
HOOFDSTUK IV. 

Konsonanten. 

§ 85. In navolging van Sweet (Primer, p. 32 vlg.), verdeel 
ik de konsonanten: naar de wijze van vorming in 1. open 
konsonanten, 2. lateralen (Sw. ,divided''), 3. klappers 
(Sw. ,stop''), 4. nasalen; uaar de plaats van vo• ming: in 
1. labialen, 2. labio-dentalen. 3. alveolaren (Sw. ,point)", 
4. konsonanten gevormd met tongblad (Sw. ,. blade"), 
5. met tong-blad en -punt i_Sw. ,blade-point"'), 6. pala
talen (Sw. ,front"), 7. gutturalen (Sw. ,back"), ~. stem
bandmedeklinkers. 

Opm. Enkele der gebezigde terraen eisen nadere toe
lichting: 

1. Open duidt aan dat het spreekkanaal vernauwd wordt, 
waarbij niet uitgesloten is dat de mondorganen elkaar 
raken, mits de uitstromende Iucht niet onder broken wordt . 
De 1•-klanken staan eigenlik tussen de open klanken en de 
klappers, daar een sluiting beurtelings gevormd wordt en 
verbroken. 

2. Latemal duidt aan dat de sluiting gevormd wordt in 
't midden van het mondkanaal, terwijl aan de uitstromende 
adem aan de kanten , meestal aan slechts ene kant, vrije 
afvoer wordt gelaten . 

3. Onder tongblad wordt verstaan het onmiddellik achter 
de punt gelegen bovengedeelte van de tong. 
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§ 86. Tabel III geeft een overzichl van de konso
nanten, ingedeeld naar wijze en plaats van vorming, met 
voorbeelden. 

§ 87. In deze paragraaf wens ik enige nadere bepalin

gen te geven omtrent de wijze en plaats van vorming van 
de Afrikaanse konsonunten, en daarb~i i11 't voorbijgaan 

aan te stippen de duidelik merkbare verschillen die er 
in dit opzicht z~jn op te merken tussen Afrikaans en 

N ederlands. 
1. Evenals in bet Ndl. worden in 't Afrik. aile stem

hebbende konsonanten op 't eind stemlous, wat ook uit 
de door mij gevolgde spelling blijkt ~zie § 10, 7). 

2. De Afrik. konsonanten. be halve j en w, worden 

zwakker gearlikuleerd dan de Nederlandse; de mondorganen 

komen niet zo dicht b~j elkaar in de afsluiting en ver

nauwing van bet mondkanaal, doordat de mondspieren 
minder sterk gespannen zijn. Vgl Sweet. Primer.§70. 
Dit geeft aan de Afrik. medeklinkers een doffBre klank. 

Dit is vooral duidelik wanneer me 11 de Afrik. met de Ndl. 

p, b, t en d vergel~jkt. In deze omstandigheid vindt men 
tevens de verklaring van de afwisseling in 't Afrik. van 

a. stembebbe11de met slemloze klappers (b met p , § 123, 3 
en opm. 1; 126. opm. 4 ), b. klappers met liquid en (d 

met l en vooml mel r, § 131, en oprn. 1, 2; 121, en 

de oprnerkingen), c. klappers met de korresponderende 
spiranten (b met 'IV, §§ 96. 126; p met 'IV over b, § 96, 

opm. 2; 123, 2). 
3. De Ndl. v en z komen in 't Afrik. op zich zelf niet 

voor. Deze twee konsonanten geven de Afrikaner de grootste 

rnoeilikheid. Wanneer h~j probeert ze goed nil te spreken, 

is hij steeds geneigd te gauw stem te Iaten horen, waarbij 

v dikwels overgaat tot w. Toch is bet verschil tusschen 

Ndl. f en v. v en 'IV, s en z ook voor de Afrikaner, die 
de moeite wil do en te luisteren naar de beschaafde taal, 
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duidelik merkbaar, al vindt hU 't nog zo moeilik zich de 

juiste uitspraak min of meer eigen te maken . Dat 't uil een 

foneties oogpunt ten zeerste af te keuