

(d) Die persentasie vorme op -we is grater in die inifintief 
as in die praesens en die verlede deelwoord, maar die verskil is 
nie groot genoeg om van belang te wees nie. K yk verder § 10 : 
Aanhangsel. 

9. Na die tyd het ek nog ag werke ondersoek in verband 
met heirdie punt, nl. Via Dolorosa ( 1942): Sannie Visser; 
Oogklappe (1941): Meg Ross; Die Nasleep (1941): Helmiith 
Luttig; Stad en Land (1914): Boerneef; Oorwinning (1941) : 
N. A. Potgieter; Temmers van die Noordweste (1941): Eliz, 
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Vermeulen; Die Gerf ( 1941) : M. G. Murray; Waarheen 
Vader? ( 1940) : Abel Coetzee. Ek het die boeke nie met die 
oog op hierdie punt gekies nie, maar gelees net soos dit gekom 
het. Die uitkoms dee! ek mee in die vorm van 'n tabel, wat 
geen verduideliking nodig het nie; die persentasies is bereken 
tot op die naaste vol getal. Ek gee hier net die aantal werk
woorde en die respektieflike persentasies; vir grondige studie 
moes natuurlik die werkwoorde self gegee gewees het, · so nie 
ook die sin nie, maar die ruimte verbied dat ek die verskynsel 
hier behandel soos by die twee werke van van den Heever en 
vir die deursnee-leser sou dit ook te vervelend geword het. 
Meegedeel mag egter word dat die werkwoorde oor die alge
meen van dieselfde tipe is as by van den Heever, soos trouens 
te verwag. Die werkwoord hocf, wat altoos op -f uitgaan, is nie 
bygetel nie. 
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Gevolgtrekkings uit hierdie tabel : -

(i) By nos. 1-4 oorweeg die werkwoorde op -we, by nos. 
5-8 die op -f. Opgemerk sal egter word dat by no. 5 die f
vorme maar iets in die meerderheid is, terwyl by nos. 2A die 
vorm op -we baie sterk oorweeg; by nos. 1 en 6 is die toestand 
nagenoeg gelyk. Slegs by nos. 7 en 8 oorweeg die vorme op -f 
ver en by no. 8 is die verskil aanmerklik grater as in die gunstig
ste geval van -we (no. 4). Veilig mag egter gese word dat by 
hierdie ag werke as geheel die vorme op -we oorweeg. Word 
hierby gevoeg die verhouding by van den Heever en by myself, 
dan oorweeg die vorm op -ive in aansienlike mate. Natuurlik 
kan hierdie verskynsel alleen dialekgeografies grondig onder
soek word, soos reeds· opgemerk in § 1, eerste alinea. 

(ii) Oor die algemeen is die vorme op -we die talrykste by 
die infinitief; dis selfs nagenoeg tweemaal so talryk by no. 6 
as die op -f en aanmerklik in die meerderheid by no. 7, terwyl 
tog by hierdie twee werke die vorme op -f aanmerklik oorweeg 
by die groottotaal. Die historiese faktor ( § 6, v) speel dus 
waarskynlik 'n rol, maar aansienlik sal dit we! nie wees nie, 
kyk § 8, d. Die vernaamste faktor wat -we begunstig , lyk 
nog altoos die taallaag te wees, d.w.s . die graad van gebruik
likheid, vgl. § 6, vi en § 8, a-d. Nog altoos het ek die vermoede 
dat die oorweging van vorme op -f saamhang met 'n in mindere 
of meerdere mate bewuste strewe, nl. so : die Afrikaanse vorm 
is die Nederlandse minus -en en daar v op die end self f word, 
moet bv. Ndl. schrijven in Afrikaans word skryf, kyk § 5, veral 
die laaste twee alineas. 

(iii) Opmerklik is dat by no. 7 die vorme op -we by die 
infinitief aansienlik talryker is as die op -f, maar dat by die 
praesens die laaste byna driemaal so talryk is as die op -we. 

(iv) Die volgende val op by no. 7 : hoewel as geheel die 
vorme op -f ver oorweeg, is die op -we iets in die meerderheid 
by die infinitief; clan nog dit: van bewe, snuiwe en vrywe kom 
respektief!ik 6, I en I voorbeelde voor in die praesens, maar 
geen enkele vorm op -f nie; skuif daarentee kom agmaal voor 
in die praesens, maar skuiwe geen enkele keer nie; driemaal ook 
kom voor -geskuif, maar die verl. dlw. op -we geen enkele keer 
nie. Byna is 'n mens geneig om te vra of die emosionele faktor 
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by die S. 'n rol gespeel het, nl. steeds bewe, snuiwe en vrywe as 
tekennegewende 'n herhaling, maar altoos skuif as aanduidende 
geen her haling nie, maar 'n voortgaande beweging . 

( v) In ( i) is reeds daarop gewys hoe seer die vorme op -f 
oorweeg by no. 8. Dit sal interessant wees om na te gaan of 
dit altoos die geval was by Coetzee. In Skimme van die Goud
stad ( 1936) is die vorme op -f ook in die meerderheid, maar die 
verhouding is darem gunstiger vir -we as in Waarheen Vader?, 
nl. -we: 26/'o. -f: 74/f0 •

1
) 

Aanhangsel. 

Ten einde die leser in staat te stel om die uitkoms van my 
ondersoek nader te kontroleer, laat ek as .,Aanhangsel" volg al 
die voorbeelde van werkwoorde op -we en -fin genoemde twee 
romans van van den Heever. Ons gee die werkwoorde in alfa
betiese volgorde volgens die simpleks. 

Op die Plaas. 

I. Die Praesens op -we. 

1. bewe :-1. .,toe Tant Trynie en Miem agter die stamme 
van die populierbome verdwyn, bewe 'n rilling van opge
wondenheid deur Freek se lyf" ( 44)-2 . .,waar die streep 
kerslig op hulle bewe" (51)-3 . .,ja, ons sal jou baie hier 
mis", se hy, en system bewe effens" (99). 

2. Drywe :-1. .,van hulle (die wolke) breek groot haelwit 
stukke . . . nou en clan los en drywe soos spierwit lappe 
die blou hemel in" (71)-2. ,.ligte wolkies drywe soos rook 
nou en clan oor die maan" (98)-3. ,,'n klein wolkie drywe 
soos 'n stukkie wol oor die maanrondte ( 102)-4 . .,die 
donker gevoel wat SOOS 'n aasvoe} geswewe het, drywe 
nou sos 'n skaduwee weg" ( 122); 

1
) In die ln/eiding (19 bladsye) by Leipoldt se Oom Gert V ertel (1911) 

gebruik Prof. Johannes J. Smith nie een keer 'n vorm op -f nie, maar vyftien 
maal vorme op -we. Die werkwoorde is berowe, erwe, skrywe, verslawe, 
voorskrywe en voortlewe. Self gebruik ek verslaaf, sodat Prof. Smith nog 
iets verder gaan as ek. 
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verdrywe: 5. Miem verdrywe dadelik die stilte met haar 
aangename geselskap" (56)-6. ,,die geselskap verdrywe 
gou die stemming van die diens" (96). 

3. grawe:-1. ,,en 'n laggie grawe grippies om sy lippe" (H). 

4. lewe: -1. ,,'n fyn laggie [ewe om haar dun lippe ( 43)-2. 
,,maar sy siel is besig om drome te bou en lewe in stille 
weelde" (77)-3. ,,nog net die herinnering [ewe en daaroor 
droom hy" ( 107)-4. ,,afgesluit van die wereld lewe hy met 
sy gedagtes" (61)-5 . .,en al die tyd [ewe Freek in 'n ander 
wereld" (77). 
herlewe :-6. ,.soos 'n dor swart boompie, wat getreur het 
in die winter en in die lente herlewe, stroom die krag in .sy 
siel" ( 24). 

5. skroewe :-1. ,,hierdie geselskappe skroewe sy keel toe" 
(9). 

6. skrywe: -1. ,,maar dit is so snaaks dat sy nie skrywe nie" 
( 109). 

7. skuiwe :-1. ,,die skape se rugge skuiwe dof voor Freek 
rond" ( 14)-2. ,,versigtig skuiwe hy die peerboom se takke 
voor horn weg" (25)-3. ,,die ronde wolrugge van die skap_e 
skuiwe voor hulle rond" (37)-4. ,,groot ligstrepe skuiwe 
skielik oor die rugge van die bulte" (93)-5. ,,bedags le 
hy en kyk hoe die sonvlekke op die grond langsaam na 
die venster skuiwe en clan" ( 115). 
regskuiwe : -6. ,,terwyl hy sy bene regskuiwe om nog 
beter te sit" ( 7); 
rondskuiwe: -7. ,,as haar sagte lyf clan teen horn rond
skuiwe, het sy asem in sy keel kom sit" ( 78). 

8. sterwe: -1. ,,en die groot reenboog sterwe in 'n oogknip" 
( 74)-2. ,,oral in die natuur sterwe daar iets" ( 102)-3. 
,,saans as die son in bree wit stroke oor die verlepte gras 
sterwe, besef hy die groot verlatenheid in sy hart" ( 107)-
4. ,,die lig sterwe clan en die donkerte kruip aan ( 115). 

9. vergewe: -1. ,,hy vergewe horn alles" ( 125). 

10. vrywe:-1. ,,met die haarborsel ... vrywe Freek op die 
stukkie boerseep" ( 49)-2. ,,spring hy in sy grys pak en 
vrywe sy paar 9eel skoene ... bietjie op" ( 50)-3. ,.hulle 
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eet 'n pakkie beskuitjies saam, en v1rywe hulle vingers ... 
aan die krakende pa pier af" ( 90); 
droogvrywe: -4 . .,onderwyl hy sy gesig met die handdoek 
droogvrywe" ( 83); 
invrywe: -5 . .,Sarel ... sit en kyk hoe Freek ... die seep 
op sy wolgesig invrywe" ( 83). 

II. Die Praesens op ~f. 

1. dryf :-1. .,tog se sy hele hart vir horn hy moet, en dryf 
daar kragte horn goedsmoeds daarheen" ( 70); 
aandryf: -2 . .,dit is soos 'n krag in horn, wat horn aandryf, 
en hy kan dit nie keer nie" ( 79). 

2. leef: -1. ,,' n bliksemslang spring uit die wolke en die straal 
.leef voor Freek se oe na" (72). 

3. skuif :-I. .,en hy skuif onrustig rond" (58). 
4. sterf: -1. .,wyd oor die vlakte ... le die son se goud en 

sterf die strale hulle koninklike qood" ( 112). 
Alleen op ~f: 

1. kerf : -1. .,en hy kerf die hawerstrooi in twee" ( 54). 
2. vaskleef: -1. ,,'n kam," waarvan 'n hele klompie tande uit~ 

getrek is en waarin toue hare vaskleef" ( 49). 
3. deurweef: -1 . .,die voelgekwetter deurweef .die boord met 

'n wonderlike afwisselende musiek" (61). 

Ill. Die Infinitief op ~we. 

1. bewe :-i. .,oor die blare laat die son 'n fonkelende weelde 
van goud en silwer bewe" ( 66)-2 . .,maar sy liggaam is 
nog te swak en hy begin bewe, en die hoes kriewel weer in 
sy keel" ( 122). 

2 .. drywe :-1. ,.clan kan hy sy gedagte laat drywe" (10)-2 . 
.,hy het horn voorgeneem ... om gedagtes aan haar as iets 
onheiligs uit horn te dry we" ( 117); terugdrywe: -3 . .,sy 
ou skugterheid wou horn weer terugdrywe op die pad" 
( 104). 

3. lewe:-1. .,hier moet hy [ewe en aan ander kerels die kans 
oorlaat om na meisies toe te gaan" ( 35)-2 . .,moet hy maar 
vir altyd soos 'n afgekeerde meerkat dag~vir~dag in die~ 
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selfde gat lewe?" (40)-3 . .,die arme goed wil ook lewe" 
( 63)~4.,,hy kan nie meer in die toestand le we nie" ( 69)-
5 en 6. .,hoekom kan ander mense somar so lekker meisies 
he en , trou en le we, lekker !ewe, en bier moet hy ... in 
die nes van 'n plek doodgaan" (70)-7 . .,sonder haar kan 
hy nie lewe nie" (71)-8 . .,en hy maar weer soos tevore sal 
le we ; .. verlate en klein" ( 81 )-9 .,hy besef maar te goed 
dat sonder Miem hy nie meer kan /ewe nie" ( 107)-10 . 
.,nou wil hy nie meer !ewe nie" ( 111)-11. .,en dan laat 
die aandson duisende goue draadjies teen die muur lewe 
(115)-12 . .,tog ... sou hy wou lewe soos ander jong
kerels" ( 117)-13. hy kan duidelik voel hoe daar 'n krag 
in sy bloed begin lewe wat sy hele wese met 'n sagte ver
rukking vervul" (122). 

4. skrywe .: -1. .,sy sal seker een van die dae skrywe ( 106)-
2 . .,hy wonder ... wat sy alles sal skrywe" ( 106)-3 . .,hy 
sou graag aan haar wil skrywe, maar hy is bang" ( 106)-
4 en 5 . .,verder moet hy maar net opskrywe, opskrywe" 
( 41). 

5. skuiwe: -1. .,maar die das wil nie ... skuiwe nie'' ( 50)-
2 . .,want Sarel sit en rondskuiwe en keer Freek kort-kort" 
( 83). 

IV. Die lnfinitief op -f. · 

1. dryf: -1. .,wil iets binne-in horn horn weer van die kerels 
na die eensaamte dryf" (9). 
verdryf :-2 . .,wat die eensame gevoel in jou sal v.erdryf" 
( 15). 

2. sterf: -1. .,tog sal hy sterf, as die lief de van horn moet 
ondergaan" ( 80). 

V. Die lmperatief. 

Geen voorbeelde nie. 
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VI. Die Verlede Deelwoord op -we. 

1. begrawe: -1 . .,die linkervoet ... in die losmis begrawe" 
(7)-2. ,,wie se kin in sy handpalm begrawe le" (8)-3. 
,,die Boesman ... byna heeltemal in sy flenters begrawe" 
(72)-4. ,,maar nou is dit (sy huisie) 'n paleisie waar 'n 
skat in begrawe is" (26). 

2. bewe: -1. ,,clan het Freek gerittel en gebewe en niaar 
vroeg in die bed gaan kruip" (107). 

3. dry we : -1. ,,maar in die huis het dit (die weemoedige 
stemming) weer weggedrywe toe hy sy kersie opsteek" 
(93). 

4. grawe: -1. ,,bier en daar in die grond het die hoenders 
gate gegrawe en le daarin" ( 20). 

5. lewe: -1. .,soos 'n eensame skaapwagter het hy in homself 
gelewe ( 70)-2 . .,soos hy vroeer gelewe het, kan hy nie 
meer nie" ( 94)-3. ,,toe het hy gelewe van drome" ( 123)-
4. ,,uit die hoogtes waar sy siel in liefdesdrome gelewe 
het" ( 124). 

6. skrywe :-1. ,,die goed wat hy deur die jaar opgeskrywe 
het" (69). 

7. skuiwe:-1. .,en die gordyntjies word opsy geskuiwe" (56) 
-2. ,,die maan, wat nou al 'n endjie hoer in die hemel in
geskuiwe het" (95). 

8. sterwe :-1. ,,toe het die somerweelde gesterwe in die na
jaar" ( 113). 

9. swewe:-1. ,,die donker gevoel wat soos 'n aasvoel oor sy 
siel geswewe het" ( 122). 

10. vrywe :-1. ,,sy het ... van die koringare in haar wit 
hande uitgevrywe" ( 77). 

VII. Die Verlede Deelwoord op -f. 

1. dry[ :-1. .,en clan is dit of die lewe die dood verdryf het" 
( 116). 

2. leef: -1. ,,hy het dit alles al so baie oorleef en tog" ( 103) 
-2. ,,naderhand verbleek hulle (die grasskeutjies) as die 
wit ryp snags val en clan is hulle uitgeleef" ( 40). 
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3. sterf : -1 ... hoe het dit nie in horn gegroei nie, en hoe het 
dit nie in horn gesterf nie" ( 118). 

4. vryf ~ -1 ... hy het ... sy gesig ... met die water natge
vryf en toe . .. met die handdoek die water weer laat ver
dwyn" ( 16). 

Kromburg. 

I. Die Praesens op -we. 

1. bederwe: -1. ,.dat swak lede van die geselskap die kuns
gevoel bederwe, en" ( 248). 

2. bewe: -1. ,.maar sy stem bewe" ( 7)-2. ,.haar lippe be we" 
( 13)-3 . .. hy bewe" (3)-4. ,.waarom bewe sy ... terwyl 
haar moeder haar help aantrek?" (29)-5. ,.saggies bewe 
haar hand" ( 30)-6. ,.dit bewe: langs die pilare (as gevolg 
van die orrelspel)" (31)-7 ... sy hande bewe om haar 
skouers" (66)-8. ,.haar stem bewe effens" (76)-9. ,.so 
opgewonde dat har hande lig bewe, want" (93)-10 ... sy 
stem bewe sag" ( 133)-11. ,.sy . .. bewe saggies van ver
ontwaardiging" . (134)-12. ,.haar hande bewe, want" 
(144)-13. ,.nou en clan bewe sy ooglede effens (171)-14. 
,.die donkerrooi rose ... bewe saggies" (201)-15. ,.hier 
bewe die lewe om haar in heftige inspanning" (245)-16. 
,.maar (sy) bewe so" (259)-17. ,.maar dit (die glas) bewe 
so in haar hand" (289). 

3. drywe :-1. .. en hou drywe sy van horn weg" (73)-2. 
• ,.wat hy wou vashou, dry we heen" ( l 07)...:...._3, ,.al die dinge 

saain drywe jou in 'n hoek" ( 119)-4. ,.daarmee ... dry we 
sy soos 'n voe!" ( 126)-5. ,.ogies wat lyk of hulle altyd in 
koffiemoer drywe, gewaar" ( 129) - 6. ,.die wit wolke 
dry we in statige verglyding" ( 146)-7. ,.'n diep stroom . . . 
waarin die wit wolke dry we, onaantasbaar" ( 150)-8. ,.as
of 'q mag haar drywe om haarself te vernietig" ( 154)-9. 
,.wolkskaduwees wat ... oor die vlakte drywe en'' ( 188)-
10 . .. sy eie hopeloosheid wat . .. haar al verder van horn 
af wegdrywe" ( 222)-11. ,.waar die skaduwees van die 
wolke nou drywe, en" (235)-12. ..watter haas drywe 
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jou?" (239)-13. ,,of 'n wilde ... mag haar drywe (261)-
14 . .,nou is dit of 'n oorweldigende gevoel vir Flip ... 
drywe, en" (292)-15. ,,is dit of die ... ruimte die Jig uit 
haar oe verdrywe, en" (214); 
oordrywe: 16.-.,jy is nou kwaad en daarom oordrywe jy" 
(137). . 

4. klewe: -1. ,,moet sy Kromburg met . . . wat daaraan 
klewe, netso loslaat" (233). 

5. lewe :-1. ,,soos 'n blom wat lewe in die skoonheid van sy 
eie geur" ( 10)-2. ,,Vandag lewe ons. More is ons dood" 
( 23)-3 . .,so lank as sy lewe, sal" ( 67)-4. ,,waar mense 
werklik I.ewe en ( 73)-5. ,,die hoofstraat van Kromburg 
lewe van die mense (91)-6. · .,die gehoor [ewe met die 
... stuk mee (95)-7. ,,jy lewe so vinnig dat jy niks meer 
verwerk nie" ( 142)-8. ,.die kindjie [ewe nog" ( 147)-9. 
,,so hewig lewe sy met die stuk saam" (204)-10 . .,omdat 
hy ... in ... kleingeestigheid [ewe, en" (234)-11. .,sy 
lewe, sy sal altyd by horn wees" (298)-12 . .,mense wat 
... die dae omlewe, onberoerd" (195)-13 . .,wat (dinge 
van horn gese) nou met 'n byna heilige bekoring in haar 
nalewe" (20)-14 . .,dis of sy in 'n droom lewe en" ( 156). 

6. skrywe :-1. ,,saans ... skrywe ( hy) dinge oor" ( 179)-
2. ,,(hy) skrywe 'n rukkie" (191). 
toeskrywe :-3. ,,hy skrywe dit toe aan die uitwerking" 
(151). 

7. skuiwe: -1. ,,die troppe skape wat stadig ... na die kraal 
toe skuiwe terwyl" (2)-2 . .,alles ·skuiwe heen" (23)-3. 
,,die Jang kuil waarin die wolke altyd teen 'n agtergrond 
van blou skuiwe, bly" (28)-4. ,,soos 'n landskap wat weg~ 
skuiwe as jy daarna kyk" (30)-5. ,,le sy ... die vliee en 
tel wat oor die vensterruit skuiwe" ( 47)-6. .,dit is of 
Wenda se tobbery ineens wegskuiwe toe" (70)-7. ,,dit is 
of sy wegskuiive, wegtuimel in gryse vertes" ( 72)-8. ,,in 
haar nagklere skuiwe sy deur die nagstil huis" (77)-9. ,.op 
die stoep skuiwe haar voetstappe" ( 8 7)-10. ,,die bee Id 
skuiwe in die plek van die mens van vroeer ( 89):__ 11. ,,hy 
skuiwe 'n bietjie rond" (94)-12. ,,aan die einde van die 
toned ... skuiwe twee ... vuiste" (94)-13.,,Ds. Verwey 
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skuiwe nader aan Flip" (94)-14. ,,toe skuiwe die gordyn 
weer dig" (95)-15. ,,'n lang stoet wat wegskuiwe asof" 
(121)-16. ,.toe skuiwe hy sy hoed agter op sy kop" (141) 
17. ,.stadig , .. skuiwe sy die gordyn" ( 149)-18. ,.pie stoet 
skuiwe al verder" ( 149)-19. ,.stadig skuiwe die aand heen'.' 
( 153)-20. ,.dis sy ervaring dat die mense alles van hulle 
afskuiwe en" ( 166)-21. ,.dae wat ... oor Kromburg heen-
skuiwe en" ( 194)-22. ,.terwyl die ... lig van die ... 
maan oor hulle skuiive en" (222)-23. ,.met 'n lome bewe-
ging skuiwe sy" (235)--24. ,.sy ... skuiwe haar hare 
reg" (235)-25 ... t~rwyl die trein ... van die stasietjie af 
wegskuiwe" ( 264)-26 . .,waar die wolke ... deur die ruim
tes skuiwe" ( 267)-27. ,.terwyl die skaduwees van die 
borne ... oor horn heenskuiwe ( 296)-28. ,.helder skuiwe 
die ligte oor die pad" (300). 

8. snuiwe : -1. ,.opeens begin die trane ... sy snuiwe en 
haar oe is vlieserig-blink" ( 51 ). 

9. sterwe :-1. .,die orreldreuning sterwe" (31)-2. ,.sy ver
eenselwig die skimmige gedaante met haar moeder wat 
sterwe, en" ( 75)-3. ,.jy sterwe voor jou tyd" ( 142)-4. 
,.soos so baie groot kunstenaars sterwe" (251). 

10. swewe :-1 tot 3 . .,sy swewe, swewe, swewe (in haar 
droom) tot by die rooi duiwels" (76). 

11. vergewe :-1. ,.sy vergewe en leer verstaan" ( 187). 
12. vrywe :-1. ,.terwyl Kasper nou en dan ... deur sy gryse

rige hare vryw.e, clink hy" (2)-2. ,,'n oomblik vrywe hy 
... sy hand" · ( 133)-3. ,.terwyl hy met sy hand oor sy 
neus vrywe" ( 164)-4 . .,sag ... vrywe hy met sy hand 
oor haar voorhoof ( 174)-5 . .,hy vrywe met sy hand oor 
sy ... kin" (212)-6 . .,clan vrywe hy sy oe" (265). 

13. wewe:-1. .,want God, die ewige wewer, wewe fyn" (193) 
-2 . .,die lewe wat genadeloos ... sy drade wewe, fyn soos 
(222). 

II. Die Praesens op -f. 

1. beloof :-1 . .,hy beloof om ook driehonderd pond te gee" 
(225). 

2. dry{ :-1. ,.sy het 'n veragting vir die man opgevat . 
wat haar byna dry{ om" ( 148). 

'fnal 9 
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3. golf :-1. ,,'n gestamp ... en 'n gefluit, wat ... deur die 
saal golf toe" (95)-2. ,,glans-swart golf haar hare" ( 146) · 
-3 en 4 ... '._n donker see wat aangolf en aangolf en" ( 77). 

4. hoe{ :-1. ,,'n mens hoe{ maar net te kyk" (166). 
5. skuif: -1 en 2. ,,so is boerdery nou eenmaal: dit skuif hier 

en skuif daar" ( 119). 
af skuif: -3. ,,gedurig skuif hulle dit (die vermaning van 
die Os.) van hulle a{" (138). 

6. sterf :-1. ,,ek verveel my, my siel sterf" ( 138)-2. ;,blou 
vertes wat uiteindelik . .. bedrieg en oorgaan en sterf in 
Kromburg se bekende werklikheid" ·( 156)- 3. ,,soos die 
lig van die dag wat sterf deur die verraad van die nag" 
(225)-4. ,,en met vingers grypend in die bed ... sterf 
Wenda" (292)-5. ,,sy sien (in haar yling) hoe hy sterf 
(289); ' ' 
versterf: -6. ,,en versterf (nl. die klokgelui) in die verte" 
( 145)-7. ,,die son versterf tussen die blare" ( 158). 

7. deurstoof :-1. ,,wolbale ... wat die lug deurstoof met 'n 
vetterige ruik" ( 214). 

8. sweef :-1. ,,stadig sweef (die lammervanger) weg'' (257). 
9. verstroef : -1. ,,maar sy plesier verstroef opeens om sy 

mond" (240). 
10. vertoef :-1. ,,hulle vertoef daarin" ( 257). 
11. v·erwerf: -1. ,,alhoewel 'n bestuurder ... in 'n dorp soos 

K. 'n sekere aansien vir jou daar verwerf" (71)-2. ,,wat 
vir horn ... die naam verwerf dat" ( 98). . 

III. Die lnfinitief op -we. 

1. bederwe: -1. ,, ( hy) voe! dat hierdie kontra.k ... haar siel 
sal bederwe en besoedel" (230)-2. ,,moet ... nie weer 

· die 'aand vir ons bedeiwe nie" (239). 
2. begewe: -1. ,,deur haar te begewe onder die spul" ( 112). 
3. begrawe : -1 ... ons gaan haar op die plaas begrawe, se die 

vader" ( 298). · 
· 4. bewe :-1. ,,van die hewige aandoening begin sy bene 

bewe, en" (291) . 
. 5. , drywe: -1. ,.sodat jy bly ronddrywe in 'n poel van ver

veling ( 45)-2. ,,ek sal nou drywe. (die motor)" ( 144)-3. 
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,.ek sal nou drywe (die motor)" ( 145)-4. ,.waarom hulle 
moet heendrywe van mekaar af" ( 160)-5. ,.as die donker 
opstandigheid haar ... uit die plekkie wil drywe" ( 200)-
6. ,.sy ... sien nog die wolke drywe" (257)-7. ,.clan sien 
sy die ... wolke ... drywe" (267). 
verdrywe: -8. ,.asof hy die vervelige kerel . . . wil ver
drywe" ( 249). 

6. lewe :-1. ,.kon hulle tog nie ... sonder haakplekke laat 
saamlewe nie" ( 4)-2. ,.hy (Bra.am) sal nooit weer lewe 
nie" (21)-3. ,.die atmosfeer waarin die minderwaardig
heid kan [ewe" ( 46)-4. ,.daar kragte sal begin [ewe wat" 
(97)-5. ,.die !us om te lees het ... begin lewe, maar" 
( 134)-6. ,.ek gaan nou lewe soos ek wil" (138)-7. ,.om 
tog te bly lewe" (147)-8. ,.hoe moet 'n mens [ewe?" (156) 
-9. ,.wat weer 'n hoop in haar laat oplewe" ( 157)-10. 
,.wat (bonatuurlike mag) duisende wesens laat [ewe en 
( 170)-11.,.Hoe moet 'n mens /ewe om gelukkig te wees? 
(181)-12. ,.wat nog lank in die verbeelding sal bly nalewe 
(188)-13. ,.om so te [ewe vir die kuns" (205)-14. ,,'n ge
voel of haar hele wese horn kan uitlewe" in ( 246)-15. 
,.waar 'n gevoelige mens horn ... kan uitlewe en" (251)-
16. ,,'n roofdier wat verslind om te kan /ewe" (267)-17. 
,.ek kan nie sonder jou /ewe nie" (292)-18. ,.terwyl hy ge
bid het dat sy moet [ewe" ( 294)-19. ,.die gebroke egge
noot sal veel verdriet ... belewe, maar" ( 150). 

7. skrywe :-1. ,.sy het begin om verhaaltjies te skrywe as 
blote afleiding" ( 44)-2. ,.ek het ook al ... gedigte probeer 
skrywe, maar (58)-3. ,.desnoods om te skrywe en" ( 116) 
-4. ,.wou hy ... skrywe (sy eksamen) in Bloemfontein" 
( 177)-5. ,.sy het toe begin om ... al die woorde op te 
skrywe wat" ( 177)-6. ,.waar hy ... besig is om ... neer 
te skrywe" ( 190)-7. ,.die kerel begin toe weer skrywe en" 
(263). ' 
afskrywe: -8. ,.alle regerings moet later alle skuld af
skrywe, anders" ( 69). 
toeskrywe:-9. ,.is juis daaraan toe te skrywe dat" (138). 

8. skuiwe :-1. ,.die kar ... laat 'n .•. streep stof oor die 
pad skuiwe" ( 145)-2. ,.soos 'n trapsuutjies ... heen te 
skuiwe, willoos" (203)-3. ,.net besig om sy ... das om sy 
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nek te skuiwe, toe" (210)-4 . .,skaduwees ... laat skuiwe 
oor die velde (235)-5 . .,hy ... laat sy oe langs die 
kolomme op en af skuiwe, en" (252)-6. ,,die verpleegster 
het die gordyn gaan regskuiwe en" (288)-7. ,,'n hartseer 
. . . wat sy nie kan wegskuiwe- met . . . argumente nie 
(226). 

9. sterwe :-1. ,,ons ou onrustiges sal wegsterwe" ( 11)-2. 
,,die suiwerste blou moet sterwe en" ( 67)-3. ,,wat (bona~ 
tuurlike mag) duisende wesens laat lewe en sterwe, sonder" 
( 170)-4. ,,dat sy dalk kan sterwe, en" (277)-5. ,,hy sien 
sy oorlede vrou sterwe met" (283)-6. ,,ineengeknak ... 
sien (hy) haar sterwe" (2.94)-?. ,,en hy sien haar sterwe 
en sink" ( 298). 

10. strewe : -1. ,,sy wil clan veg en strewe om" ( 103). 
11. vergewe :-1. ,,die stryd wat ... alles ... kan vergewe" 

( 193)-2. ,,leer liefhe en vergewe" ( 196). 
12. vrywe: -1. ,,om haar naels blink te vrywe, haar lippe ... 

te bewerk" ( 106). 

IV. Die lnfinitief op ~f. 

1. dry[: -1. ,,dat sy kalm en rustig kan voortdryf (in haar 
lewe), maar" ( 157). 

2. grief: -L ,,wat ... Flip sou berou en grief" ( 110). 
3. handhaaf :-1. ,,om jou standpunt ... te handhaaf" ( 120). 
4. lee[ :-1. ,,vae verlangens wat ... . geen vaste vorme kan 

vind om hulle uit te lee[ nie" ( 150). 
5. sterf: -1. ,,maar nou ... voel sy dat sy nie meer nutteloos 

sal sterf in die stof van 'n dorp nie" ( 80)-2. ,,daardie man 
sal nog aan beroerte sterf" ( 123)-3. ,,hoe dr. Marais 
vrouens by kindergeboorte laat sterf het" (295). 

6. vertoef : -1. ,,om vir 'n oomblik daar te vertoef en" ( 100). 
7. wee[: -1. ,,waarom die swygende spinnekop van die tyd 

telkens sy web tussen hulle moet wee[ en" ( 160). 

V. Die Verlede Deelwoord op ~we. 

1. bederwe: -1. ,,haar stemming is bederwe, en" ( 145)-2. 
,,omdat die aand ... bederwe is" (240)-3. ,,haar spel is 
•.. bederwe deur" (253). 



133 

2. begrawe:-1. ,,hoe sy twee seuns ... begrawe is" (120)-
2. ,,di_e verlede in 'n nuwe roes van hartstog begrawe het" 
(203),-3. ,,toe sy twee seuns .. , saam begrawe is" (281). 

3. belowe: -1. ,,nou het hy ... belowe om dit in paaiemente 
... terug te betaal" ( 83). 

4. bewe :-1. .,oor haar oe het ... 'n sonstraaltjie gebewe, 
maar" ( 288). 

5. drywe: -1. ,.die predikant van K. het stadig in die maal~ 
gat van moeilikhede gedrywe waaruit" ( 56)-2 ... waar ... 
skelwoorde soos skuim na ho gedrywe het" (56)-'-3. ,.die 
donker nagte ... wat haar gedrywe het" (266)-4. ,,in 
'n aaklige dood gedrywe is" (282)-5. ,,waar alles wat 
mooi en goed is ... uitgedrywe en verneder word" (297). 

6. erwe :-1. ,.toe hy vir Rietvlei van sy vader geerwe het" 
( 2)-2. ,,die besittinge wat hulle geerwe het" ( 114)-3. ,,toe 
hy Rietvlei geerwe het (217)-4. ,,van oorlee Pa het ek 
tweeduisend morge geerwe, en" (218)-5. ,,wat hy van 
hulle geerwe het" ( 283). 

7. grawe: -1. ,,klein dingetjies wat aan jou geluk gegrawe 
het" (88). 

8. klowe: -1. ,,die een teorie na die ander uit sy verlede 
oopgeklowe ( het) en" ( 275). 

9. lewe: -1. ,,dat hierdie mense ook eenmaal gelewe het, . lyk 
onmoontlik" ( 15)-2. ,.soos jy praat . . . sou mens se jy 
het al die jare all.een g.elewe" ( 13)-3. ,,as dit nie was vir 
die toeval nie, clan het hy seker vandag nog gelewe" ( 40)-
4. ,,sy het ... in 'n dowwe onbewustheid gelewe en" (54) 
-5. ,,kalm het sy tot dusver gelewe, en" ( 66)-6. ,.sy het 
... ordentlik gelewe, en" ( 80)-7. ,.iemand met wie jy jare 
saamgelewe het" ( 88)-8. ,,sy voel ... of sy al baie lank 
gelewe het" ( 198)-9. ,,die dae wat hulle saam gelewe het" 
(226). 
belewe:-10. ,,het sy ... dinge belewe en" (101)-11. 
,,stemminge wat sy as kind belewe het" (188)-12. ,,wat 
sy so pas belewe het" (228)-13. ,,wat sy gedurende die 
afgelope paar dae belewe het" (233). 
deurlewe :-14 . .,ans het darem 'n bewoe stuk geskiedenis 
deurlewe ( 11)-15. ,.stemminge wat sy deurlewe het" ( 22) 
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-16 . .,'n ou man wat veel deurlewe het" (59)-17 . .,of sy 
reeds ontsaglik veel deurlewe het" ( 227). 

10. omgewe:-1. ,,omgewe van 'n swaaiende ligvl~ed" (299) 
-2 . .,die kerkhoffie omgewe deur die wit gras" (302). 

11. skrywe :-1. .,het hy aan sy vrou geskrywe om haar 
Wenda te laat doop" (5)-2; .,God, wat ... die tekene 
... aan die wye aandhemel ... geskrywe het" ( 186)-3 . 
.,die goedjies wat opgeskrywe is" ( 116)-1 . .,sy het vir 
horn 'n klompie dinge oorgeskrywe ( 177)-5 . .,toe het sy 
... lang stukke ... oorgeskrywe ( 178)-6 . .,wat die stuk 
... geskrywe het" (253)-7 . .,omdat hy baie selde 'n brief 
geskrywe het" (281). 

12. ska we : -1. .,het sy ... haar fyngevoeligheid deurgeskawe 
teen" ( 101). 

13. skuiwe: -1. .,ander dinge het tusseriin geskuiwe" ( 13)-2 . 
.,eindelik word die gordyne . .. weggeskuiwe en" (93)-3 . 
. ,het sy ... hierdie huwelikslewe ingeskuiwe, en" ( 102)-
1 . .,tyd wat ... weggeskuiwe het na 'n wereld" ( 189)-
5. .,en nuwe ervaringe . . . het tussen~in geskuiwe en" 
(217)-6 . .,die deksel is ho 'n entjie afgeskuiwe, en" (300). 

11. strewe :-1. .,het die ander gestrewe na gedagte, feite en 
af gerondheid in sy preek" ( 98). 

15. stuiwe :-1. .,eers was dit die winde wat ... onsinnig in~ 
gestuiwe het" ( 176). 

VI. Die Verlede Deelwoord op ~f. 

1. beroof :-1. .,dat sy .. . voel of sy beroof word" ( 108)-
2 . .,die skelm wat ... vir haar vader van hul geld beroof 
het" (266). 

2. dryf: -1. .,al weet niemand waarom jy gedryf is tot die 
... daad nie" ( 172). 

3. groef : -1. .,haar enige opvatting ... wat te diep ingegroef 
is" (209). 

4. kerf :-1. ,,om die blou oe is die vel in fyn rimpeltjies ge~ 
kerf" ( 101). 

5 . . leef : -1. .,volslae uitgeleef (die blare) na die heftige 
somerdae" ( 274). 
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6. sterf :-1. ,,dat 'n· paar vrouens ... by kindergeboorte 
gesterf het" (147)-2. ,,later het hy ... gesterf as 'n ver-
skoppeling" ( 181 ). 

7. verf: -1. hul lippe dieprooi geverf en" ( 202). 
8. verstroef :-1. ,,het hy verstroef tot ongenaakbare vyan

digheid" ( 256). 
9. verwerf :-1. ,.die vroutjie wat die naam verwerf het" 

( 147). 
10. weef : -1. ,.altyd was dit of 'n danker spinnekop in stilte 

sy web tussen hulle geweef het" (9)-2. ,,die spinnerak
gevoel wat stowwerig om haar geweef het" ( 82)-3. ,,dinge 
... wat soos 'n tere web geweef is" ( 139). 
verweef: __:4. ,,sy lewe ... wat onontwarbaar verweef is 
met ... Kromburg" (55)-5. ,,alles wat ... onskeidbaar 
verweef is" ( 104)-6. ,,die lewe, fyn verweef soos 'n nooit 
ontwarbare eenheid" ( 196)-7. ,,haar gewete wat verweef 
is" ( 208)-8. ,.met .wie haar lewe ... verweef is" ( 270). 

VII. Die lmperatief. 

G.een voorbeelde nie. 



vm. DIE UITSPRAAK VAN AFRIKAANS. 

I. Die fonetiese tekens en hulle waardes. 

Elkeen wat horn op intelligente wyse met taalstudie wil 
besighou, moet· goed besef dat 'n taal nie bestaan uit letter
tekens nie, maar uit klanke. Hy moet horn dus los maak van 
die gewone spelling. Elke kultuurtaal het sy eie spellingsisteem, 
maar in baie gevalle gee die spelling die beskaafde uitspraak 
nie goed weer nie. Wie in die laaste geval tog uitspreek vol
gens die spelling, maak horn skuldig aan wat genoem word 
letteruitsprak. 1

) Dit is wat gebeur as iemand die d laat hoor in 
woorde soos onder en sonder, of die name van die eerste twee 
maande van die jaar uitspreek Jan-nu-a-rie, Fe-bru-a-rie i.p.v. 
Jan-ne-wa-rie, Fe-ber-wa-rie. Letteruitspraak is sterk af te 
keur en wie sy taal korrek wil uitspreek, moet sorgdra dat hy 
nie op 'n dwaalspoor gelei word deur die spelling nie, wat dik
wels nie dieself de klankwaarde heg aan dieself de letterteken 
nie, of letters gebruik wat in die uitspraak glad nie gehoor word 
nie. Daar's hope voorbeelde, maar ons noem net 'n paar: die . 
e van wet is glad 'n ander klank as die in mode; die twee letters 
oe in moet en ng ·in ding stel ·net een klank voor, terwyl die 
yin ly 'n tweeklank weergee. 

Om los te kom van die gewone spelling en 'n korrekte ui't
spraak aan te kweek, wo1d in die wetenskap gebruik gemaak 
van 'n fonetiese alfabet. Die buitestaander meen dat hierdie 
fonetiese letter moeilik is om aan te leer. maar dis glad nie die 
geval nie. Daar bestaan meer as een sisteem van fonetiese 
letter, maar die onderlinge verskille is nie groot nie. Die be
kendste . sisteem is die van die lnternasionale Fonetiese Ver-

1
) Kyk hfst. II. bl. 32 en hfst. III, bl. 38 en i2. 
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emgmg van Parys, wat ons sal gebruik. Ons gee so dadelik 
verskillende stukke Afrikaans en Nederlands in fonetiese skrif 
en op die teenoorgestelde bladsy die gewone spelling, sodat 
die leser maklik oor die weg kan kom. Opgemerk sal word dat 
die fonetiese alfabet vir die grootste gedeelte gebruik maak van 
die gewone letters en slegs in 'n minderheid van gevalle nuwe 
tekens ingevoer het. Die fonetiese alfabet verskil egter hierin 
fundamenteel van die gewone spelling dat elke hoofklank deur 
'n aparte letter voorgestel word, m.a. w. nie dieselfde teken 
gebesig word om klanH weer te gee wat aanmerklik van mekaar 
verskil nie. Verd er word net een teken gebruik vir 'n bepaalde 
klank, nooit twee of meer nie, soos dikwels die geval is in. die 
gewone spelling, en klanke wat nie gehoor word nie, vind na~ 
tuurlik ook geen uitdrukking nie. 1

) 

Die waardes van die fonetiese letter kan 'n per soon horn 
in die tyd van . 'n uur bybring; · daarna is dit bloot 'n saak van 
oefeni~g om vaardigheid daarin te kry. Ons laat voorafgaan 'n 
lys yan die .fonetiese tekens en daarnaas 'n voorbeeld in die 
gewone spelling waar die klank voorkom. Daar's natuurlik 
meer fonetiese tekens as wat ons hier gee, maar die· is vir ons 
doel nie nodig nie. 

I. Klinkers. 

(Dis gebruiklik om fonetiese skrif tussen vierkantige hakies 
te plaas.) 

I. [a] SOOS die a in vat, 
[a:] (lank) 

" a .. vate, 
[a:] 

" a .. ndl. later, 
2. [ e] 

" e .. melaats, 
[ e :] (lank) 

" e ,. rede, 
3. [0 :] " eu ,, neus, 
4. [eJ " " i ,. ndl. wit, 
5. [ e] 

" e ,, ses, 
[ e :] (lank) 

" e ,, se, 
6. [d] ( omgek;:)erde e) " Jig, 

[ d:] (lank) 
" " ., wie (mv. v. wig), 

1
) Kyk Afr:. Fon., §§ 9-13 en hfst. VII. 
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7. i SOOS die ie in vlieg. 
[ i : ] (lank) ,, ie vliee, 

8. [y] u ., rusie, 
[y :] (lank) 

" " u ., bure, 
9. [o] 

" " 0 ., orals, 
[ 0 :] (lank) 

" " 0 .. bode, 
IO. [o] " , " 0 ., ndl. dom, 
I I. [ ce] 

" " u. ., brag, 
[ ce :] (lank) 

" u ,. brue, 
12. [ii] 

" u .. ndl. brag. 
13. [;)] ( omgekeerde c) 

" " 0 u OS, 

[:-> :](lank) 
" 0 .. more, 

14. [ u] 
" " oe ,. ploeg, 

[ u :] (lank) 
" " oe ,. ploee. 

Soos uit hierdie lys blyk, word lengte by .'n klinker (in
sluitende 'n tweeklank) voorgestel deur 'n volgende dubbel
punt. 

II. Genasaleerde Klinkers. ') 

Wanneer 'n klinker genasaleer word, beteken dit dat die n 
wat daarop volg nie uitgespreek word nie, maar sy nasale 
element oordra op die voorafgaande vokaal. · 'n Genasaleerde 
klinker word voorgestel deur 'n ["'] bo die teken vir die be
trokke vokaal. Elke klinker · kan in . Afrikaans in 'n gegewe 
g'eval genasaleer word, maar dis veral die [a, e, :->] wat so 
voorkom, bv. 

[a :] 
[£ :] 
[5 :] 

SOOS die an 

" 
" " 

en 
on 

Kyk verder Afr. Fon., §§ 324-332. 

in kans. 
mens, 
ons. 

') Let we!: om die swakbeklemde e f J] genasaleer voor te stel. 
word in hierdie werk vet gedrukte [a] gebruik. Pie korrekte teken, nl. 

[ J J met 'n slangetiie ["'] bo-op, is n9u nie verkrygbaar nie, 
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III. Tweeklanke. 

(Kyk Afr. Fon., §§ 139~148,) 

Die gewoonste tweeklanke is die volgende : -

1. [ ai] 
[a : i] (lank) 

2. [e : u] 
3. [ £i] 
4. [;;ii] 
5. [ 0: i] 
6. [ou] 
7. [ cey] 
8. [;) : i] 
9. [;)u] 

IO. (ui] 

I. [b] 
2. [ ~] 

3. [ <;] 
4. [ d] 
5. [f] 
6. [g] 

SOOS die ai in aitsa, 

·" aai laai, 

" " 
eeu .. leeu, 

" " ei, ij ndl. leiden, lijden, 

" " ei, y lei, ly, 

" " ooi .. rooi, 

" " OU .. oud, 

" " ui huis, 

" " ai 
" 

noi, 

" " OU .. ndl. oud, 

" oei .. groei. 

IV. Medeklinkers. 

SOOS die b in bad, 
,, ,, dj, tj .. paadjie, vaatjie, 
,, ,, g .. gee (kyk I), 
,, ,, d ., doen, 

" " f, v .. feit, vet, 
,, g, gh ,. nege, ghoen, 

7. [y] (stemhebbend) ,, ,, g ., ndl. dagen, 
8. [h] (stemhebbend) 1

),, 

[ h] ( stemloos) 

9· [j] 
IO. (k] 
II. [1] 
12. [m] 
13. [n] 

" 
" 
" 
" 
" 

,, h ,. hand, 
,, .h .. ndl., ~ng ., hd. hand, 
,, j 

" k 
., l 

"m 
" n 

" ja, 
,. kat, 
., laat, 

maan, 
kant, 

1
) Stemhebbende [h] moes eintlik 'n hakie he ho die lyn <kyk Afr. 

Fon.) , maar die is nie voo; hande nie, 
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14. [p] SOOS die n in kantjie, 
15. [ 1J] " " n, ng " 

dink, ding, 
16. [p] " " p pad, 

17. [r] " " r rooi, 
18. [s] " 

,, s son, 

19. [f] " 
,, sj sjarmant, 

20. [t] " .. t tien, 
2I. [tf] " " tj tjek, 
22. [v] " " w water, twee ( noot II) 
23. [v] 1) 

" " v ndl. vet, 
24. [x] 

" " g goed, 
25. [z] " 

,, z Zoeloe. 

Lengte kom nie alleen voor by klinkers nie, maar · ook by 
medeklinkers. Dis gebruiklik om 'n lang medeklinker voor te 
stel deur die teken dubbel te skrywe, bv. [dd] in biddag 
[ bdddax] teenoor [ d] in middag [ mddax] . 

I. In beskaaf de Afrikaans word [ ~] net gehoor voor voor
klinkers, d.w.s. voor [i,e,0,£], maar baie Afrikaners besit 
nie hi er die klank nie en gebruik in die plek daarvan die [ x] . 
Kyk Afr. Fon., §§ 643-645. 

II. Aan die begin van 'n lettergreep na 'n ander konso
nant spreek baie Afrikaners die w nie uit met die botande op 
die onderlip (labiodentaal) nie, maar met die lippe teenoor 
mekaar (bilabiaal). Die foneties·e teken hiervoor is [ v]. maar 
ons gebruik in hierdie werk net [ v], omdat dit te lastig sou ge
wees het' om tel kens al twee te besig. Dit moet egter goed ver
staan word dat w in Afrikaans na 'n ander medeklinker aan 
die begin van 'n .lettergreep (maar in geen ander posisie nie) 
twee uitsprake het, nl. labiodentaal of bilabiaal. Baie onder
wysers wil die bilabiale uitspraak nie toelaat nie, maar so'n 
handelwyse is heeltemal verkeerd. Persoonlik besit ek glad nie 
die [ v] nie, maar die bilabiale uitspraak is netso beskaaf as die 
ander en miskien selfs verbreider; ook het dit nie op Afrikaanse 
bodem ontstaan nie, maar is uit Nederlands oorgeneem. Ons 

') Ons verkies om die ndl. v voor te stel deur [ v] met 'n dwars bal
kie daardeur (kyk Afr. Fon.), maar die is nie voorhande nie. 
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opmerkinge geld clan ook netsogoed van Nederlands. Kyk Afr. · 
Fon ., § § 579:-590; Dijkstra, Holliindisch, § 21 en Leerboek, 
bl. 178. 

III. Dis gewoonte om geen hoofletters in fonetiese trans~ 
kripsies te gebruik nie en die gewone punktuasie te behou. 
Verder is dit gebruiklik om fonetiese transkripsies tussen [ ] 
te plaas; daardeur weet die leser direk dat wat tussen vier~ 
kantige hakies staan die uitspraak weergee. 

IV. Die hoofklem word, waar nodig, aangeduie deur 'n 
[ '] voor die lettergreep in kwessie. 

2. Verskillende style. 

Die mate waarin verskillende klanke mekaar bei'nvloed· 
(assimilasie) en die verhouding van sterk (vol) tot verswakte 
vorme hang saam met die styl waarin prosa of vers opgestel 
is : die meer verhewe taal staan nader aan die gewone spelling. 
Hiermee is rekening gehou by die keuse en volgorde van die 
getranskribeerde stukke: nr. I-V (Afrikaans) en XIV ~XV 
(Nederlands) verteenwoordig die meer verhewe taal, die res 
nader in mindere of meerdere mate die alledaagse taal. 

By die transkribeer het ek steeds daarna gestrewe om die 
algemene uitspraak weer te gee, maar uit die aard van die saak 
staan elke transkribeerder in sekere mate onder invloed van sy 
omgewing. Veral by assimilasies is dit dikwels moeilik om vas 
te stel wat as algemeen beskou moet word en wat nie. Dit 
maak egter nie veel saak as 'n beskaaf sprekende en oordeel
kundige spreker met sekere weergawes in ons transkripsie nie. 
saamstem nie; wat daarentee wel van die allergrootste belang 
is, is dat so iemand nie sommer volgens die letter (die gewone 
spelling) moet uitspreek nie, maar goed moet waarneem, voor 
hy finaal van ons verskil, wat in die lewende taal by horn en in 
sy omgewing gehoor word. Van verskillende kante word on
natuurlike, gekunstelde en steurende uitsprake in ons taal inge- . 
voer, en hierteen moet streng gewaak word. In hierdie ve~~ 
band versoek ons die leser om veral te let op die opmerkinge 
by die verskillende getranskribeerde stukke ( agteraan) en goed 
studie te maak van § 3 van hierdie hoofstuk. 
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Ook wil ons die leser van hierdie transkripsies ernstig ver
soek om studie te maak van die volgende: Afrikaanse Fonetiek. 
'hoofstukke XX, XXVI en XXVII, en bl. 201 ; Leerboek der 
Phonetiek deur Zwaardemaker en Eijkman, bl. 222-238. Wie 
dit gedoen het, sal veel minder aanleiding vind om van ons te 
verskil in die fonetiese weergawes, en waar dit wel gebeur, sal 
dit beru& op insig en oordeel. 
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I. 

PSALM 23. 

'n Psalm van Dawid. 
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie: 

2. Hy laat my neerle in groen weivelde; na waters waar rus 
is, lei Hy my heen. 

3. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtig
heid, om sy Naam ontwil. 

4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen 
onheil vrees nie; want U is met my : u stok en u staf die 
vertroos ' my. 

5. U berei die taf el voor my aangesig teenoor my teestanders; 
U maak my hoof vet. met olie; my beker loop oor. 

6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; 
en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. 

II. 

I. KORINTHISRS 13. 

1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en die lief de 
nie he nie, clan het ek 'n klinkende metaal geword of 'n 
luidende simbaal. 

2. En al sou ek die gawe van profesie he en al die geheime
nisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof he, 
sodat ek berge kon versit en die liefde nie he nie, clan sou 
ek niks wees nie. 

3. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam 
oorgee om verbrand te word en die lief de nie he nie, clan 
sou dit my niks baat nie. 

4. Die lief de is lankmoedig en vriendelik; die lief de is nie ja
loers nie; .die liefde praat nie groat nie, is nie opgeblase 
nie, 

5. handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, 
word nie verbitterd nie-, r'eken die kwaad nie toe nie, 
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I. 

[ Jm-pJsalJm 1
) fan do : vJt. 

d( he: r JS mJi herdJr; nJks-sal2) mJi :mtbre : k ni. 
2. hJi Ia: t mJi ne: rle: Jn xrun VJifeldJ; no va: tJrs va: r 

rces JS, !Ji ..hJi mJi he : n. 
3. hJi farkvJk mJi sil ; hJi }Ji mJi Jn di spo : rJ fan xJrex

tJxhJit, :>m sJi no : m :>ntvJI. 
4. al xa : n ek o: k Jn J dal fon do: tska: dJve :,3) ek sol xe: n 

:>nhJil fre: s ni; vant y Js met mJi : y st:>k rn y ~taf 'di 
fartro : s mJi. 

5. y bJrJi di ta: fa! fo : r mJi a : nxJSJX: te : no : r mJi te : -;i
standJrs ;y ma : k mJi ho : f fet met o : Ii ; mJi be : kJr lo : p 
o :r. 

6. net xuthJit rn xcens-sal mJi blx al di do: J fan mJi le: VJ; 
en ek sol ;m di hceys fan di he: r;) blJi Jn le1JtJ fan da: J]. 

II. 

e : rst;) kor;)ntJ dertin. 

[ r. al sou ek di ta : l;) fan m2 : S;) rn rngJl;) spre : k, en di lifdJ 
ni he: ni, don bet ek J klJIJkJndJ meta : 1 X;)V:>rt :>f J 
lceydJndJ sJmba: I. 

2. en al sou ek di xa : vJ fan profasi he : rn al di xJhJim;)
nJsJ ve : t rn al di kenJs, en al sou i::k al di xJlo : f he: , 
so: dot ek bergJ k:>11 farsJt rn di lifdJ ni he : ni, don son 
ek n;)ks ve: s ni. 

3. rn al sou ek al mJi xut ceydde: 1, en al sou ek mJi lJxa: m 
o : rxe: :>m farbrant tJ v:>rt en di lifdJ ni he: ni, don sou 
dJt mJi nJks ba : t ni. 

4. di lifdJ JS loIJkmudJx en fritid ( J) lJk; . di lifdJ JS ni 
jalu : rs ni; di lifdJ pro : t ni xro : t ni, JS ni :>pxJbla: SJ ni, 

5 : handJl ni :>nvdfux!Jk ni, suk ni sJi JiJ bJlOlJ ni, v:>rt ni 
farb;)t;)rt ni, re: kJn di kva :t ni tu ni, 

Taal 10 
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6. is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly met die 
waarheid. 

7. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 
8. Die lief de vergaan nooit nie; maar profesiee - hulle sal tot 

niet gaan; of tale - hulle sal ophou: of kennis - dit sal 
tot niet gaan. 

9. Want ons ken ten dele eh ons prof eteer ten dele. 
10. Maar as die volmaakte gekom het, clan sal wat ten dele is, 

tot niet gaan. 
11 . Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink 

soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind; maar nou dat ek 'n 
man is, het ek klaar met die dinge van 'n kind. 

12. Want nou sien ons deur 'n spieel in 'n raaisel. maar een
dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, 
maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle ge
ken is. 

13. En nou bly geloof, hoop, liefde - hierdie drie; maar die 
grootste hi~rvan is die lief de. 

III. 

God van ons V aders, as U wil bestaan, 
dat ons as Staat en Nasie moet vergaan,

besoedeld deur verraad, ontrou 
aan alles deur ons Vaders opgebou 
(die ideale vir ons opgegaar 
deur worst'ling van 'n halwe duisend jaar ! ); 
bedwelmd deur elke lawwe vrees, 
onwaardig !anger nog 'n volk te wees; 
ons diepste lief de steeds gesmoor 
om vreemdeling en vyand na te spoor; 
en vuile hande, rooi bevlek, 
met bloed van broer en vriend bedek:

God van ons Vaders, bly U wil bestaan, 
leer ons genadiglik die dood blymoedig in te gaan 

Hit V ersamelde Gedigte, deur Eugene Marais (J. L. van Schaik, 
1936)., 
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6. ;)S ni bldi o ( : ) r di 5x;)r£xt;)xh;)it ni, ma : r ;)S bldi m£-di 
VO: rh;)it. 

7. ddt b;)d£k al;)s, xlo: al;)s, ho: p al;)s, fardra: al;)s. 
8. di lifd;) farxa : n no : it ni; ma: r profasid - heel;) sol tit 

nit xa : n; :if ta : l;:i - heel;:, sol :iphou; :if ken;)s - 'd;it sol 
t:it nit xa: n. 

9. vant 5: s ken ten de: l;i en5: s pr:ifate: r4
) ten de: l;i. 

IO. ma :r as di blma: kt;i x;ibm het, don sol vq.t-trn de: l;i 
;is, t:it nit xa : n. 

1 r. tu ek ;i bnt vas, het ek x;ipra: t so (: ) s ;i k;int, x;id;i1Jk 
so(: )s ;i k;)nt, X;)r;)d;)ne: r so(: )s ;i bnt; ma : r nou dat 
ek ;i man ;)S, het ek kla: r me-di d;ilJ;i fan ;i k;int. 

12. vant nou sin 5: s d.o: r ;i spi : ;)l ;)n ;i ra: is;il, ma: r e : ndax 
fan a : nx;is;ix t:it a :nx;is;ix, nou ken ek ten de : l;i, ma : r 
e·:ndax sol ek ten bl;i kr:n, net so ( : ) s ek ten bl;i x;iken 
;is. 

13. rn-nou bl;ii x;ilo: f, ho: p, lifd;i - hiri dri; ma: r di xro: t
st;i hirfan ;is di lifd;)]. 

III. 

[ x:it fan 5: s fa: d;irs, as y V;)l b;ista: n 
dot 5 : s as-sta : t en-na: si mut farxa: n -, 

b;isud;ild-d.o: r faro: t, :introu 
a: n al;is d.o : r 5: s fa: d;irs :ipx;ibon 
(di idea : l;i far 5: s :ipx;ixa: r 
d.o: r v:irstl;ilJ fan ;i(~1) halv;i deeys;int ja: r .); 
b;)dvdmd5 )-d.o: r db lav;i fre: s, 
:inva : rd;)x lalJ;ir n:ix ;i-blk t;) ve: s; 
5: s dipst;) lifd;i ste: ts x;ismo: r 
:im fre: md;il;)lJ en faiant no : t;i spo : r; 
rn feeyl;i hand;), ro: i b;)flek, 
met blut fan bru : r rn frint b;idek ;

x:it fan 5: s fa: d;irs, bl;ii y v;il b;ista :n, 
le: r 5: s x;ina: d;ixldk di do: t bldimud;ix ;in t;) xa : n.] 
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IV. 

Raak nooit jou hoop op uitkoms kwyt, 
0 broer en suster in jou wee, 
As skel die wilde branders skree 

En teen die smart jou weerstand slyt. 

Die wapens wat jou siel besit, 
Is sterk om droefnis af te weer; 
Die hefboom wat jou hart hanteer, 

Druk self die Noodlot half uit lit. 

Hy wat die helm van Liefde dra, 
Die harnas van Geloof behou, 
En met die skild van Broedertrou 

Die ongelykste worst'ling wae-

Hy is gewapen kern en spits 
Teen wat ook al sy lot voor.spel, 
Al is die donker rondo~ Hel, 

W aarin die veraf weerlig blits. 

Uit Dingaansdag, deur C. Louis Leipoldt (J. L. van Schaik, 
1925). 

v. 

OMDAT DIE DOOD ... 

· Omdat die Dood so vroeg vir jou 
Geskeur het van my sy, 

Sal jy jou skoonheid steeds behou 
En ewig jeugdig bly. 

Maar ek sal oud word, stram en grys 
En koud van liewerlee-

Die skatting wat die lewe eis, 
Betaal aan leed en wee. 
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IV. 

[ra: k no: it jou ho: p ::ip ceytbms kv;)it, 
o: bru: r en scestdr d11-jou ve :, 
as-skd di vdldd ·brnndrs6 )-skre : 

en te : n di smart jou ve: rstant sldit. 

di va :pdns vat jou sil bdsdt, 
ds sterk ::im drufnds af td ve: r; 
di hdbo: m vat jou hart hante: r, 

drcek self di no: tbt half ceyt ldt. 

hdi vad-di hdm7
) fan lifdd dra :, 

di harnas fan xdlo :f bdhou, 
en me-di sblt fan bruddrtrou 

di 5: xdldikstd v::irstldlJ va : -

hdi as xava : pan kernenspats 
te: n vat o : k al sdi bt fo ~ rspel, 
a l as di d::i1Jkar r::inbm hd, 

va :ran di fr: raf ve: rlax blats.] 

v. 

::imdad-di do : t 

::imdad-di do: t so: frux far jou 
xask0: r hat fam-mai sai, 

sal jai jou sko: nhdit i:,te: ts bahou 
en e: vax j0 : xddx bldi. 

ma : r ek sal out v::irt, stram en xrdis 
en kout fan livarle: -

di skatalJ vad.-di le : vd dis, 
bdta : l a : n le : t en ve : . 
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Wat klaag ek oar verlore jeug? 
Wat is daar te behou? 

Begrawe is tog begeerte en vreug 
Al lank gelee ... met jou ! 

Uit Rose van Herinnering, deur A.G. Visser (J. L. van Schaik, 
1927). 

VI. 

Hy styg en al stygende kan hy die skommelinge beter be
heer, danksy die rigpunte wat die sterre hied. Soos 'n glansende 
magneet trek hulle horn aan. So'n lang tyd al het hy geswoeg 
om 'n lig op te spoor, dat hy selfs die mees verdwaalde liggie 
nou nie meer sou loslaat nie. 

Sien hy maar net die glimlaggie van 'n herberg, sou hy ryk 
wees. sou hy om daardie teken waarna hy smag, ronddraai tot 
in qie dood. En hier styg hy nou op na die velde van lig. 

Trapsgewyse, in 'n spiraal, hef hy homself op uit die put 
wat oopgegaan het en nou toesluit onder horn. En hoe meer hy 
styg. hoe meer verloor die wolke hul troebel skaduwees; hulle 
trek verby soos golwe wat al hoe reiner en blanker word. Fabien 
sweef ho hulle uit. 

Sy verbasing was groot : die klaarte daar het horn ver
blind. 'n Paar oomblikke lank moes hy sy oe sluit. Hy sou 
nooit kon geglo het dat die wolke en die nag 'n mens kon ver
blind nie. Maar die volmaan en al die gesterntes het die wolke 
tot g lansende golwe verander. 

Skielik, in 'n kits, het die vliegtuig, juis op die oomblik dat 
dit uit die wolke kom sweef het, 'n kalmte bereik wat horn, 
Fabien, ongelooflik voorkom. Nie een enkel deining wat die 
vliegtuig laat kantel nie. Soos 'n boot wat die seehoof verby
gaan, vaar hy die veilige water binne. Hy het aangeland in 'n 
deel van die hemel wat onbekend is en beskutsoos 'n baai van 
geseende eilande. Die storm, daar onder horn, vorm 'n ander 
wereld drie duisend meter diep, deurtrek van rukwinde, water
spuite en weerligstrale, maar die gesig wat dit na die sterre 
wend, is helder soos kristal en sneeuwit. 
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Dis vir Fabien asof hy 'n vreemde, heilige gebied bereik 
het, want alles word deurskynend, sy hande, sy klere, die 
vlerke. 

Die wolke, ver onder horn, weerkaats al die sneeu wat hulle 
van die maan ontvang. Ook die aan die linker- en regterkant, 
hoog soos toril!gs . . 'n Melkerige lig vloei daar rond, die vlieg
tuig baai daarin. Toe Fabien horn omdraai, sien hy dat die 
telegrafis glimlag . 

.. Dis beter," skree hy. 
Maar die stem het verlore geraak in die gedruis van die 

vlug; net hul glimlag het hulle met mekaar verbind ... Ek is al 
skoon gek," clink Fabien, .. om nog te glimlag; ons is verlore." 

Tog, 'n duisend donker arms het van horn weggeval. Sy 
bande is losgesny, soos die van 'n gevangene wat toegelaat 
word om alleen te loop, 'n tydlank, tussen die blomme . 

.. Dis te pragtig", het Fabien gedink. Hy dwaal daar rond 
tussen die sterre opeengehoop SOOS 'n groot skat, in 'n wereld 
waar niks, hoegenaamd niks as net hy, Fabien, en sy maat 
lewe nie. Net soos daardie rowers van stede in ou fabels, 
toegemuur in die skatkamers waaruit hulle nooit weer te voor
skyn sal tree nie. Tussen die edelgesteentes koud soos ys dwaal 
hulle rond, oneindig ryk, maar gedoem. 

Uit Die Nagvlug van De Saint Expery, vertaal deur J. G. J. 
Krige ( Volkspers). 

VII. 

Ek ken die storie van Helam aan die Rivier al jarelank, 
reeds sedert my kinderjare. Tant Tappie het dit lank gelede 
aan my vertel, toe ek nog voorskootjies gedra het en sy 'n 
middeljarige vrou was, mooi en lank. En nou is ek m!ddeljarig 
en tant Tappie oud en vol plooie en deurtrek van die rumatiek . 

.. Ek hou van jou stories". se sy nou-die-dag aan my ... Hulle 
klink so eg - handel oor werklike mense. Waarom skryf jy 
nie oor wat eenmaal op Helam gebeur het nie?" 

.. U bedoel u sal nie om gee as ek , dit doen nie ?" vra ek. 
Maar dit is so. so erg persoonlik." 
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.,Omdat ek toevallig nog leef?" snou sy my byna toe ... Is 
dit wat jou kwel? Jy wil dit seker skryf as ek die dag dood 
is, sodat dit onpersoonlik kan wees, nie waar nie? Dis alles bog. 
Skryf die ding nou - ek gee jou my volle toestemming." 

.,Goed, tant Tappie, 'ek sal," antwoord ek, .,maar op een 
voorwaarde - dat u die verhaal weer aan my vertel en ek sal 
dit woordelik neerskryf " . 

.. Ek praat nie so goed soos wat 'n joernalis skryf nie," se 
sy kortaf, maar ek kon sien dat my voorstel haar groat genoee 
verskaf het . 

.. Sal ons 'n begin maak?" vra ek . 

.,Goed," se sy, en sy gee haar tjalie 'n paar vriendelike 
tikkies, presies asof sy haarself gereed maak om 'n onverwagte 
besoeker te ontvang. ,.Nou goed clan. Loop haal papier en 
potlood." 

En hier volg nou die verhaal soos tant Tappie my dit in 
haar eie woorde vertel het . 

.. Op die plek waar Grootrivier die grens tussen die Vry
staat en die Groot Karoo vorm, daar le Helam, die plaas wat 
vyftig jaar gelede aan my oom, Jan Brand, behoort het. Dit 
is bekoorlik gelee aan die wilgeromsoomde wal van die rivier 
en was 'n heerlike plek in die dae toe my oom daar gewoon het 
- die spogplaas van die distrik. Menige vakansie het ek des
tyds op Helam deurgebring. En die dae het vir my steeds in 'n 
waas van betowering verbygesnel. Jan Brand, my moeder se 
broer, was 'n alleraangenaamste metgesel. 

In die dae waarvan ek nou vertel, was oom Jan agt- en
sestig jaar oud. Hy was 'n oujongkerel en het alleen op Helam 
gewoon. Met sy lang gestalte, sy wit hos hare en sy wit baard 
was hy 'n indrukwekkende figuur. Sy tong was so skerp soos 
'n skeermes en sy klein ogies het so helder soos die van 'n 
spreeu geblink. Hy was op sy manier nogal 'n filosoof. Dat 
hy welbelese, geestig en beskaaf was, staan ho alle twyfel. Hy 
het homself 'n .,beredeneerde. ateis" genoem, omdat hy in niks 
geglo het wat hy nie logies kon uitredeneer nie. 

En of ons geredetwis het! Hy het my belangstelling in 
toordery, die mistieke wetenskappe en die spiritisme .,baie on
verstandig" genoem. En wanneer ek die verweer aangevoer 
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het dat ons sintuie in alle geval dikwels tog maar net be
drieers is, het ons in allerhande diepsinnige en filosofiese be
sprekings gewikkel geraak waarin ek steeds die onderspit ge
delf het, omdat oom Jannie so uitstekend die kuns verstaan het 
om my vas te vra. 

Dit is nou vyftig jaar gelede dat ek op Helam aangekom 
het op wat my laaste besoek sou wees. Ek onthou daardie 
dag nog baie goed. Dit was in September, net vier dae na die 
aanvang van die jaarlikse skaapskeerdery. 

Oom Jannie het drieduisend skape op Hela1:11 gehad en 
het gewoonlik tot twintig of meer volk bygehuur om met die 
skeerdery te help. Hy het hierdie ekstra-skeerders gehuur uit 
die bendes Naturelle wat die distrik altyd in daardie tyd van 
die jaar binnegekom en van plaas na plaas in hul soektog na 
werk geswerf het. 

Binne 'n halfuur na my aankoms was oom Jannie besig om 
my die menigte verbeterings, groat en klein, te wys wat hy 
sedert my vorige besoek in die omgewing van die woonhuis 
aangebring het - 'n nuwe stal, 'n nuwe landery onder lusern, 
'n nuwe kweperheining aan die onderkant van die tuin en 'n 
splinternuwe windpomp so pas opgerig. 

Trots het hy my hierna na die skeerhok geneem. In die 
lang witgekalkte skuur was meer as twintig Naturelle elkeen 
kaal tot op sy middel en met sy lyf blink van die sweet, besig 
om die wol af te skeer van skape wat hulle styf tussen hul kniee 
vasknyp. 

By 'n lang houttafel het Chepengi, die hoofjong van die 
plaas, gestaan. Hy was besig om die wol in die bale te sor
teer. My oom het altyd daarmee gespog dat hy Chepengi ge
leer het om wol net so knap as enige witman te sorteer en te 
gradeer. 

Chepengi het my met die opgetoe hartlikheid van 'n ou 
vriend verwelkom. Ons het mekaar al jare geken. Die ander 
Naturelle was vreemdelinge vir my. Hulle het my nuuskierig 
aangeblik, allerlei keelgeluide gemaak by wyse van begroeting 
en daarna met hul werk aangegaan. Onderwyl ek daar in die 
skuur by oom Jannie staan, het ek bewus geword van 'n eienaar
dige spanning in die atmosfeer, 'n :itilte wat alleen deur die 
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klaende gebler en geskuifel van die skape en die geluid van die 
skere verbreek is. Nie een van die skeerders het 'n woord ge~ 
praat nie en hierdie feit het my dadelik getref, daar skeerders 
in die reel nie juis om hul swygsaamheid bekend is nie. 

Toe ons die skuur verlaat, het ek oom Jannie van my indruk 
vertel. Hy het die spanning onder die volk toegeskryf aan die 
f eit dat hy die skeerders vroeer daardie more aan 'n skerp 
kruisverhoor onderwerp het. 'n Epidemie van skaapslagting 
wat met hul aankoms saamgeval het, het op die plaas uitgebreek. 
Tien skape is die vorige drie aande moedswillig geslag. 

,,Een van hulle is die skuldige", het 'oom Jannie verklaar. 
,,En natuurlik nou dat ek met my beskuldiging voor die dag ge~ 
kom het, is die skuldige uit sy humeur, omdat hy weet dat sy 
identiteit spoedig bekend . sal word en die onskuldiges voel ge~ 
krenk, omdat ek dit durf waag om hulle te verdink. Dit, my 
liewe Tappie, is die verklaring van jou geheimsinnige gevoel 
van spanning. Ek sien dat jy nog .net so vol bogtery soos altyd 
is." 

Ek het dit verstandig geag om maar van die onderwerp af 
te stap en 'n rukkie later het ons altwee hierdie voorval, en ook 
ons gesprek, vergeet. 

Toe ons daardie aand aan taf el sit, het die onderwerp 
egter weer sterk op die voorgrond getree toe ou Lena, die kok, 
haastig die eetkamer met die boodskap binnekom dat Chepengi 
graag met die baas wil praat oor 'n baie dringende saak. 

Hoewel Lena in die reel 'n kalm en waardige ou siel was, 
was dit duidelik dat sy op hierdie oomblik baie ontsteld was en 
toe oom Jannie se dat die aandete nie die tyd is vir Chepengi om 
horn te kom sien nie, het sy begin huil. Uit wanhoop het oom 
Jannie toe maar gese dat Chepengi na horn kan kom. 

Uit By Helam aan die Rivier, deur Annette Joelson (J. L. van 
Schaik, Bpk., Pretoria, 1941 ). 

VIII. 

Wat alles die dag in die sinkpondokkie gebeur het, weet 
niemand nie. Die buurvrouens het later vertel dat sy 'n trek~ 
seltjie koffie en brood kom vra het. Sommige van die verby~ 
gangers het gemeen hulle hoor sing ... 
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d0: r di kla: ;mda xable: r a-x;}skreyfal fan-(d)i ska : pa i::n-(d)i 
xalreyt fan-(d)i ske: ra farbre: k as. ni c: n fan-(d)i ske: r
dars hi::t a vo : rt xapra: t ni £11 hiri fait hi::t mai <la: dl;ik 
xatrd, <la: r ske: rdars an-( d) i re: al ni jreys J111 hrelasvaix
sa: mhait b;iki::nt ;is ni. 

tu 5: s di sky: r farla: t, hi::t ;ik o: m jani fam-mai ;indrrek 
fartd. hai-d-di spanaIJ Jn;ir di blk tuxaskraif an-( d) i faid-dat 
hai di ske: rdars fru: ar do: ri mJ: ra an ;i ski::rp krreysfar
ho: r Jn;irverp-(h)at. ;in epide: mi fa-ska: pslaxta!J vat mi::t 
hrela a: IJbms so : mx;ifal-(h) dt, hi::t JP di pla: s reytxabre: k. 
tin ska: p;i ;is di fo : raxa dri a: nda mutsv;ilax-xaslax. 

,,e: n fan hrela as di skreldaxa'', het o: m jani farkla: r. en 
naty: rlak, nou dot i::k met mai baskreldaxar;i for-(d)i dax 
xabm-(h)at, as di skreldaxa reyt sai hym0: r, Jmdat hai ve: d
dat sai idi::ntitait spudax bakent sal VJrt en di 5 : skreldaxas fol 
xakre!Jk Jmdat Ek dad-drerf VG: x Jill hrela ta farda!Jk. <lat, m:)i 
liva tapi, as di farkla: ralJ faJ1-jou xahaimsanaxa xaful £6.-spo
naIJ. i::k sin da-j;ii n:>x ni::t so bl bJxtarai sos altait as." 

ek hi::-dat farstandax xaax J-mar fan-( d )i Jnarvi::rp of ta star> 
i::n a rreki la: tar hi::t 5: s altve: hiri fo : rfal, i::n o : k 5: 5 

x~sprek, farxe : t. tu 5: s do: ri a : nt an ta :fal sat, he-di Jnar
vi::rp i::xtar ve: r sti::rk JP di. fo : xrJnt xatre: tu ou le: no, di 
bk, di e: tka :mar mi::-di bo: tskap b;inabm dot tf epe!Jgi xrax 
mi::-di ba : s val pra: t or a bai;i dr;ilJanda so: k. 

huvd le: no an-(d)i re: al a1J-kalam £-va: rdaxa ou sil vas, 
vas dad-dreydlak dot sai JP hiri o: mblak baia Jntstdt vas en 
tu o: m jani si::: do-di a: nte: ta ni di tait as far tf epa!Jgi Jill 
hJm ta bm sin ni, hi::t sai bax;m hreyl. reyt vanho: p het o: m 
jani tu mar x;isi::: <lat tf epe1Jgi no hJm karj-bm."] 

VIII. 

[vat alas 'di <lax an-(d)i sa!JkpJndJki x:ib0: r-(h)at, ve: t ni
mant ni. di by: rfrouas hi::t la: tar fartd dot sai a(n)treksalci 
bfi am-bro: t bm fro: hat. S)m;ixa fan-( d)i farbaixaIJars het 
x;ime : n hrela ho : .r saIJ . . . . te: n s:in:>nar di a : nt he-rli 
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Teen sononder die aand het die voordeur oopgegaan en 
tant Miena het met 'n kind aan elke hand uitgekom. Sy het 
met hulle saam geloop tot by die eerste hoek, en sonder 'n 

. woordjie van afskeid is die tweetjies vort .. . na die westekant 
toe waar die rooi nagloed die onderpunt van die straat met 'n 
stowwerige goudskynsel vul. 

Tant Miena het hulle lank agterna staan en kyk, totdat 
hulle oplaas verdwyn het in die dowwe gloed. Toe het sy om
gedraai en 'n mens kan byna se opgeruimd - as dit nie iets 
hoers en heiligers was wat haar gemoed · vervul het nie - aan
gesukkel na haar huisie toe. 

Die laaste wat die bure van haar weet, is dat sy oor die 
onderdeur geleun het en aanhoudend na die westekant gestaar 
het asof sy iemand verwag . . . 

* * * 

Die nag het 'n yskoue wind opgesteek. Die koerante het 
vertel van kapok op die Drakensberge. Koud was dit, bitter 
koud. Die buurvrouens ril nou nog en trek hul tjalies stywer 
om hul skouers as hulle daarvan praat. 

Vroeg die more al het hulle die straatveer doodverkluim 
inmekaar gekry, gehurk by sy oorlopende skopgraafwaentjie 
met vuilgoed. Uit sy houding kon hulle opmaak dat hy nog 
meer vuilgoed wou saamskraap toe die koue horn oorval het. 
En so inmekaar het hulle horn daar weggery - hulle kon· horn 
nie weer reguit kry nie. 

Eers laat die middag het dit die buurvrouens van ou tant 
Miena bygeval. Niemand het haar nog die hele dag gewaar 
nie. En toe hulle ewe nuuskierig die bodeur oopstoot en in
borrel, bly hulle skielik verstom stan. Haastig trek hulle hul 
voorskooie oor die kop. In hierdie heilige omgewing voel hulle 
naak. 

Tant Miena se gesig, waarop nog 'n laaste verstarde glim
lag speel, is gedraai na die westekant toe, waar sy die brenger
tjies van haar geluk sien vervaag het in die goud van die weg
sterwende .son .. . . 

Uit Skimme van die Goudstad, deur Abel Coetzee ( Nasionale 
Pers Bpk .• 1936). 
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fo: rd0 : r o: px;)xa: n 1::11 tant mina hct met ;) b11t a(: )11 db 
ha11t ccytx;)bm. S;)i-t met hccb <oa: m X;)lo: p t:>t bdi di e: rst~ 
huk, rn s:>n;) i· d vo: rci fan afabit ;)S di tve: cis brt ... na di 
vcst;)kcmt tu va: r di ro: i na : xlud-di :>n;)rpccnt fan-(d.'i 
stra: t met a-st:>v;)r;)X;) xoutsk;iins;il feel. 

tant mind hct hcdd lmJk axt;)rna: sta: n ;)IJ-bik, t:>dat heelJ 
:>pla: s fardv;)in-(h)dt ;)n( d)i d:>V;) xlut. tu hct S;)i :>mx;)dra : i · 
£11 ;) m£: S kam-b;)ina SC: :>px;)reeymt - . as d;)t ni its ho : ;)rS en 
hdil;)x;)rs vas vat ha: r X;)mut farfcel-(h)dt ni - a: x;)seekdl no 
ha : r heeysi tu. 

di la: st;) va-di by: r;) fan ha ~ r ve: t, ;)S dat S;)i o ( : ) r di 
:>n;)rd0 .: r X;)]0: n-(h);)t 1::11 a: nhoud;)nt na di vcstdka11t X;)sta: r 
h;)t as:>f S;)i imant farvax. 

'di nax hct ;) diskou;) y;)nt :>px;)ste: k. di kura11t;) hct fartd 
fan 23

) kap:>k :>p di dra: bnsbcrg;). kout vas d;)t, bdtdr kout. 
di by : rfrouas r;)l nou mx £11 trek heel;) tf a: !is st;)iV;)r :>m 
heel;) skou;)rs as heel;) da: rfom-pra : t. 

frux di m:> : r;) al hct heel;) di stra : tfe: ;)f do : tfarkleeym ;)m;)
ka: r X;)kr;)i, x;)heerk bdi . S;)i o: rlo: p;)11d;) sbpxra: fva: J1Ci 
m;)t fccylxut. eeyt s;)i houd;)l] k.:m heel;) :>pma: k dat hdi mx 
me: r feeylxut vou sa: mskra: p tou di kou;) h:>m o: rfal-(h);}t. 
1::11 so : ;)m;)ka : r hct heel;} h:m1 <la : r vcxxdrdi - heela k:>11 h:>r:.1 
ni ve : r rcxeeyt kr;)i ni. 

e: rs la : d-di m;)dax 24
) hcd-d;)-di by : rfrouas fan ou tant mi1111 

b;)ix;)fal. nima11t hct ha ( : ) r · ·n:>x di he : Id dax X;)Va : r ni. en 
tu heel;) e : V;) nyskir;)x di bo : d0 : r o : psto : t rn ;)mb:>r;)l, bl;ii 
heel;) skildk farst:>m sta; n. ha: St;)x trek heeld heel;i fo: rsko: i
;)O ( : ) r di bp. dn hiri hdil;)X;) :>mxe : V;)lJ ful heel;) nd : k. 

taut mina s;) · X;)s;ix, va: 'r:>p n:>x a-Ia: st;i farstard;) xl;)mlax 
spe: 1, ;)S X;)dra : i na di vcst;)kant tu, va : r s;ii di br;)lJ;)rcis fan 
ha(: )r x;ileek sin farfa: x h;)t ;m-(d)i xout fan-(d)i vcxster
V;)nd;) s:>n .... ] 

Taal 11 
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IX. 

VOORSLAG. 

Appelblou skimmel met spierwitte maanhaar
Oit is die ryperd, die baasperd van my; 
Maanhaar en stert soos 'n sybok gekartel
Waar sal ek, Voorslag, jou weerga weer kry? 

Onder sy hoewe gestaag dreun die dander, 
Ratsheid en spoed tril in senu en spier, 
W eerligstraal blits uit twee vurige oe, 
Trotsheid en moed uit sy neusgate fier. 

Vinnig en fyn is hy, rats soos 'n reebok, 
Vas op sy pate langs bergpad en krans; 
Draf kan hy snel oor die veld soos 'n duiker, 
Trippel kan hy sos 'n pronkbok wat daris. 

V roeg, as die son nog net loer oor die ran de, 
Droomgesus rus nog die slapende stad, 
W ek ons die weerklank wat woon in die klowe, 
Skaduwees lank wat nog slaap oor die pad. 

Saam met die morewind vlieg oor die vl~kte 
Ons twee met Sterloop, my troue ou roer
Ryperd en ruiter en roer is 'n drieling, 
Tuis al van ouds in die land van die Boer. 

Ek was 'n penkop en hy was 'n jong perd, 
Met De la Rey het ons storm geja; 
Onder 'n bui van kartetse het Voorslag 
My en my maat van die slagveld gedra. 

Groot die gevaar en daar veraf die redding, 
,,Voorslag, dit moet. More voordag weer hier -
Dwarsdeur die nag sonder afsaal of omkyk," 
Redding was daar, toe die rooidag lumier. 
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Sterk die verlange en ver woon die noointjie, 
,,Voorslag I salons twee vanaand dit nog haal?." 
,,Voorslag I die kleinnooi die kyk of ons aankom". 
-Sononder was ans by haar af gesaal. 

Gee my 'n ryperd, 'n roer en 'n wildsbok, 
En ek beny nie die rykste sy geld: 
Vryer en blyer as Vars op die troon is 
Voorslag en ek op die eind'lose veld. 

Aangeland in die Hiernamaalse Velde, 
Sou 'k van die Aarde net een ding begeer : 
Gee my die beste, die trouste van Vrinde, 
Voorslag, my ryperd, gee horn vir my weer. 

Uit Gedigte, deur A.G. Visser (J. L. van Schaik, 1935). 

x. 

KAREL: Dis vir my 'n raaisel hoedat hulle broers weer so 
anders is; so sonder murg. Net een was 'n man; en die is 
jonk dood. Ek het altyd die gevoel · asof daar meel in 
hulle vleis is. (Lag.)-Goddank dat my vyf seuns geeneen 
na die kant van hul moeder se mansfamilie toe oorslaan 
nie I ... Weet jy, Baltus, toe Koeraad, die oudstetjie, nog 
nie ses was nie, het mense wat hier gestaan het vir horn 'n 
koekoekhennetjie gegee. Langs die perdestal het hy vir 
haar 'n huisie gebou; en toe sy beginne broei, was hy 
more vir more douvoordag daar om te kyk of die kuiken-. 
tjies nog nie uit is nie. En een skemeroggend kry hy die 
hennetjie doodgebyt. met 'n muishond nag op haar. Soos 
'n tier bevlie hy die muishond en gryp horn. Hy het na
tuurlik nag dam gevat, en die ongedierte het sy hande on
genadig gebyt. Maar hy het nie gelos nie. Hy het geroep 
totdat Laban, die ou staljong van my, gekom het en die 
muishond doodgemaak het. Sulke kordaat seuns het ans 
hier op die voorposte nodig. 'En ·gesonde bloed het die 
mannetjie ook, want na ag of tien dae was die wonde 
skoon genees. 
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sterk di farlm}:l en fe: r vo : n di no : ij11=i, 
;,fo: rslax ! sal 5: s tve: fana: nd-d;}t n::>x ha: I? 
,,fo: rslax ! di kl;}inno: i di bik ::if 5: s a: 1Jbm". 
- s::>n::>n;}r vas 5: s bdi ha : r afx;}sa: I. 

xe: m;}i a-r;;lipe: rt, a-ru : r en a-v;}ltsb::ik, 
en ek bdndi ni di r;}ikst;} S;}i xelt ; 
frdidr em-bldidr as f::>rs ::>p die tro : n ;}S 
fo : rslax en ek ::>p di dindlo : Sd felt. 

6.: x;}!ant ;}n di hirna :-ma: lsd fdd;} , 
sou-k fan-(d)i a: rdd net e: n <ld!J bdx~: r 
xe: mdi di best;}, di troust;} fan fr;}ndd. 
fo: rslax, mdi r;}ipe: rt, xe: h::>m 'far mdi ve: r.] 

x. 

ka: r;}l: dds far mdi a-ra(: )is;}! 27
) hudat 28

) hreld bru: r.,; 
ve : r so : andrs 29

) ;}S; so : s::>n;}r 29
) mrerx. net e : n vas ;:i 

man; en di ;}S j::>1Jk do: t. ek(h)dt altdid-di xdful as::>f dar 
me: I dn hreld fldis ;}S. (lax). - x::idda1Jk dot m;}i faif s0: n,; 

xde: n no di ·kant fan hreld muddr S;} mansfamili tu o : r- · 
sla: n ni .... vej : -j;}i, baltres, tu kunrat, di j::>l)Stdci, n::ix 
ni s~s vas ni, het me: Sd vat hir xesta: n(h) dt far h::im ;:i 

kukukhdndci xdxe: . lo1JS di pe: rdstal 30
) het-(h)di far 

ha: r d hreysi xdbou; en tu sdi bdxdnd brui, vas hdi m::>: r;, 
far m::>: rd doufo(: )rdax do: r ::im fa kdik ::if di kreykdJ1cis 
n::>x ni ceyt ;}S ni. en e: n ske: mdr::>xdnt krdi hdi di hendci 

do: txdbdit, met d mceysh::>nt n::>x ::>p ha : r. sos ;} ti: r bdfli: 
hdi di mreysh::int a-xrdip h)m. hdi-t · naty: rl~k n::>x d::im 
xdfat, en-( d) i 5: xddi : rt;> het sdi han ( d);} 5 ( : ) x;ma .'. d;:ix 
xdbdit. ma: r hdi-t ni X;}bs ni. hdi-t xdrup t::idat la: ban,' di 
ou stalj::>l] fam-m;}i, Xdk::>m-(h);;it en-(d)i mceysh:md-do :r
xdma: k-(h)dt. scekd k::>rdo: t s0: ns het 5: s hir ::>p cli 
fo: rp::>std no: ddx. en xds~mdd blt1t he-di mandci o : k, vont 
na : ax 81

) :if tin do : d vos di v::indd sko : n xdne: s. 
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BALTUS (knik beleef): Ja, dit was fluks. (Hy kyk na Burgert.) 
BURGERT ( kyk Karel ernstig aan): Swaer Karel! Ons bet jou 

kom roep. Ons bet jou nodig. 
KA.REL: Nodig. Waarvoor bet julle my nodig? 
BALTUS: Om 'n kommando te lei. 

KAREL : Watter kommando? 

BALTUS: Neer Karel! So kan dit nie langer daar by ons gaan 
nie ! Al woon ons so ver uitmekaar, bet jy darem ook 
seker al geboor van die oorvalle wat kort-kort op ons plase 
gemaak word uit die statte van die stam wat daar in die 

.ysterberge na die noordoostekant van ons woon. Toe ons 
eers daar ingetrek bet, was bulle toestand allerellendigs; 
bulle bet byna geen yee of tuintjie gebad en bet nie eens 
gewaag om boenders aan te hou nie, uit vrees dat die ge
kraai van die bane bulle skuilplekke aan bul :vyande mag 
verraai. Hulle was dankbaar om vir volop kos en bietjie 
beeste by ons te kom werk. Maar nou bet bulle jong klomp 
uitgevreet en baldadig geword. Klein gewapende bendes 
maak strooptogte uit bul berge. Hulle steel vee en steek 
die wagters dood met asgaaie. Hulle bet nou twee buise 
ook al aan die brand gesteek en Siebert Emmenes se seun 
vermoor. Party mense op die bopunt bet die skrik al so op 
die lyf dat bulle kort-kort by die geringste alarm bul buise 
saans verlaat en 'n laer trek, en die nag daar deurbring. 

BURGERT: Ja, Swaer, so is dit. En nou bet bulle ons twee ge
stuur na jou om te vra dat jy 'n · kommando kom lei, om 
die moordbendes te straf en om die geroof de vee terug te 
baal. 

KAREL: Wie bet julle gestuur? 
BURGERT : Almal ! ... (Sagter): Ten minste: Byrta almal. 

KAREL: Jy wil se, julle bele klomp, al die inwoners van julle 
landstreek daar, bet besluit om bymekaar te staan? Om 
vir die algemene belang 'n kommando teen die vyand te 
stuur? Elke man wat gespaar kan word vir oorlogsdiens is 
gewillig om saam te trek? 

BURGERT: Ja, ons se jou mos, bulle voel omtrent almal dis nou 
eenmaal nodig. En almal voel, ·iY is die man wat ons nodig 
bet om ons te lei. 
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baltees (kn;)k b;)le: f) : ja: , d;)t vas fleeks. (h;)i k;)ik na beer-
g;)rt.) . 

beerg;)rt (k;)ik ka: r;)l E:r;)nSt;')X a: n) : sva: ;)r ka: r;)l ! 5: s 
-(h);)t'jou bm rup. 5: s-(h);)t jou no: d;)x. 

ka: r;)l: no: d;)x. va: rfo: r h;)t jeel;) m;)i no: d;)x ? 
baltees: ::>m ;) bmando 32 ) t;) l;)i. 
ka: r;)l: vat;)r bmando? 
baltees : ne : f ka : r;)l, so : ka11 d;)t ni lmpr da : r by 5: s xa : n 

ni ! al vo: 11 5: s so: fr: r eeytln;)ka: r, he-j;)i dar;)m uk 8 3
) 

se:k;)r al X;)ho:r fan-(d)i o:rfal;) vat brt-brt ::>p 5:s 
pla : S;) X;)ma: k v::>rt eey-di stat;)fan-( d) i stam va-da: r 
;)n-( d) i ;)iSt;)rberg;) na di no : rto : st;)kant fan 5: s vo : n. tu 
5: s e: rs do: r a: X;)trek-(h);)t, vas heel;) tusta11t aldrdrn
d;)xs; heel;) het b;)illa xe: n fe: ;:if teeyj1cis x;)hat ni rn het ni 
e : S X;)V.Q: X ::>111 httll;)rS Q : n t;) hou ni, eeyt fre : S da-di 
x;)kra: i fan-(d)i ha: n;) heel;) skeeylplE:kis a(: )n heel;> 
faiand;) max faro : i. hceld vas dmJkba : r ::>111 far fabp bs 
em-bici be: st;) b;>i 5: s t;> bm verk. ma : r nou het heel::i 
j::>IJ kbmp eeytx;>fre: t ;>m-b;>lda : d;>x-x;>v::>rt. kl;>i11 x;>xa : -
p;>11d;> brnd;>s ·ma : k stro : pt::>xt;> eeyt heel;> berg;>. heeld ste: l 
fe : a-ste : k di vaxt;>rs do : t met asxa : i;>. heel;> het nott 
tve : heeys;> o : k an-( d) i brunt x;>ste : k a-sib;>rt em;>11;>s S<} 
SO: 11 t;>rmo: r. p;>rt;>i me: S;) ::>p di bo: peent he-di skr;>k al 
so: ::>p di l;>if dot heel;> k:irt-brt b;>i di x;>r;>1Jst;> alar;>m 34

) 

heel;> heeys;> so: s farla: t rn ;> la: u trek, .rn-(d)i nax 
do: r do; rbr;>IJ. 

beerg;>rt: ja:, sva.: ;>r, so: ;)Sd;>t en-nou-t heel;> 5: s tve: x;>sty: r 
na jou ::>m t;> fro: da-j;)i ;> bmando bm l;>i, ::>m 'di 
mo : rtbrnd;>s t;> straf en ;)111 di x;>ro : fd;> fe : treex t;> ha : !. • 

ka: r;>l: vi-t jeel;> x;>sty: r? 
beerg;>rt: · amal . . . . ( saxt;>r) t;>m;>nst;>, b;>ina amal. 
ka: r;>l: j;>i v;>l se:, jeel; he .: l;i kbmp, al-(d)i ;>nvo: n;>rs faj1-

jeel;> lantstre: k do: r, het ]);>sleeyt ::>m b;>im;>ka: r t;> sta: 11? 
:im far .. ( d) i alx;>me : 11;> b;>lnl] ;> bmando ten-( d) i faiant tri 
sty : r? dk;> man vat x;>spn : r kan V;)rt far o : rbxsdins ;is 
x;>v;>l;>x ;)tn sa : m t;> trek ? 

beerg;>rt: ja :, 5: s se: jou m:ls heel;> ful ::>mtrrnt amal d;>s non 
e : mma : l no : d;ix. rn amol ful j;>i;>s di man vat 5 : s no : -
d;>x het :m1 5: s t;> l;>i. 
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KAREL: Maar Swaer, en jy, Baltus ! Kerels, clan het hulle my 
mos glad nie eens nodig nie. As julle nou eensgesind is; as 
julle eindelik bymekaar wil staan, en saam wil trek vir die 
beswil van die hele gemeenskap. Dit is al driekwart van 
die oorwinning. 

BALTUS: Ja, Neef Karel; as jy ons sal lei, is die oorwinning 
seker. 

KAREL: Nee, mense ! Julle weet, ek laat my medeboere nie in 
die steek as hulle my nodig het nie. Maar nou is dit 
werklik nie nodig nie. As dit was, sou ek dadelik met julle 
ry. 

[Eva regs op.] 

Ev A (vriendelik): Hier is jul vriendskapsopie. (Sit 'n skinkbord 
met drie klein glasies en 'n ouderwetse bottel op die tafel 
neer): Karel, sal jy maar skink? Ek moet Koenraadjie al
weer verbind. 

KAREL : Dankie, my vrou. Maar het jy gehoor wat hierdie twee 
vriende van my wil he? Oat ek daardie jagtog waar ek my 
so lankal op verheug, met my ou maat Merten, moet op
gee. En waarvoor? Om 'n treurige ou stammetjie van vee
stelers te gaan straf. 

Ev A ( bly staan; knik). 
KAREL ( skink rustig en versigtig die glasies in; gee vir Burgert 

en Baltus elk sy glasie; staande) : Gesondheid, Burt en 
Baltus ! En voorspoed vir julle kommando, en voorspoed 
vir my jagtog ! (Sit weer.) Nee, broeders, julle moet nie 
onredelik wees nie. W aarvan moet ons boere hier op die 
voorste punt geld maak as dit nie uit ivoor is nie? My 
familie word groat, en ek kan my kindertjies mos nie in 
stertriempies en velkrossies laat rondloop nie. En ek moet 
nou beginne clink aan geweers vir my vyf seuns; - Koen
raad is in sy dertiende jaar. En goeie ambagsgereedskap 
moet daar wees. Die negosant het my 'n baie goeie prys 
vir ivoor belowe. Ander week moet ek Merten volgens af
spraak onder aan Louterrivier kry. , Wat sal my ou vrien-d 
van Karel Veldcamp clink as die nie opdaag nie? Alles 
•s klaar. Ook die swaar koperringe wat die swart nasie 
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ka: r;}l: ma : r sva: ;}r, EJl-j;)i, baltc:es, ke: r;}ls, dan-t hrel;) nni 
m:>s xlat ni e: s no : ddx ni. as jc:eld nou e: nsx;)S;}nt ;}S; as 
jrel;} ;}inddldk b;}im;}ka: r . V;}l sta: n a-sa: m V;}.1 trek far
( d) i besv;}l fan-(d)i he: Id X;}me: nskap, ddt ;)S al drikvart 
fan-(d)i 0; rV;}ll;)IJ. 

baltc:es: ja :, ne: f ka :r;}l, as jdi 5: s sal l;}i, ;}S di o: rv;}ll;)lJ 
se: k;)r. 

ka: r;)l: ne :, me: S;} ! jc:eld ve: t, ek la: t mdi nie: ddbu: rd m 
;}n-( d)i ste :k as hreld m;}i no: rfax het ni. ma: r nou ;)S d;it 
verkldk ni no : ddx ni. as ddt vas, sou ek da: tldk met 
jc:eld rdi. 

( e : fa rexs :>p.) 

e :fa (frindldk): hir-s jc:e!;} frintskapso: pi (sdt a-sb1Jb:>: rt 
med-dri kl;)in xla : sis en ;J oud;}rvetsd b:>t;}l :>p di ta : fa! 
ne: r). ka: r;)l, S;}l jdi mar skd!Jk? ek mut kunraci alve: r 
farb;}nt. 

ka: r;}l: daIJki, m;}i frou. mar he-j;ii xdho: r vat hiri tve: frin
d;i fa-m;}i V;}l he: ?dat ek da :ri jaxt:>x va: r ek mdi so: 
lank al :>p farho: x, met m;}i ou ma : t mert;}n, mut :>pxe :. 
en va: rfo: r? :>m d tro: r::>x;} ou stam;)ci £6.-fe: ste: l;}rs 
td x6.-straf. 

e: fa (bldi sta: n; kndk). 

ka: r;il (sbIJk rrest;ix £-fars;}Xt;}X di xla: sis ;}11 ; xe : far brer
g;}rt ;}mbaltres elk s;ii xla : si; sta: ndd) : X;}s:>nth;}it, bi:ert 
;}m-baltres. e-fo: rsput far jrefa bmando, £- fo: rsput far 
mdi jaxbx ! ( S;}t ve: r.) ne :, brud;}rs, jc:eld mu-ni 5re: d;i
ldk ve: s ni. va: rfan mut 5: s bu : r;} hir :>p di fo: rst;i 
pc:ent xdt ma: k as ddt ni c:eyt ifo: r ;}S ni? m;ii famili 
v:>rt xro: t, en ;}k-kan mdi k;}n;}rcis m:>s ni ;}fl ste: rtrimpis 

I 

a-frlkr:>sis lat r:>ntlo: p ni. en ;ik mut nou b;}X;}ll;} ddl]k 
6.-x;}ve: rs far mdi faif s0 : ns; kunrat ;)S a-s;}i d;}rtind:J 
ja : r. e-xtti;} amb;}xsx;}re: t.~kap mud-dar ve: s. di nexosant 
het m;}i ;} bai;i xui;} pr.:>is far ifor: r bdl9: V;}. an;}r ve: k 
mut dk mert;}n blxdns afspra: k :>n;}r an lout;}rr;}fi: r kr;)i. 
vat ·s;}l tn;}i ou frint faIJ-ka: r;}l frltkamp dd!Jk as di ni 
:>pda: x ni? al;}s <is kla: T. o: k di sva: r ko :·p;}rr;)IJ;i 
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daar-voor so gek na is, het ek al gekoop - en dit op skuld. 
Vir sulke ringe sal hulle jou op die spoor bring van die 
grootste ou bulle. - Dis oor die veer van my olifantge
weer dat ek die laaste dae so angstig en so hard geswoeg 
het. 

Ev A (sag, met byna 'n moederlike glimlag): Is dit nie ook 
bietjie die verleiding van die veldslewe en die wildernis 
nie, my man? 

BURGERT: Ja, Swaer, se dit vir ons. 
KAREL : Maar dit misgun julle my tog nie ! Dis nou al sewe 

jare dat daar altyd die een of ander moeilikheid tussen
gekom het, wat my belet het om bietjie terug te keer na die 
veldslewe in die wildernis wat ek so lief het. 

BALTUS: Neef Karel, die liefde vir die veldslewe die verstaan 
ek nie. 

KAREL: Nee, verstaan kan 'n mens dit nie. Jy kan dit alleen 
maar voel. (Byna ongeduldig verlee): Kyk, as ek daar 
saans so langs my vuurtjie sit, al is dit ·sander een witmens 
se geselskap, clan voel my hart so stil, dan voel my hart 
so tevrede;-asof ek weer 'n klein seuntjie is wat by die 
spruitjie op sy rug le en kyk na spierwit wolkies wat seil 
in die blou daarbo.-(Amper kortaf): Nee! as julle nou 
net bymekaar wil staan, kan julle daardie spulletjie net so 
goed sonder my klaarspeel. 

BURGERT (praat mooi): Dis waar, die mense wil nou bymekaar 
staan; maar dis omdat hulle staatmaak op jou. Iemand 
is nodig om hulle bymekaar te hou; en dis jy ! J y is vandag 
die man wat ons nodig het, jy alleen. 

KAREL : Met sulke heuningwoorde moet julle nie na my kom 
nie. 

BAL TUS : Ons meen dit. 
KAREL: Luister ! (Hy staan op.) Ek sal julle moontlik seer

maak; maar op jou, Swaer, en op jou, Baltus, bedoel ek 
dit nie.-J ulle het self toegelaat dat daardie stammetjie 
hande uitgeruk het. Julle moes gesorg het dat julle baas 
bly; soos by 'n jong perd wat jy leer. Juis wanneer hy jou 
afgegooi het, moet jy onmiddellik weer opklim - as jy 
tenminste baas wi_l bly. En clan gee jy horn die spore en 
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die sambok ! Sander genade. En dit se ek wat vir 'n perd 
Hewer is as vir baie mense. 

BmiGERT (maak keel skoon om iets te se). 

KAREL (met gebiedende gebaar, om horn stil te maak): Mense 
behoort nie na hierdie wilde wereld te kom as hulle nie 
bekwaam is om hulleself te beskerm nie. So 'n nege, tien 
jaar gelede het ons hier in ons afgelee kol dieselfde moei
likhede gehad soos julle nou; maar erger; en ons is baie 
minder siele. In daardie dae moes ons kort-kort laer trek. 
My eie huis is eenmaal af~ebrand. Maar ons klompie, 
ek en my bure. ons het mekaat gehelp. Ons het bymekaar 
gestaan; ons het geweet: Almal se veiligheid is iedereETn 
se veiHgheid. En nou is leeus en veerowers by ons uitge
roei; of ons het vir hulle respekte ingevoeter ! Maar julle, 
julle wil mos nooit saam trek nie; of net so nu-en-clan, op 
'n manier, wanneer die nood bietjie hoog gekom het. En 
clan moet julle my nie as 'n tydelike noodshulp kom haal 
nie! Nee!-Julle spreuk was mos: .. Elke man vir sy eie 
belang". Hoekom moet ek nou my eie begeerte opoffer? 
... As dit nog werklik nodig was. 

Uit Legende, deur J. F. W. Grosskopf (J. L. van Schaik, 
1942). 

Xl. 

NAT EN SAP. 

Toe Noag strand teen Ararat, 
Die Ark begin in puin raak, 

Toe se hy: .. Aarde, maar dis nat ! 
Nou kan 'n mens weer tuin maak. 

Het ek nie met die Ark geswoeg. 
Was ons ook in die peke!. 

Aan water het ek nou genoeg ... 
'n Lewenslange hekel. 
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Korn, Sem en Gammie, maak nou gou 
Vir Pa mooi reguit slootjies; 

En Jaaf, my kind, kom plant jy nou 
Vir Pa die wingerdlootjies." 

Die kromhout groei, en Noag skink 
Sy sap 'n bietjie later: 

Daarin is sedert meer verdrink 
As in die vloed se water. 

Uit Rose van Herinnering, deur A.G. Visser (J. L. van Schaik, 
1927). 

XII. 

,,Klim, Henning man, klim ! Moenie wag tot mOre nie ! " 
.,Maar ·pa, gee my 'n kans. Ek maak net my broekspype 

reg." 
.,Broekspype ! " se die vader veragtelik; jy moes die ding 

sonder 'n handperd gery het. In my dae ... " Hy skud sy kop 
enigsins minagtend. 

Vererg vlie die seun in die rug van die jong perd, en 
skaars het hy gesit, of die dier spring regop, sak grond~toe 
met sy kop tussen sy bene, kantel heen en weer dat sy maanhare 
soos 'n waaier oop gaan - maar Henning sit. Swygend volg 
die vader die perd se kanteling. Hy versit geen voet nie, maar 
staan daar soos 'n heerser vasgeplant op die kweekgras. Die 
vosbles gee lang hale vorentoe en ruk die mak perd soos 'n dooi 
gewig saam; toe lyk dit letterlik of hy regop op sy agterpote vir 
'n oomblik stil staan. die dier langsaan word jammerlik saam 
geruk, en met die daling vorentoe en die ratse wegpluk van 
die kop, kom Henning hande en voete op die kweekgras te 
lande . 

.. Wil jy meer ! So'n ... ", se die vader nydig en stap nader. 
'n Endjie van die seun af gaan hy staan, die arms oor sy hors 
gevou. .,En wat is dit met jou Henning? Moet ons vir jou nog 
'n mak perd aan die anderkant vasmaak?" 
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k:)ln, sem £-xami, ma: k nou xou 
f.ar pa : mo ·: i rexceyt slo : cis ; 

ejl-jO :f, mai bnt, bm plajlj-jai nou 
far pa: di ValJartlo: cis". 

di krJmhout xrui, en-no: ax ska!Jk 
sai sap am-bici lu: tar: 

do : ran as-se: dart me : r fardra!Jk 
as an-(d)i flut SJ va: tar.] 

XII. 

[,,klam, henalJ man, klam ! mtm1 vax tJt mo: ra ni" . 

.,mar pa:, <;e: ma.i a ka: s. ek ma: k net mai brukspaipa rex". 

,,brukspaipa" ! se : di fa: dar faraxtalak; jai mus di da!J sJnar J 

hantpe: rt xarai hat. <)m-mai do: a ... . " hai skeet Sal k:ip 
e : naxsans manaxtant. 

fan:rx fli: di .s0: n an-i reex ian-i jJIJ pe: rt, a-ska: rs het
(h)ai xasat, ::>f di di: r spralJ rexJp, sak xr::>nt-tu met sai bp 
teesan sai be : na, kantal he : n a-ve: r dot sai ma : nha : ra sos 
a va : iar o : pxa : n ma : r henalJ sat. svaixant blx di fa : dar di 
pe: rt sa kantala!J, hai farsat xe: -fut ni, ma: r sta: n do: r sos 
a-he : rsar fasxaplant JP di kve : kxras. di bsbles <;e: larJ ha: i;:> 
fo : rantu a-reek di mak pe: rt sos a do : i xavax so : m; tu faik 
<lat letarlak Jf hai rexJp JP sai axtarpo :-ta far a o: mblak stal 
sta: n, di di: r la1Jsa(: )n vJrt jamarlak so: m xareek, em-me
di <la: fal] fo: rantu en-(d)i ratsa 'vexplcek fan-i bp, bm 
hwatJ hana-a-futa JP di kve : kxras ta Ian ( d) a. 

,,val jai me: r ! so a .... ", se: di fa: dar naidax a-stop no: dar. 
ha 37

) ainci fan-i s0: n of xa(: )n hai sta: n, di arams o(: )r 
sai . bJrs xafou. ,,£-vat as-(d)at me-jou, h£11a1J? mut 5: s far jo:1 
tlJX a mak pe : rt an-i anar kant fasma : k"? 
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Henning staan op met 'n streep grond aan die een kant 
van sy gesig. 

,.Maar pa, dit is 'n uitgevrete derduiwel die. Geen mens 
· kan bo bly ashy so aangaan nie." 

,.Klim ! " is al wat die vader se, terwyl hy die vosbles aan 
die nat stang vat. 

Oor die onderdeur van die huis, 'n honderd tree van die 
perde af, leun die moeder. Sy kyk opgewonde na die perdery~ 
ery, want sy ken ·haar man se weerbarstigheid en weet dat as 
hy eers, kwaad is, hy vir Henning tot allerhande onmoontlike 
dinge sal dwing. Haar hart slaan met hamerslae. 

Henning is weer in die saal. en skaars sit hy. of sy vader 
gee die vosbles 'n strawwe hou op die boud. Die perd vlie 
met 'n vaart vorentoe dat H~nning se lyf agteruit le, sy hare 
orent staan en die kaffers vir die komieklike toneel uitbars van 
die lag. Maar die forse stem van die ou man, vir wie dit all es 
erns is, dwing hulle tot stilte. ,.Hou julle smoel ! " Dan is net 
pote wat swaar op die aarde val. te hoor. Die vosbles se asem 
fluit in die spring; op en af, met 'n gerem agteruit, dan vinnig 
vorentoe dat die kop byna die grond raak en Henning rol 'n 
paar keer onderstebo deur die kweekgras, waar hy 'n rukkie 
half bewusteloos bly le voor hy mank~mank opstaan. · 

Die vader kyk horn vir 'n omoblik met stille veragting aan; 
dan bars hy los ... Wil jy' meer? Is jy 'n boerseun of wat?" Maar 
Henning het nou self sy geduld verloor en skreeu half : .. Maar 
wil pa sien dat ek my nek breek-gits, dit lyk my bra so." Die 
astrantheid van die seun, die uittartende toon in sy stem is vir 
die vader, reeds teleurgestel in sy swak ' ry~vermoe, te veel. 

.. Klim op," beveel hy en sy stem bewe; .,klim op! Ek sal 
'n man van jou maak ! " 

.. Pa, ek klim nie weer op nie; pa wil my nek laat breek." 
Die ou man kom nader ... Henning, ek se nog net eenmaal jy 
moet opklim ! " 

Maar agter hulle staan die moeder, wat betyds van die 
huis afnader gekom het. 

,.Sybrand ! " se sy skerp, ,.die kind klim nie weer op nie. 
Wil jy horn dood he?" 

Oom Sybrand blaas hard. 
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IH::ndlJ sta: ·n ::>p met d stre: p xr;,nt an-i e : tJ-kant fa-s;)i X;)S;)X. 
,,mar pa:, dds d ceytxdfre: t;) ddr<lceyvdl 'di. xe: 111-111£: s kam
bo: bldi as hdi so: 6.: xa: n ni''. 

,,kldm" ! ;)S al va-di fa: d;)r se :, t;)rV;)il hdi di bsbles an-i nut 
st013 fat. 
or-i ::>n;)rd0: r fan-i hceys, ;)-h::>n;)rt tre: fan-i pe: r;) af, 10: n 
di muddr. S;)i kdik ::>px;)v::>nd;) na di pe: r;)r;)i;)r;)i, vant S;)i ken 
ha( : )r man S;) ve: rbarst;)xhriit £-v.e: d-dat as hdi e: rs kva: t 
;)S, hdi far hrn~tJ t::>t al;)rand .:imo: ntldkd ddlJd s;)l dvd.lJ. ha : r 
hart sla : n m;)t ha : m;)rski : ;). hen;)tJ ;)S ve: r ;)n-i sa : 1 
a-ska: rs S;)t-h()di, ::>f S;)i fa: ddr <;e: di bsbles a-stravd hon 
;:ip di bout. di pe: rt fli : met d fa ; rt fo : r;)ntu <lat hen;)tJ .:;J 

ldif axt;)rceyt le: , S;}i ha: r;) orfot sta: n en-i kafars fari
komik!;)kd tone: 1 38

) ceytbars fan-i lax. ma: r di brsd stem 
fan-i ou man, far vi ddt aids er;)ns ;)S, dVdlJ heel;) t;:it st;)Jt;). 
,,hou jceld smul;)" ! don ;)S net po : t;) vat sva: r ;:ip ·di a: rd;) fa! , 
td ho : r. di bsbles · S;) a ; S;)m flceyt ;)n-i sprdlJ; ::>p en af, met 
a-x;}rem axterceyt, clan fan;)x 39) fo: r;)ntu da-di bp b;)ina di 
xr;:int ra : k rn hElldlJ r::>l ;)m-pa : r ke : r ;:in;)rSt;)bo; d0(; )r-i 
kve: kxras, va: r hdi a-rceki half b;)vcest;}lo : s bldi le; fo : r 
hdi matJkmatJk ::>psta : n. 
di fa : d;)r kdik h::>m far ;} o ; mbldk met stdld faraxt;}t] a; n; 
dam-bars hdi bs. ,,v;)l jdi me; r? ;)S jdi ;)m-bu: rs0; n ::>f ·vat"? 
ma : r hElldlJ bet nou self S;)i X;)dcelt farlo : r en skre ; u half : 
,;mar V;)l pa: sin <lat ek mdi nek bre: k - X;}ts, d;)t ldik m:)i 
bra : so:"! di astranth;)it fan-i s0: n, di ceyttart;)nd;) to: n. 
a-s;)i stem ;)S far-i fa : d;)r, re : ts t;;il0 : rx;)std a-s;)i svak r;)ifar
mo : ;), t;) fe: 1. 

,,kl;}m ::>p" ! b;)fe : I hdi £-s;)i stem be : V;) ; ,,kl;}m ::>p ! ek sol ;) 
man fajl-JOU ma: k" ! 

,,pa:, ek kl;)m ni ve; r ::>p ni; pa: v;)l m;)i nek la: t bre: k". 
di OU man bm na: d;)r. ,,h£n;)tj, Ek SE; n::>X net e: mmoJ j;}i 
mut ::>pkl;}m" ! 

ma: r axt;)r hceld sta: n di mud;)r, vat bd,tdits fan-i hceys af 
na: d;)r x;)bm-(h)dt. 

,,s;)ibrant" ! se : S;)i skerp, ,,di k;)nt kldm ni ve: r ::>p ni. V;)I 
jdi h::>m do ; t he:"? 

o : m S;)ibrant bla : s hart. 

Taal 12 
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,,Vrou, wat het jy i;net hierdie dinge te doen? Wil jy die 
kind soos 'n ou meid groot maak?" 

Henning het na sy ma se kant toe gestaan, en toe die 
vader dit sien, kyk hy horn minagtend aan. .,Nou ja loop! 
Gaan kruip onder jou ma se voorskoot in! " 

Uit Laat Vrugte, deur C. M. van den Heever (NasionalePers 
Bpk., 1939). 

XIII. 

Spiedie het in sy enigheid al klaar besluit dat hierdie nuwe~ 
ling se bynaam Tinktinkie moet wees. Hier is nou 'n eersteklas 
geleentheid om dit aan die hele wereld mee te deel. 

Hy wag net totdat die skotskar regoor horn is, dan groet 
hy gemaak~beleefd : .,More, neef Tinktinkie". 

Maar hierdie slag het Spiedie verkeerd takseer. Tink~ 
tinkie is met een sprang bo van die kar af, oor die sloot en kom 
vlak voor ou Spiedie te lande. Toe Spiedie nog wou skrik, le 
hy al vierpoot in die lug met Tinktinkie se wysvinger onder sy . 
neus . 

.,Kyk hier, matie, my naam is Piet Oorholster van die 
Karroo. As ek van jou iets wil hoar, sal ek fluit. Pasop, jou 
mond maak dat jy op jou bas kry ! " En Tinktinkie vryf sy 
vinger nog 'n keer uitdagend onder ou Spiedie se neus. 

* * * 

,,As jy weer met jou byname lol, foeter ek jou dat jy agt 
dae lank pap sal vreet sander sout". 

Uit Skimme van die Goudstad, deur Abel Coetzee ( Nasionale 
Pers Bpk., 1936). 
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· ,,frou, vat he-jdi met hiri d;)I}) t;) dun? vdl jdi di bnt sos ;., 
on mdit xro: tma: k"? 
hmdlJ het na S;)i ma: S;) kant-tu X;)stu : n, en tn di fa : d;)r d;:it 
sin, bik hdi h:im m;)naxt;)nt n: n. ,,nonja lo: p. xa(: )tJ-krceyp 
Jn;)r jou ma: S;) fo: rsko: t ;)ll" !] 

XIII. 

[spi: di het a-s;)i e: mxhdit ol kla: r bdshyt <lat hiri nyv;)
ldlJ S;) bdina : m t;)1Jtd1Jki mnt ve: s hir-s nou d e: rst;)kkts 
x;)le: nt;)it :im ddt an-i he: Id ve: r;)lt me: t;) de: 1. 
hdi vax net-t:idat di sbtskar rnxo: r h:im ;)S, da-xrut-(h)ai 
X;)ma : kbdle: f : ,,m:i : r;), ne : f td1Jt;)1Jki" ! 
mar hiri slax het spi: di farke: rt takse: r. td1Jtd1Jki ;)S m::it 
e: -spr:ilJ bo(: )fan~i kar af, o(: )r-i slo: t ;)lJ-bm flakf'o: r ou 
spi: di t;) Ian( d)d. tu spi: di mx vou skr;)k, le: hai al fi: r· 
po : t ;m-i· lcex met-t;)1Jt;)1Jki S;) v;iisfatJ;)r Jn;)r S;)l 110: s. 

,,kdik hir, ma : ti, m;)i na : m ;)S pit o : r:ilst;)r fan-i kdro : . as 
ek fajl-jou its V;)l ho: r, S;)l dk flceyt. p;)s:>p, jon m:int ma: k 
da-jdi :ip jon bas kr;)i" ! £11 1;.)1Jtd1Jki fraif s;)i faIJ;)r n::ix d ke : r 
ceydda : X;)nt :imr ou spi : di s3 no: s. 

,,as jdi ve: r me-jou b;)ina: m:i bl, fut;)r dk jou da-jdi ax(d)-1'') 

da: d la1Jk pap s;)I fre: t s:in;)r sout" !] 



180 

XIV. 

PSALM 23. 

Een psalm van David. 
De Heere is mijn Herder: mij zal niets ontbreken. 

2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij 
zachtkens aan zeer stille wateren. 

3. Hij verkwikt mijne ziel; Hij .leidt mij in het spoor der 
gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 

4. Al ging ik ook in een dal der schaduwe des doods, ik zou 
geen kwaad vreezen; want Gij zijt met mij; Uw stok en 
Uw staf. die vertroosten mij. 

5. 'Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijne 
tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie; mijn 
beker is overvloeiende. 

6. Immers zullen het goede en de weldadigheid mij volgen al 
de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren 
blijven in lengte van dagen. 

xv. 

I. KORINTHE 13. 

1. Al ware het, dat ik de talen der menschen en der 
engelen sprake, en de lief de niet hadde, zoo ware ik een klin~ 
kend metaal, of luidende schel geworden. 

2. En al ware het, dat ik de gave der profetie hadde en 
wiste al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware 
het, dat ik al het geloof hadde, zoodat ik bergen verzette, en 
de liefde niet hadde, zoo ware ik niefs. 

3. En al ware het, dat ik al mijne goederen tot onderhoud 
der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam over~ 
gave, opdat ik verbrand zou word en, en hadde de lief de niet, 
zoo zou het mij geene nuttigheid geven. 
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XIV. 

psalm drientvent;>x 

[ d;> he : r *ez-41 )mein herd;>r : mei zal nits ontbre: b. 
2. hei dut mei ne: ddrley;)n· en yra : Z;)Y;) veidd; hei vu : rt 

mei zaxtk;)ns a: n ze: r steld .va : t;)r;). 
3· hei V;>rkvek(t) 42)-mein zil; hei leit mei en het spo : r der 

ydrext;)xheit, om zeins na: ms vel. . 
4. al yei;i ek 0: k en ;)fl dal di::r sxa: dyvd 43

) di::s do: ts, ek
S:>U 41 ) ye: n kva: t-fre: z;); vant-xei zi::it met mi::i; y st:>k 
en y staf, di V;}rtro : std mi::i. 

5. yei rey 41 )-d;) ta: fal tu VO : r mein a : ny;>zext, te: y;}nO : V;}l" 
mein te : y;>nparteid;}rs ; yi::i ma : k ( t) 42 )-mi::in ho :f ( t) fet 41

) 

mi::t 0: Ii; mi::in be :kdr ez-o: -V;}rvluidndd. 
6. em;}rs-siildn hi::t yudd en d;i velda: ddxheid-nrni v:>lydn al 

d;) da : y;} meins Je: V;}nS ; en ek-saJ en het hreys des he : r;}ll 
bl£iV;)n en lei;]t;) van da: y:).] 

xv. 

e : rstd k·) rentd di::rtin. 

[ 1. al va: rd hed-dat eg-dd ta : Id ddr mens;}n-en d;)r etJdld 
spra : k;), en dd livdd nit had;}, zo : va: r;) ek ;)11 klei;ikdnd. 
meta : 1, :>f Ireyd;}nd;} sxd \";)V:>rd;}. 

2. en al va: r;) hi::d-dat eg-d;) ya :ve di::r pro(: )fetsi had;> en 
vest;) al de V;}rb:>ry;}nhe : dJn-i::n al d;} ve: t;}nsxap ; en al 
Va : r;} hi::d-dat ek al het-X;}}O : f had;}, ZO : dat eg-bi::ry;} V;)r
zet;}, en dd livda nit had;), zo : va: rd ek nits. 

3. i::n al va: rd hi::d-dat ek al mein yuddrd t:>t onddrh:>ud-di::r 
arm;}n-reydde : ldd, en al va :r;) hi::d-dat ek mei_n· Iexa: m 
0 : V;)rya : V;) obdat ek-farbrant-S:>U v:>rd;}, En had;} d;) Jivd1 
nit, zo : z:>u h;)t mei ye: n ni.it;)xheit-xe :vd. 

• Die r word deur baie gebry in Nederlands, maar d<jn bietjie ander11 
i!S in Afrilq~an~ . VIJI. 4erp~k !:>!. 200 vol11end~ , · 
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4. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is 
niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet 
opgeblazen; · 

5. Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; 

6. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij 
verblijdt zich in de waarheid; 

7. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt 
alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 

8. De liefde vergaat nimmermeer;; maar hetzij profetieen, 
zij zullen teniete gedaan worden; hetzij talen, zij zullen op
houden; hetzij kennis, zij zal teniete gedaan worden: 

9. Want wij kennen ten deele, en wij profeteeren ten · 
deele; 

10. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, clan 
zal hetgeen ten deele is, teniete gedaan worden. 

11. T oen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik 
gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer 
ik een man geworden hen, zoo heh ik teniete gedaan, hetgeen 
eens kinds was; 

12. Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere 
rede maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; 
nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik 
gekend hen. 

13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de 
meeste van deze is de lief de. 

XVI. 

En terwijl hij daar zoo zat en politiek studeerde in zijn 
krantje, kwam de pastoor langs gewandeld. 

De pastoor was een man van een vijftigtal jaren; zijn 
regelmatig gelaat, bleek en sterk, met blauwe kaken en intelli
gente bruine oogen, zou mooi zijn geweest, ware het niet ont
sierd door een ongewoon groote, platte wrat naast den schoon
gevormden, vastbesloten mond. De stijve koormuts achter op 
den schedel geschoven, zette hij zijn blank en hoog voorhoofd 
te luchten in den vredigen middag. 
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4. d;) liVd;) ez-la1Jkl11Ud;)X, zei es-xUd;)rti: l";)n; d;) liVd;) ez-nit 
afxiinst;)X; d~ liVd;) hand;)lt nit lextfa : rd;)Xl;)k, zei ez-nit 
OpX;)bla: Z;); 

5. zei hand;)lt nit ony;)sxektdhk, zei zukt-sexsdvd nit, zei 
v:>rd 41 )-nit farbet;)rt, zei depkt-xe: n kva : t; 

. 6. zei V;)rbleit-sey-nit en d;) Orty;)reXt;)xheit, ma: r zei V;)rbleit
seg-en dd va: rheit; 

7. zei bddekt aid de!J;), zei ydlo: ft aid de1p zei ho: pt o!d 
de!J;), zei V;)rdra : xt al;) delJ;). 

8. d;) liVd;) V;)rya: t nem;)nne: r; ma: r hetsei pro(: )fetsi;), 
zei ziild tdnitd ydda: n v:irdd; hetsei ta: le, zei ziil;)n-op
h:iud;); hetsei ken;)s, zei zal tdnit;) y;)da : n v:ird;). 

9. vant vei kem ten de: I;) en vei pro ( : ) fate: rd ten de: Id ; 

IO. d:iy-vane: r het-blma : kt;) zal y;)ko: 111;) zein, clan zal het
xe: n ten de : Id es, t;)nitd ydda : n v:>rd;). 

l I. tun ek ;)n kend 41 )-vas, sprak ek alz-;)11 kent, vaz-ek-xnent 
alz-;)n kent, 0: V;)rleyd;) ek alz-;)n kent; ma: r vane: r ek ;)11 

man y;)v:>rd;) ben, zo: heb-ek t;)nitd y;)da: n hetxe : n ;)ns 
kents vas. 

12. vant vei zin-ny do: r ;m spiydl en ;)11 dreyst;)r;) re: dd, ma: r 
alzdan ziild vei zin a : ny;)zex(t) 42 )-t:it a: ny;)zext : nu ken 
ek ten de: Id, ma : r alzdan zal ek-ken;), ydleik o : k ek-xd
kend-ben. 

13. en-ny bleift-x;)lo: f, ho: p . en livd;), de : z;) dri; d:iy 41 )-d.J 
me : St;) Van de: Z;) dri ez-d;) livd;i.] 

XVI. 

[en t;)rveil hei da : r zo : zat en po ( : ) litik sty de : rcfa en zem 
krapc;i, kvam dd pasto : r la!JS-x;)vand;ilt. 
dd pasto: r vaz-;im-man van ;m feif 44)t;ixtal ja: r;); zein re: -
y;)!ma: t;)X-X;)Ja: t, b!e: k en Sterk, met bbU;) ka: k;in-en entdi
yent;i brreynd o : y;), z:iu mo : i zein y;ive: st, va : r;) ;)t nit · 
ontsi: rd-do: r ;in ony;ivo: n yro: t;), plat;) vrat na: z 42 )-d-J 
SXO: ny;)V:>rmcl;), vaz 42 )b;)sJo :t:) mont. cl;i steiV;) ko: rmiits axt;)r 
iib-d;i sxe: cldl y;)sxo: V:), zet:) hci zein blmJk en hox-fo: rho : f-t;) 
liixt:)nen dd vre: cldyd meclax. 
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,,Nieuws onder de zon, Mino?" vroeg zijn doordringende, 
donkere stem. 

De oude keek op. 
,,Nieuws onder de zon, Signor Curato?'' zei hij, en nam 

zijn stalen knijpbrilletje af. - ,,nieuws onder de zon, dat moe
ten ze nog uitvinden . . . Ik was den politieken sterrenhemel 
eens aan 't bekijken". 

,,Tot je er bijna bij in slaap viel, wed ik". plaagde de pas
toor, en zijn toon was wat scherp. - ,.Die politieke sterren
kijkerij, je hebt het keurig uitgedrukt ... nachtwerk, Mino, 
werken der duisternis. 

Je zit daar ondertusschen maar lekker", leidde hij clan af, 
,,als een prins op zijn erfgoed". 

Maar Mino liet zich zoo niet vangen. Voorzichtig en 
oolijk zei hij : .. De Schepping begon ook met nachtwerk, me
neer pastoor, - anders had het licht niet behoeven geschapen 
te warden ... En om het licht is het toch maar te doen ... " 

De oogen van den pastoor waren zwart geworden van 
misnoegen, Hij mocht deze · oude wel. maar zijn eigenzinnige 
spitsvondigheden en veel te vrije opvattingen kon hij niet goed 
zetten. Hij vond ze bijna een gevaar voor de paroc;hie, en de 
systeemlooze opvoeding van zijn kleinzoon docht hem bepaald 
verkeerd, - voor den jongen zelf in de eerste plaats. Intus
schen was hij sinds lang tot de conclusie gekomen, dat hier met 
machtspreuken niets te bereiken viel. en dus zei hij in een goed
moedigen ernst: ,,Natuurlijk, licht moet er zijn ... En geniet jij 
dus maar van het zonnetje, dat er is ... niet door ons toedoen, 
zou ik meenen. 

Maar wat er wel door jouw toedoen is", maakte hy de 
kleine berisping weer goed, en keek met bewondering naar den 
schoonen moerbei, ,,je kunt heel de streek afloopen, v66r je er 
z66 een vindt ... met al z'n blaren nog ..• Verkoop je ze 
niet"? Want dat deed iedereen in het land: wie moerbeiboo
men had, verkocht soms tweemaal per jaar de bladeren, tot 
voedsel van de zijdewormen, die huis aan huis haast werden ge
kweekt. 

,,Ze hebben me meer clan eens tien Lire geboden", zei de 
oude, - ,.en voor die tien Lire koop ik me mijn schaduw, heel 
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,,nius 40 ) ondar" <la zon, mino"? frux-si::in do: rdre13anda, dorJ
kara sti::m. 

de JUda ke: k op. 

,,niuz-ondar da zon, s1ppr knra: to"? zi::i hi::i, i::n-nam zan 
sta: la kndbbrelaca of, - ,,niuz ondar da zon, dot muta za 11J¥
c:eytfenda .... ek vaz-da po ( : )litib st-i::rahe : mal e : nz-a : nt 
baki::ika". 

,, tJj-ja er bi::ina bi::i en sla: p-fil, vi::d-ek", pla: yda <la pasta: r, 
rn zi::in to : n vaz-vat sxi::rp. - ,,di po ( : ) litika sti::raki::ibri::i, jJ 
hi::pt at ko: rayc:eytxadriikt .... naxt 46)vi::rk, mino, vi::rkan dcr 
dc:eystarnas. 

ja zed-da: r ondartiisa ma: r li::kar'', li::ida hi::i don of, alz-an 
prenz op-si::in i::rfxut". 

ma : r mino lit-sex-so : nit-fmp. VO : rzextax £11 b : lak-sd hi::i : 
,,<la sxi::pa!J bayon o: k mi::t nuxt 46)vi::rk, mane: r pasto: r, -
andars hat-at lext-nit bahUVJ yasxa: pa ta VJrda .... £11 om-t 
lext es-t-tJy-ma : r ta dun . ... " <la o : ya van da pasto : r va : ra 
zvart yavJrda van meznuya. hi::i nDy 41 ) -d~: za Juda vd, ma: r 
zi::in i::iyazenaya spetsfondaxhe: <lan-rn ve : l te vn-:ia opfatatp 
kon hd nit-xut-S£ta. hi;:j VOnt-sa bdna an yava: r VO: f da paroxi, 
£11 da seste : mJo : za opfudan Yan zi::in kl£inzo : n dJXt hem 
bapa: lt-farke: rt, - VO : r <la F>IJa zdf en <la e: rsta pla: ts. 
entiisa VOS hd sents lOIJ tJd-da ko!Jklyzj yako: ma dot hir 
mi::t maxtsprn : ka nits ta bardb vii, £11 diis-si::i hi::i en an yud
mudaya i::rnst- : ,,naty: rlak, lex 41 )-mut ar zi::in ... i::n yanij-ji::i 
diiz-ma: r van at-sonaya, dot .:>r es .... nid-do: r ons tudun, 
ZJU ek me : na. 

ma: r vat ar vd do: r jJu tndunes", ma : kta hi::i da kli::im 
barespa!J ve: r yut, £1J-ke: k md-bavondaralJ na : r <la sxo : n;-i 
mu: rbi::i, ,,ja kiint he: l <la stre: k aflo :pa vo: r ja i::r zo : e: n 
Vent . . . . 111£t al zan bla : ra !DX . -. . .Varko : p ja za nit"-~ 
vand-dad-da : t idare: n en-t l<rnt: vi mu : rbeibo: ma hat, var
bxt soms tve : -ma : l p;H" ja: r <la bla :-dara, bt-futsal van da 
zi::idav:mn;J, di hc:eyz-a: n hc:eys ha: st verda yakve : kt. 

,,za heb;J m;J me: r don e : ns tin Ii : ra yabo : d;J'', zei cla :ni.d;), 
- ,,£11 VO: r di Hn Ii: ra ko: p ek ma mein sxa: dy, he: I d;:i 
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den zomer lang ! Maar komt u toch zitten, meneer pastoor. 
Ik haal een glaasje muskaatwijn, als ik mag ... "? 

De pastoor bedankte.-Neen, zitten ging hij deze maal 
niet; hij had zich, voor de vesper, een wandelingetje beloofd . 

.,En onze geleerde op bloote voeten"? vroeg hij nog. ,,Ik 
zag hem daareven op het kerkplein met kornuiten, kopergeld 
gooien, kop of krans. Zooiets gebeurt ook niet vaak ... Maar, 
om je de waarheid te zeggen, dat zie 'k hem liever doen, clan 
zijn veertienjarige neus in nuttelooze geleerdheid steken ... " 

Doch nu werd Mino op zijn beurt ernstig. 
,,Dat kan ik zoo gauw nog niet toegeven", zei hij, ,,wat 

Cechina leert, dat leert hij met het grootste gemak. Het is zijn 
lust en zijn leven. En de jeugd is de tijd om te leeren". 

,,Zeker", heaamde weer, schijnhaar meegaand, de pastoor, 
,,zeker ... " 

Hij wist het zeer goed: Francesco was een hizondere 
jongen, een zeer hizondere jongen; maar hij ZOU dat hier niet 
willen bekennen, teminder sinds hij een tijdje geleden eens 
gepolst had over pastoor worden, zonder eenigen weerklank 
te vinden. 

,,Het is alleen maar de vraag", vervolgde hij, ,,of die 
vracht geleerdheid gelukkiger maakt. Wat zal hij later moeten 
aanvangen met al die wetenschap? Als hij weet, wat ieder 
weet: hoe hij kopersulfaat op zijn druiven moet spuiten, en hoe 
zijn moestuin en zijn vee verzorgen, - wat doet hij clan met 
al dien verderen ballast in zijn hoofd"? 

,,Veel weten", wedervoer peinzend de grootvader, ,,veel 
weten is rijkdom ... Ik heh maar zoo eens 't een en ander ge
lezen, wat ik krijgen kon of eris koopen ... Dikwijls hegrijp 
ik het niet, of half . . . Ik hen maar een oude domoor . . . 
Maar dat hen ik clan toch te weten gekomen: hoe mooi 't zijn 
moet, dat alles wel te weten en te hegrijpen. Ik kijk maar door 
een kiertje van de deur ... Daarachter !-En daarachter zal 
mijn Cechino alles zien wat er te zien valt''. 

Ook de pastoor was zeer ernstig geworden. Hij stond 
tegen het terrasje geleund en dacht na. 

,,Weten is misschien een rijkdom", zei hij ten leste, ,,maar 
ook deze rijkdom maakt al evenmin gelukkig als de rijkdom 
aan geld ... Zooals jij daar zit onder je mooien moerheihoom, 
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zo: m;n· lmJ. ma: r ·komt y t:>x-setd, mdne: r pasto: r. ek ha: l 
y d!1 yla :Jd miiska: tvdn, alz-ek max ... "? , 

dd pasto: r bdda1Jktd. - ne :, zetd yelJ hd de: Zd ma: 1 nit; 
hei hat-sex, vo : r dd vespdr, :)n vanddldlJdCd bdlo : ft. 

,,en onzd ydle : rdd op blo ; td vutd"? vrux hei n:>x. ,,ek-sax 
hem da ; re; Vd op-t kerkplein met brnceytd ko ; pdrydt-xo ; iri, 
bp :>f krans. zo: its-xdb0: rt o :k nit-fa: k . . . ma: r om · jJ 
dd va: rheit-td zeyd, dat-si-k hem mylivdr dun dan zein ve: r
tinja: r;iy;i nJ? : s en niitdlo; Zd y;ile: rtheit ste; k;i" ... " 
d:>y-ny vert mino op-Sein b0: rt ernstdX. 

,,dat kan ek-so: y:>u n:>y-nit-tuye; Vd", zei hei, ,,vat kekino 
le : rt, dat le : rt hei met dt-xro : tst;i ydmak, t;is-sein liist e'1 
zein le ; VJ, £11 d;i ja; xt .ez-d;:i teit om td le: r;i". 

,,ze: k;ir'', bda: meld ve: r, sxeinba: r me: ya: nt, d;i pasto: r, 
,,ze; kdr .. .. " hei vest ;}t-se: r yut ; frantJesko vaz ;}111-bizon
d;ir;} jotJ;}, ;in ze: r bizc:md;ir;} jolJ;}; ma: r hei z:>u dat hir nit 
veld b;ikend, t;imend;ir sents hei Jn teicd ydle : ddn e ; nS-Xdp:>lst 
hat 0 ; V;}r pasto ; r v:>rd;}, zond;ir e: n;iyd ve : rklmJk t;i Vend;,. 
,,t-ez-ale: n ma : r d d vra: x", v;irv:>lydd hei, ,.:>v- di vraxt
X;}le : rtheit-xdliikdy;ir ma : kt . vat-sal hei la : t;}r mut;in - a : n
VGlJ;) met al di ve: t;insxap? als '1ei ve: t , vat id;ir ve: t : hu hei 
ko; p;irsiilfa ; t op-Sdn drceyv;i mut spceyt;i, £11 hu Z;}l1 lllUStceyn 
en z;in ve: -v:;}rz:>ry;}, - vad-dut hd don met al di verd;ir;) 
bala st en z;)n ho ; ft"? 

,,ve: I ve: t;}", ve: d;irvu: r peinzencl-cl;i yro: tfa: d;ir, ,,ve: I 
ve : t;i ez-reigclom . . . . ek heb-ma : r zo ; e: nz-;)t en : en anddr 
y;}le; ZJ Vat ek-kreiy;i kon :>f dl";}S ko; pd .. . , dekvdlS bdyreip 
ek dt nit, :>f half .... eg-brn ma : r ;}n :>Ucl;} domo: r .... 
ma: r dacl-ben eg-clan t:>x t;} ve: td ydko: 111;}: Im mo: i ;}t-sein 
mut <lat ales td ve: td en t;i bdyrnip;}, ek keik ma : r do : r ;)lJ
ki : r-c;} van d;i de: r . . . . da : raxtdr. - en da : raxtdr zal 
mein keki: no aids-sin vat dr t:) zin valt". 

o: k cld pasto: r vas-se: r ernst;}x-x;iv:>rcld. hei stont-te: ydn-dt 
ti::raf d •••• y;il0: nt en daxt na : . 

,,ve: t;}n-ez-mesxin dll reigdom", zei hei ten lest;}, ,,ma: r o: k 
de : z;) reigdom-ma : kt al e: vdmen ydliibx alz-cl;} reigdom 
a: n yelt .... zo : alz-jei da: r zet oncldr j;:i mo; id mu: rbei-
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dat is geluk,-zelf s zonder je krans. J e hebt een beste, ver
standige vrouw gehad, dat zeggen ze allemaal; de twee kin
deren die je overhield, zijn goed getrouwd; je hebt )e huis, je 
land, je hebt je wingerd, je bijenkorven, zorgen heh je niet. En 
je liefste kleinzoon verzoet je ouderdom . . . Wat begeer je 
meer? En wat begeer je meer voor hem, clan een even ge
lukkig leven?-Wie alles bezit wat hij noodig heeft, en daar
bij voor zijn ziel de genade der kerk, wat wil die nog anders? 
Vergeet niet, dat de wetenschap, met zijn zoogenaamde licht, 
heel wat hoof den verduisterd heeft". 

En naar voren leunend over de steenen borstwering, vroeg 
hi j opeens op den man af : 

,,Wat zijn toch eigenlijk je plannen, Mino, voor de toe-
komst van den jongen"? ' 

Met het onontwijkbare van zijn herderlijke autoriteit 
vorschten de donkere oogen diep de zachte blauwe van den 
grootvader binnen. Die leek plotseling in het nauw gedreven. 

,,Zijn toekomst? ... Ja ... Maar zoover zijn we nog 
niet, meneer pastoor . .. daar denken we later over ... " wim-
pelde hij haastig af; Francesco moet nog vijftien warden ... 
daar hebben we nog den tijd mee" ! 

,,Een verstandig mensch volgt anders een van te voren 
bepaalden weg bij de opvoeding van een jongen,-vooral als 
die opvoeding zoo ver afwijkt van wat in zijn geval aangewezen 
zou zijn," drong de pastoor nog. 

't Was of Mino nog verlegener werd onder dat indrin
gende rekenschap-vragen. Met een verontschuldigend lachje 
zei hij : 

,,Als ik naar Rome wil, clan kan ik er toch geen kwaad mee, 
maar vast naar de aanlegplaats beneden te wandelen, en de boot 
te nemen, en in Malescia de treinen na te kijken ... "? 

,,Dus als hij 't volgend zomer met zijn school klaar is, .wil 
je hem clan ook nog de ,hoogere technische' laten afloopen"? 

,,lk hoop, dat het zal kunnen", zei Mino ontwijkend, en 
twee hooge kleurtjes kwamen gloeien onder zijn heete oogen. 

,,Zoo-zoo ... " zei de pastoor wat zuurzoet, 66k de hoo-
gere technische ... Ja, clan hoeven we niet over kopersulfaat 
en zijwurmen te praten. Dan kan hij naar de universiteit, en 

. van de universiteit kan hij in9enieur worden, of i:idvokaat . , 1" 
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bo : 111, dat eS-X;)lUk, - zdfs-sond;)r j;) krans. jd hept ;)ID-best;), 
V;)rstanddyd vr;m ydhat, dat-seyd Zd ·aldma: l; dd tve: kend;)r;, 
di jd o: V;)rhilt, Z;)in yut-x;)tr:iut; jd heb-jd hreys, jd lant, jd 
heb-jd velJ;)rt, jd bei;)brvd, Z:>ry;)n-heb-jd nit. ej1-jd lifst;) klein
zo: n V;)rzut jd :>ud;)rdom .... vat bdye: r-j;) me: r? en vat . 
bdye: r-j;) me: r vo: r hem dan ;)11 e: Vd ydliiby-le: Vd? - ·,;i 
al;)z-b;)zet vat hei no : ddx he: ft, en da: rbei vo : r z;)n zil dd 
y;)na: d;) der kerk, vat vel di ncy-and:>rs? V;)rye: t nid-dad-d;) 
ve: t;)nsxap, met-sein zo : ydna : mdd lext, he: l vat ho : vdd 
V;)rdreystert he: ft". 

en na: r vo : rd 10: n;)nt o : V;)r dd ste: nd b:>rstve: r;)lJ, vrux 
hei ope : ns op dd man af : 

,,vat-sein t:>y-eiyd(n)ldk jd plnn;), mino, vo: r dd tukoms(t)
fan dd jOlJd"? 111dt dt onontveikba: rd van Z;)n herddrldkd 
o : toriteit v:>rstd dd dolJbrd o : yd dip dd zaxtd bbud van dd 
yro : tfa : ddr bend. di le: k pbts;)lelJ en-t mu yddrevd. 

,,zein tukomst? .... ja: .... ma: r zo: ver zein vd my-ni1-, 
mdne: r pasta : r . . . . da : r de1Jkd vd la : tdr o.: Vdr . " 
vempdld;) hei ha : St;)X af; frantf esko mut UJX-feiftin V:>rd;) 
.. . . da : r heb;) V;) my-dd tei<i-me: ". 

,,;)n V;)rstanddy-mens-blxt' and;)rz-;)n vant;)VO: rd bdpa: ld;) 
vex. bei dd opfuddlJ van dl1 j(>lJd, - vo(: )ral alz-di opfud;:iu 
zo : ver avveikt-fan vat en zein ydval a : ny;)ve: Z;) z:>u zein", 
drolJ dd pasto : r n:ix. 

t-vaz-:>v-mino mx-farle: ydmr vert onddr dot endrelJdP,dd 
re: kdnsxapfra: yd. met ;)n V;)r(mtsxiilddydnd-laxjd zei hei: 

,,alz-ek na: r ro : 111;) vel, datJ-kan ek ;)r t:>x-xe: n kva: t me: 
ma : r vast na : r dd a : nlexpla : ts bdne : dd td vanddld en dd 
bo: t-t;) ne: 111;), en en malef Q dd treind na: td keikd .... "? 
,,diiz-als hei ;)t-falydnt-SO: ffidf met-S;)n SXO: l kla: r es, vel ja 
hem don o: k my-dd ho: ydrd texni~~ Ia: td av lo: pd"? 

,,ek ho: b-dat ;)t-sal kiin;:i", zei mino ontveikdnt, en tve: ho: y:> 
kl0: rc;:is kva: m~ yluidn-onddr z;:in he: t;:i o: y;:i. 

,,zo: zo : . . . ." zei dd pasto : r vat-sy: rzut . .,o : k dd ho : y;)r;) 
texnis;:i .... ja :, don huv;:i v;;, nit o: v;:ir ko: p;:irsiilfa: t en 
zeiviirm;:i td pra : t;:i. datJ-kan hei na : r dd yniverziteit, en van 
d;) yniverziteit kan hei enyenj0: r v:>rd;:i, :>V-atfoka : t . . . ." 
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Maar nu was het Mino, die een verschrikt handgebaar 
maakte, also£ hij des anderen hoogvliegendheid te kalmeeren 
had. 

,,Advocaat ... ingenieur" ! lachte hij, ,,nee, zoover hebben 
wezelf nog nooit gedacht ... De eer van 't spel, dat is voor
loopig ... " 

,,De ouders van Paolini zijn clan toch wel een beetje zake
lijker", viel de pastoor hem geergerd in de rede; .,die zeggen: 
de technische, en clan maar een kantoor. Zoo m~ar wat leeren 
in het wilde, wat heeft de jongen daaraan"? 

Toen had hij opeens een schoone ingeving.-Hoe had on
langs de pater Franciskaner in de ,Settimana religiosa' 1

) toch 
ook weer de verjaging uit den hof van Eeden gei:nterpreteerd? 
Juist, hij was er! Dat zou hij dien eigenzinnigen bijbellezer eens 
voorhouden ! En terwijl hij het feit, waaraan niets te verande
ren bleek, en dat hij afkeurde, nooit uit zichzelf zou aanroeren, 
zei hij nu haastig en overredend: 

,,Jij die den Heiligen Bijbel leest, heh je weleens begrepen 
wat het zeggen wil, dat de eerste menschen, door het eten van 
de verboden vruchten van den Boom der Kennis, verdreven zijn 
uit het paradijs, - het paradijs, dat, v66r den val, deze· aarde 
was"? 

De donkere, indringende stem had Mino wel getroffen, 
maar getroffen op een andere wijze clan de pastoor vermoedde. 
Het leek of er een vonk gevallen was in een gereedliggend 
rijzenvuur, dat nu plotseling zacht en ruim aan het branden 
ging. Al de schoonheid en de vrede, die deze oude man gevon
den had in de vele stille avond-uren, dat hij dwaalde, soms 
blind en tastend, maar vaak ook gelukkig met een verlossend 
woord, door de doolwegen van het Boek der Boeken, stonden 
op eenmaal voor hem, schemerduister, grootsch en liefelijk. Hij 
lette nauwelijks op wat de pastoor daar zeide. Die had hem 
alleen tot den Bijbel teruggevoerd, en daarin zag hij, als in een 
welgekende verte, het goudene glanzen van een uitspraak, die 
hem zoo vaak had toegelachen bij de opvoeding, voor Francesco 
gekozen, en door Francesco met zulk een gretigheid aanvaard. 
Hij zag den pastoor lang aan; en deze, eerst in zijn schik, dat hij 

') Godsdienstige week. 
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ma : r ny vaz-;}t mino di ;}11 V;}rsxrekt hantx;}ba : r ma,: kt::>, 
alz-:if hei d£s ~1d;}r;}11 ho: xfli¥dllth£it t;} kalme: r;} hat. 

,,atfoka : t ... e11¥enj0: r" laxt;} h£i, ,,ne: ZO: V£r h£b;} V;} zdv
llJX 110: it ¥;}dOXt .... da e: r VOll-t speJ. dot es-fo: rlo: -
pax .... " 

,,<la :iudars-fan paolini zdn don t:i¥-vd am-be : ca za: kalabr",, 
Vil da postO : r h£111 ¥;}£r¥£rt en cl;} re: cla; di Z£¥a : cla t£xnisa, 
£n don na: r aiJ-kanto: r. zo: ma: r vat le: ran-en -t velda, vat 
he:v 41 )-dd jo1Ja da:ra : n"? 

tun hat h£i ope: ns an SXO : 11;} e1J¥e: Va!J. - hu hat onlo1Jz-di 
pa : tar fransaska: nar en d;} S£ttima :no reli30 : ZO tJ¥-O : k ve : r 
<la varja: ¥a1J ceyd-da h:if-fan e: <la ¥aentnprate: rt? jceyst, h£i 
vaz-ar. dat-s:iu hd di ei¥anzen;)¥a b£iballe: zar e: ns-fo: rh;,ue1. 
£11 t;>rv£il h£i at frit, va : ra : nnits t;> varand;>r;> ble: k £n dot 
hd afk0: rd;>, no: it ceyt-sexsdf-s;,u a: nru : rd, z£i hei ny 
ha : stax en o : v;>rre: dant : 

,,jai di da heila¥;> bdbal-le: st. heb-j;> vde: nz-ba¥re: p;> vat 
at-se¥d vel dad-da e: rst;> mensd do : r-t e : t;> van d;> V;>rbo : d;} 
vriixt;> van da bo: m der kenas, V;>rdre: va zdn ceyt et paro
deis, - bet paradeis dot, vo : r de val, de: z;> a : rda vas"? 

dd do!Jk;>r;>, endre1J;>nda stem hat mino vd ¥atr:ifa, ma: r 
¥;>tr:>fa op an and;>r;> veiz;> don da pasto: r V;>rmud;>. het le: k 
JV-ar ;>n Vonk ¥;>Vala vazen an¥;>re: dle¥and-reizavy: r, dot ny 
pbtsale!J zaxt en rceym a : n at brand;> ¥e1J. al d;> sxo : nhdt rn 
d;> vre: d;> di de: za JUd;> man ¥;}VOndan-hat en d;> ve : la stel<> 
a: vonty :-ra dot hei dva: Ida, somz-blent en tast;>nt, ma: r va: k , 
o: k-xaliib¥-met an varbsand-vo: rt, do: r d;> do: Ive: y;) 
van-;>t buk d;>r buk;>, stond;>n-op e: mma : l vo : r hem, sxe : m;>r
dceystar, ¥ro: ts £11 liffak. heil£t\) llJU;>l;>ks op vad-d;> pasto: r 
<la : r z£idd. di hat h£m ale : n t;,d-da b£ibal tariixxavu: rt rn 
<la: ren ZOX h£i, alz-en ;)11 Vd¥;>krnda V£rta, h£t-XJUd;>n;> ¥lanz;>tl 
Van ;}n ceytspra : k di h£m ZO : Va : k hat-tU¥alaxa bei d;> op
fude!J vo: r frantf £sko ¥ako: zen-en do: r frantf £sko m£t-siilk 
;>n ¥re: taxh£it a : nva : rt. 

h£i ZO¥-d;> pasto : r IOIJ a : n ; £11 de : Z;} e : rst en zan sxek clot 
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den ouden clan nu toch blijkbaar geraakt had, begon allengs 
onrustig te worden door de innige verzekerdheid in de kinder
lijke, blauwe oogen. Eindelijk zei Mino: 

,,Meneer de pastoor zal het we! beter weten clan ik, maar de 
profeet Daniel zegt: ,,Zij, die vele dingen begrepen zullen heb
ben, zullen blinken als de glans des uitspansels . .. . " 

De pastoor ontroerde meer clan hij zich bekennen wilde; 
niet zoozeer door den tekst zelf - hij las zelden in den Bijbel, 
en te minder kon hij deze ketter-vertaling in het ltaliaansch 
verdragen; het was de wonderlijke stem die hem ontroerde, de 
teedere klaarte die streek over dat oud, bezield gelaat. Het 
verwarde hem, deze kinderlijke, verheven vroomheid; hij had 
niet dadelijk een wederwoord . 

.. Zeker", zei hij , ja, dat is mooi; het heilig evangelie is on
vergelijkelijk .. .'' 

,,Maar" , kwam hij na een korte stilte, en zijn stem, hoewel 
miider, herwon haar vastheid, ,,niet iedere leek verstaat het . . . 
Ik zal dat nog eens naslaan, in het Latijn ... " 

Na enkele oogenblikken nam hij vluchtig af scheid en keer-
de den weg naar de kerk terug. · 

Uit De Jeugd van Francesco Campana, deur C. M. Scharten
Antink (Jacques Dusseau, Kaapstad, en J. H. de Bussy, 
Pretoria, 1942). 
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hei d;i :md;i dan- ny t:>y-blei~Jba: r pra: kt hat, b;iyon ale1JS
onriist;ix t;i v:ird;i do : r d;i c11.1y;:i v;irze: brtheit en di kend;:ir
l;ik;:i, bbu;i o : ya. eind;il;ik z£imino : ,,m;ine : r d;:i pasto : r zal 
;it vd be: t;:ir ve: t;:i dan ek, ma ': r d;:i p

0

ro(: )fe: t da: nid zext 
: ,,zei di ve: l;i . de1p b;:iyre: p3 ziil;:i heb;i, ziil;:i bleIJkan- alz-d;:i 
ylanz-des ceytspans;:ils .... " 
d;i pasto : r ontru : rd;:i me: r <ion hei zey-b;:iken;i veld;i ; nit
so: ze: r do: r d;:i teks(t)-sdf - hei las-sdd;:i en d;:i beib;il - ' 
En t;:i 'mend;:ir kon hei de :z;i ket;:irv;:irta: ]eIJ en-t ita]ja: ns~far
dm : y;i ; het vaz-d;:i vond;:irbkJ stem di hem ontru : rd;i, d;:i 
te: d;:ir;:i kla: rt;i di stre: k o : v;ir dot :iut, b;:izilt x;:ila: t. het-far
vard;i hem, de: z;:i kend;:ir];:ib, v;irhe: v;i vro: mheit; hei hat 
nid-da : d;:il;ik ;m ve: d;:irvo : rt. 
,,ze: k;ir,,' zei hei, ,,ja :, dot ez-mo: i; het heil;iy-e: vanye: lr . 
ez-onv;iry;ileil;il;:ik . . . ." 
,,ma: r", kvarri hei na: ;:ig-k:irta stelt;i, i::n zein stem, huvd mel
d;ir, hi::rvon ha : r vastheit, ,,nit id;ir;:i le: k-farsta: t at . . . .. 
ek-sal <lat n:>y-e : 'nz-na : sla: n, en latein .... " 
na: 1<1Jbl;i o: y;imbleb nam hei ·vliixt;ix afsxeit en ke: rda d;> 

. vey-na : r d;:i kerk t;:iriix.] 

Taal 13 
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1. Kyk § 3, 7. 

2. Slegs een s word uitgespreek, maar hy' s lank, kyk 
§ 3, 8. 

3. Dis baie onnatuurlik om die klinker in die tweede letter-
greep van skaduwee as [ y] uit te spreek i.p.v. as [ J ]. 

4. Kyk vir die [:iJ § 3, 3. 

5. Tussen die l en die m word altoos 'n [;:i ] gehoor, dus 
l b;idvd;imt], maar die versmaat vereis hier [b;idvd mt] . Dit 

is 'n baie belangrikc punt in verband met die bou van die woord 
in Afrikaans. Kyk § 3, 7. 

6. Kyk § 3, 14 a. ii. 

7. Die versmaat vereis hier [hdm l. een lettergreep, maar 
anders is dit altoos twee lettergrepe [ hdJm]. K yk vorige 
no ta . 

8. Vir my bly die nasalering agterwee, as synde 'n enig
sins verhewe woord (kultuurwoord), maar ander sal die a na-
saleer, dus [x16: s;ind;i ]. Kyk § 3, 4. 

9. [da: rdi] is gekunsteld en sterk af te keur. Kyk § 
3, 14 a, ii. 

10. [:mdJr] is gekunsteld en sterk af te keur, kyk vorige 
nota. 

11. !foruncbr] is gekunsteld en sterk af te keur, kyk 
vorige nota. 

12. Let op die [ ;i J tussen die l en m, en vgl. notas 5 en 7. 

13. Vergelyk die vorige nota . 

14. [ a nd;:i r] is sterk af te keur, kyk notas 10 en 11. 

15. Die Engelsman spreek sy woord uit [ tr1£gr;ifrst]. 
telegraphist, waaruit blyk dat die (£) van die eerste Ietter
greep in Afrikaans nie Engelse invloed kan wees nie. Kyk § 3, 3. 

16. Vergelyk notas 5, 7 en 12. 

17. Kyk § 3, 6. 

'fo al 
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18. Die uitspraak [rumatik] is onder Engelse invloed. 

19. Daar' s verskillende uitsprake van hi er die woord : 
[ V;)l;)r, V;)!g;)r, V;)]br]. · 

20. Daar 's ander uitsprake van hierdie woord, o.a. [baid!J]. 

21. [!use : r;)n] is onder Engelse invloed ontstaan. Kyk 
noot 18. 

22. Baie spreek uit [ didna: rdnd]. Kyk § 3, 11. 

23. Kan ook [fmJ] uitgespreek word. Kyk § 3, 14. 

24. Die [cl] is kort, maar in die volgende woordgroep is 
hy lank. Baie spreek uit [m;)rax]. Kyk § 3, 12. 

25. [fanax] word ook gehoor, kyk Afr. Fon., §§ 220, 
260. 

26. Die gewone uitspraak is [r;)b~k], maar vir die vers~ 
maat kies die digter 'n voller klinker in die eerste lettergreep. 

27. In die gewone taal is die tweeklank in hierdie woord 
waarskynlik kort, maar in die Bybelteks in 1 Kor. 13, 12 bly 
dit lank. Kyk § 2. 

28. Kyk § 3, 15. 

29. [and;)rs, s~>nd;)r] is sterk af te keur, vgl. notas 9~11, 
14. 

30. Die gekunstelde [pc: rdd] is sterk af te keur, vgl. 
vorige noot. 

31. In die binnelande is baie gewoon [ axt]. 

32. Ook [k::nnandu] word gehoor, kyk § 3, 3. 

33. By swak klem is [uk] gewoon. Kyk § 3, 6. 

34. Kyk noot 5. 

35. By swak klem word ook [mut] gehoor. Vgl. noot 33. 

36. [ ne: X;)] is 'n letteruitspraak. 

37. Kyk hfst. II, V . 

38. [tune: I] word gehoor, kyk §3, 3. 

39. Kyk noot 25. 

40. Kyk noot 31. 

41. Kyk § 3, 14 b. 
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42. Kyk § 3, 14 b. iv. 

43. Ba.ie Hollanders spreek uit [ sxa : dyv;:i]. 

4'1. Kyk § 3, 18. 

45. Die vorm nu- in Afrikaans van die laaste tyd. bv. 
Nunederlands, Nuseeland, is sterk af te keur; dit behoort nieu
te wees. Blykbaar is die vorm nu- versin in die waan dat nieu~ 
'n anglisisme sou wees. 

46. Ook [ noxverk] uitgespreek, kyk Leerboek, bl. 232. 

3, Enige kenmerkende eienskappe van die Afrikaanse en 
Nederlandse klanke. 

In hierdie paragraaf wil ek 'n paar punte verduidelik in 
verband met .my wyse van transkribeer, maar veral wil ek 'n 
aantal kenmerkende eienskappe van die Afrik~anse en ook die 
Nederlandse klanke bespreek en verduidel,ik. 

1. Van die koppelteken het ek baie gebruik gemaak, om 
'n nouere saamgaan van klanke1 aan te duie. Dis volstrek nie 
noodsaaklik om die [-] te gebruik nie, maar vir die minder 
bedrewe leser van fonetiese transkripsies is dit 'n nuttige hulp
middel. 

Vir die gebruik van die vierkantige hakies verwys ons na 
§ l, III. Dan wil ons die leser veral daarop wys dat ronde hakies 
in die fonetiese transkripsie nie aanduie 'n minder algemene 
(heskaafde) uitspraak nie, maar bloot 'n wisselvorm. 

2. Daar bestaan 'n kwalitatiewe verskil tussen kort en 
lang a in Afrikaans: die korte is enigsins helder, die lange 
enigsins dof. vgl. bv. die a in dag met die in dae. In Nederlands. 
is die toestand net andersom: kort a is dof en lang a helder, 
bv. die in dag naas die in dagen. Daar moet egter op gelet word 
dat die mate van dofheid en helderheid in Nederlands aanmer.k
lik grater is. Vir Nederlands word twee aparte tekens gebruik, 
nl. [a] vir die dowwe en [a] vir die heldere, bv. [<lax] teen
oor [ da : y;:i]. Eintlik moes ons in Afrikaans ook twee aparte 
tekens gebruik, nl. [a] vir die korte en [a] vir die lange, · maar 
gemakshalwe gebruik ons net een en wel die [a], in dje geval 
van lengte natuurlik vergesel van 'n dubbelpunt, bv. [dax] 
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teenoor [ da: ;:>]. Vergelyk die stand van die twee a' s in Afri
kaans en Nederlands op die kaart in Afr. Fon. bl. 46 en 67. 

By heelwat openbare sprekers en uitsaaiers bestaan daar 
die uiters hinderlike gewoonte om Nederlands na te aap en ons 
lang a helder uit te spreek, of minstens baie helderder as wat 
hy in die lewende spraak is. Dit doen hulle egter net so lank 
as wat hulle bewus praat; namate hulle hulleself vind en na
tuurlik uitspreek, verdwyn die verskynsel. Dis dikwels ook 
grappig om te hoor hoe sodanige sprekers deur aie mat val en 
die twee a' s, die heldere en die dowwe, deurmekaar gooi, net 
omdat hulle die natuurlike weg van hulle eie taal verlaat en 
Nederlands na-aap. Hierdie gekunstelde uitspraak ·van die a 
is ten sterkste af te keur. 

3. By alledaagse woorde, maar van vreemde oorsprong, kan 
[ e] oorgaan tot [ £] en [ o] tot [ u] of [ :>], in letterg~epe 
sonder hoofklem, kyk Afr. Fon., § 237. So word telegram uit
gespreek [ td;:>xram], profeet [pruf e : t J en protestant 
[pr:>t;:>stant]. Korn ons by kultuurwoorde, clan gebeur dit nie, 
of baie minder, bv. telepatie [teldpati], psigologie [psixoloxiJ. 
Daar bestaan 'n wyd verbreide mening dat dit onder Engelse 
invloed plaasvind en dat genoemde oorgange derhalwe beveg 
moet word. Soms kan dit Engelse invloed wees, maar dit is vol
strek nie altoos die geval nie; hierdie oorgange behoort naamlik 
deels tot die wese van die Afrikaanse taal. lemand sou kan 
meen dat [ tel;:>xram] sy ( £] uit Engels het, maar waar kom 
die van [ tel;:>xrafas] telegrafis clan vandaan? Die Engelsman 
se tog [tr!E:gr;:>hst] telegraphist. En as [pr:>fate: r] profeteer 
sy [ :>) uit Engels moet he, waar kc:im clan die [ u] van 
[prufe: t) profeet vandaan, want die Engelsman se [profat] 
prophet? Die [ o] is 'n [a] -agtige [ :>]. Afrikaners moet daar
op let dat die kort [ :>] in Engels hierdie klankwaarde het. 

4. 'n Genasaleerde klinker is lank in Afrikaans in 'n 
lettergreep met hoofklem, anders kort, bv. 6ngedierte 
['5: x;:>di: rt;:>] teenoor onstiiimig [5'st~ym;:>x]. 

Genasaleerde klinkers behoort tot die wese van die Afri
kaanse taal, vorm een van sy kenmerkende eienskappe, netsoos 
o.a. ok in die geval van Frans. By kultuurwoorde kan die nasa
lering uitbly, maar die neiging van sommige sprekers om .by 
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gewone woorde, soos bv. ons, mens, kans, nie te nasaleer nie, is 
ten sterkste af te keur as iets onegs en daarom baie steurend. 
Kyk Afr. Fon., §§ 324-332. 

5. Vir die verskillende klankwaardes van die onbepaalde 
lidwoord 'n word die leser verwys na hfst. II . waar die saak 
volledig behandel is. Pas tog veral op om die woordjie nie deur 
dik en dun [ ;m] uit te spreek nie. In die lewende taal besit hy 
slegs in 'n minderheid van gevalle hierdie uitspraak. 

6. Vir die natuurlike spraak is dit van die allergrootste 
belang om sterk (vol) en swak vorme in ag te neem in 'n taal, 
kyk Afr. Fon., hfst . XXVI. Wie dit ni~ doen nie, praat styf, 
gekunsteld, onnatuurlik. So is die uitspraak van ek op sigself 
natuurlik [ek], maar hy word dikwels vcrswak tot [dk], Om 
nou egter dwarsdeur [ ;)k] uit te spreek, is na-apery van Hol
lands, sonder bowendieri te weet dat die Hollander sy ik uit-
11preek [ek], wat glad 'n ander klank is. 

Die werkwoord het [het] besit drie verswakte vorme, nl. 
[h;)t, ;)t, t]. 

7. In woorde waar lm en rm op mekaar volg in die gewone 
spelling, bv. in kalm, skelm, arm, derm, laat ons [;)] hoor tus
sen die twee slotkonsonante, dus [kal;)m, skel;)m, ar;lm,der;)m] . 
kyk Afr. Fon., §§ 386-387. In Standaard-Nederlands word die 

[;)] nie gehoor nie, dus [kalm, sxelm, arm, dorm], kalm, 
schelm, arm, darm, sodat hierdie tiep woorde een lettergreep 
minder tel as by ans. 

8. Dis nie net klinkers wat lank voorkom nie, maar ohk 
medeklinkers, dog die laaste ontgaan maklik die aandag van 

· die beginner. Lengte by 'n klinker word aangeduie deur 'n vol
gende dubbelpunt, maar dis gewoonte om 'n lang konsonant 
'dubbel te skrywe, hoewel daar nie werklik twee medeklinkers 
uitgespreek word nie: so stel die dd van middag [m;)dax] 
'n kort konsonant voor, die van biddag [bdddox] daarentee 'n 
lange. Kyk Afr. Fon., §§ 377-385. 

9. Die h in Afrikaans is stemhebbend [h] , die in Neder
lands, en trouens ook in Engels en Duits, is stemloos [h]. Kyk 
Aft. Fon., § § 800-821 eri veral die diepgaaqd~ beskrywing in 
Leerboek, bl. 43, § 4. · · 
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10. Daar bestaan 'n verbreide gewoonte die laaste tyd om 

op -papier die slotklinker weg te laat by die besitlike voornaam
woorde julle en hulle, m.a.w. om jul en hul te skrywe. Dit is 'n 
gekunstelde vorm en sterk af te keur. Ons transkribeer · dfe 
woorde soos hulle in die lewende taal gehoor word, nL 
[j cel;:i, hcel;:i ]. 

11. Kyk vir die intervokale g in Afrikaans Afr. Fon .. 
§ § 665-682 . 

12. Intervokale d gaan in die lewende taal by baie sprekers 
oor tot r, kyk Afr. Fon ., § § 439-446. Gemakshalwe het ons _dit 
nie erken in transkripsies nie, maar dit hoef volstrek nie as 
onbeskaaf beskou te word nie. 

13 Sommige Afrikaners besit glad nie die [ ~] in hulle 
uitspraak nie. Voor voorklinkers moet dit volstrek nie as on
beskaaf beskou word nie en dit gaan terug tot Ougermaans. 
Kyk § 1. 1. 

14. Assimilasie ( gelykwording van klanke aan mekaar, 
veral medeklinkers) speel in elke taal sy rol, maar groter in die 
een as in die ander. So is sy gebied omvangryker eri veral sub
tieler in Nederlands as in Afrikaans. 

(a) Vir Afrikaans wys ons op . die volgende : -
(i) [p>b] voor [b]. [t>d] voor [d] en [k> g] voor 

[g] . Die laaste lewer weinig voorbeelde op. Dus klipbank 
rH~bbaIJk], potdekstel [ p:iddi::ks;:i l], maar pitboom [p;:itbo: ml. 
dikbuik r d;:ikbceyk], sakdoek [ snkcluk]. 

(ii) Ld, nd en rd kan respektieflik oorgaan tot I, n, r. 
Hierdie assimilasie is algemeen buite die fleksie en versover 
dit gewone woorde geld, d.w.s. nie juis kultuurwoorde · nk. 
Binne die fleksie en by kultuurwoorde is die oorgang minder 
algemeen en daar is dikwels verskil van streek tot streek. Kyk 
Afr. Fon., §§ 449-453. Kyk vir die terme .,hinne en buite die 
fleksie" Afr. Fon., bl. 93, noot 5. 

Die letteruitspraak [ da: rdi , hirdi] daardie, hierdie i.p.v. 
[ da : ri, hiri] is sterk af te keur. 

Dan is daar talryke gevalle van gedeeltelike assimilasie, 
soos van nb tot mb en np tot mp. Hier kan nie verder op die 
onderwerp ingegaan word nie, maar die. leser moe~ deeglik 
studie maak van die onderwerp in Afr. Fon., hfst. XX. 
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(b) Vir Nederlands wys ons op die volgende: -

(i) 'n Stemlose eksplosief of frikatief word stemhebbend 
voor 'n stemhebbende eksplosief, m.a.w. [ p. t . k. f. x. s] gaan 
respektieflik ooc tot [b, cl, g, v, y, z] voor [b, d, g]. Neder
lands gaan dus veel verder as Afrikaans: in ons taal immers 
vind die assimilasie van eksplosiewe net plaas versover hulle 
homorgaan is (kyk a, i), terwyl die van frikatiewe glad nie 
voorkom nie. In Nederlands dus klipbank [klebb~1Jk], potdek
sel [ p:iddeks;)l], maar ook pitboom [ pedbo : m] dikbuilc 
I degbttyk], zakdoek { zagdnk], lief de [ Iivdd], vraagbaak · 
[ vra: yba: k], mensdom [ mrnzdom]. 

(ii) 'n Stemhebbende frikatief word stemloos na 'n stem
lose eksplosief of frikatief : opzien [op sin] stopverf [ st:>pfarf j, 
toofvogel [ ro : ffo : y;)l], daggeld [ daxx;)lt]. 

(iii) Voor 'n klinker of tweeklank of l, m, n, r, j en w kan 
'.n eksplosief of frikatief stemhebbend word versover sodanige 
.konsonant histories stemhebbend is ( in die gewone spelling 
anders deur die stemhebbende teken voorgestel word), bv. 
heb [hep] teenoor heb ik [heb-ek], lees [le: s] teenoor 
lees ik [le: z-ek], maar daarteenoor bly die p en f in kap ik 
[kup ek] en straf ik [straf ek]. 

Die j van die verkleiningsuitgang -je maak die vooraf-
9aande konsonant egter nie stemhebbend nie: du if je [ dceyfj;)], 
badje [bac;)]; kyk nr. 16. 

Die woordjie fs en woordjies soos als, of, doch, toch, ens., 
wat dikwels swakbeklem voorkom, kan egter ook die slotfri
katief stemhebbend laat word voor 'n klinker of tweeklank, of 
L m, n, r, j (nie van die verkleiningsuitgang nie) en w: 't is of 
[ tez-;,f J, als iemand [ alz-imant], do ch wanneer [ d:iy-vane: r J. 

(iv) Wanneer t voorafgegaan word deur een of meer mede
klinkers, val hy gewoonlik weg voor 'n volgende medeklinker en 

·daarna word die gewone assimilasiereels' van krag, asof daar 
geen t gestaart het nie: vrucht [ vriixt], maar vruchtbaar 
[vriiyba: r], Kerst [kerst] maar Kerstdag (kerzdax], post 
[p:ist] maar postzegel [p:isse: ydl]. 

Kyk vir beperkinge op hierdie subtiele oorgang Leerboek, 
bl. 232. 
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Vir die assimilasie in Nederlands, wat, soos bo gese, sub
tieler is as in Afrikaans, word die leser verwys na Dijkstra, 
Hollandisch, §§ 53-69, Roorda.De Klankleer, §§ 159-174 en 
veral Leerboek, bl. 222-238 . . ·-

Ten slotte is die volgende van groot belang: - ' 

I. Assimilasie vind in Afrikaans en Nederlands netsogoed 
plaas in 'n fonetiese woordgroep (Kyk Afr. Fon., § 943) as in 
'n aparte woord. 

II. , Uit die aard van die saak kom assimilasie meer voor 
by die gewone woord, en in die ongedwonge taal, as by die 
kultuurwoord, of in die meer verhewe taal. 

III. Die omvang en graad van assimilasie kan ook by be
skaaf sprekendes verskil van streek tot st reek . 

. 15. In die ongedwonge taal gaan dat sonder hoofklem (en 
dis meestal die geval) dikwels oor tot lat, ook by die samege
stelde voegwoord soos hoedat, voordat, ens. Kyk Afr. Fon., 
§§ 437-438. 

16. By die Nederlandse verkleinwoord word dj, tj as [c] 
uitgespreek, netsoos in Afrikaans: hoedje [hued], katje 
[kacd]. 
Die [ c] klink egter sagter in Nederlands as in Afrikaans. 

Wanneer die grondwoord op s uitgaan, vloei s en j ge
woonlik saam tot [f]: haasje [ha: fd], htiisje [hreyfd]. 

17. Die Nederlandse v en z gee ons baie moeite. Die .Afri
kaner is erg geneig om hierdie twee frikatiewe van begin tot 
end stemhebbend t,lit te spreek, wat vir die Hollandse oor baie 
steurend is; clan kan ons hulle eerder uitspreek as f en s. 1Die 
Ndl. v en z begin stemloos, maar word onmiddellik daa:rop 
stemhebbend. In 'n getroue1

) transkripsie stel ons ii.di. [v, z] 
respektieflik voor as [/v, 'z], wa:ar [£, s] geen vol klanke is 
nie en daarom bo die lyn geplaas word. Hulle vorm onder
skeidelik die aanloop2

) van die vol klanke [ v, z] . Die m.ak
likste manier om hulle te leer uitspreek, is om respektieflik tnet 
f en s te begin, maar dadelik daarop stem te laat hoor • . Kyk 
Afr. Fon., §§ 570-576. ·· 

1) Kyk Afr. Fon., § 162. 
~ ) Kyk ald., § 343. 
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Dan moet nie vergeet word nie dat ndl. v en z stemloos 
word na 'n stemlose medeklinker, kyk nr. 14, b, ii. Waar in die 
gewone spelling v en z staan, moet hulle dus in massas gevalle 
as f en s uitgespreek word, bv. ver [ ver], maar het verste punt 

[lu:t-ferst;i piint], zot [ ZJt], maar het zotste geval 
[hc:t-s::itst;i y;ival]. Om hier respektieflik [v, zl uit te spreek, 
klink vir die Hollandse oor uiters steurend, t:r_:eer wanneer dit 
die oordrewe ( volledigstemhebbende) Afrikaanse produk is. · 

18. Ndl. vier, vijf, zes, zeven begin met 'n stemhebbende 
frikatief: [vi: r. nif. zes, ze : v;i],maar veertig, vijftig, zestig, 
zeventig gewoonlik met 'n stemlose: [ fe: rt;ix, feift;ix, sest;ix, 
'<): v;rnt;ix ]. v g I. ook zesenzestig r zez-c:n-s2st;ix ]. zevenenzeven
tig r ze : v;in-en-se: v;int;ix]. 

Kyk Roorda, Klanklecr, § 187 en Leerboek, bl. 228. 

19. Let op die Nd!. tweeklanke ei, ij [cil en au, au [::iu]: 
die eerste gedeelte is meer oop as in Afrikaans; vergelyk bv. 
respektieflik afr. lei, ly [bi] en nou [nOu] met ndl. leiden, 
lijden [ls id;:i J en oud, nauw [::iut, mu]. 

\ 

20. Die Ndl. klinker in 'n woord soos dun klink anders as 
in Afrikaans: in Afrikaans is dit 'n halfoop klinke.r, in Neder
lands daarentee 'n taamlik geslote klinker. Daarom word aparte 
tekens gebruik: afr. dun l<lcen], ndl. dun [diin]. Kyk Leerboek, 
bl. 139 In Afr. Fon., bl. 67 is ndl. u minder korrek geplaas. 

21 . Die i van · 'n woord 'soos wit klink baie anders in Ne
der lands as in Afrikaans: by ans is dit 'n halfoop tussen
klinke: \ v;;i t]. i,1 r\ eder!ands is dit 'n halfgeslote, ongespanne 
voorklinker [vet]. Die Nederlandse klinker herinner baie aan die 
i in eng. bit fhrtj en hd. bitte [b1t;il. wat 'n [e]-agtige [i) 
genoem kan word . Afrik:::ncrs is baie genei:J om hierdie ver
skil nie te vat nie. 

22. Voor 'n nasaal klink die [::i] in Nederlnnds dof en 
daarom word dit deur 'n c.nder teken voorgcstel. nl. deur [ o J : 
dom [ dom], bont [bont] . Ook in 't aantal gcvalle waar ·geen 
nasµai volg nie, kom hierdie [ 6] voor, bv. bok, op, pop [ bok, 
op, pop], maar ten opsigte van watter woorde dit is , heers by 
Hollanders nogal verskil. . 
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23. Die n van die uitg<!ng -en, of ook die r van die slot 
van . n woord op [ -;m], word gewoonlik nie uitgespreek nie : 

' dagen [ da : y.-;}], komen [ko: 111-;} J, zeven · [ ze: y-;}]. Voor 'n vol
gende klinker of h kan die n egter bly : we komen ook 
[vd ko: 111-;}(n) 0: k], ~e willen haar spreken [zd veld(n) ha: r 
spre : b] . 

, 24. Die stemhebbende . frikatief [ y J kom in Afrikaans 
nie voor nie : goed is [xut] in Afrikaans, maar [yut] in Neder-. 
lands. Natuurlik word ndl. [ y J stemloos na 'n stemlose mede
klinker, sodat baie g's in die Nederlandse spelling as [x] 
uitgespreek word : 't is goed [ t es-xut], uitgaan [ ceytxa: n]. 
Kyk nr. 14, ii. 

25 . Die Nederl~ndse r word deur baie gebry, maar heel
wat sterker as by Afrikaners wat bry. 

" W.P.-~~~!81 






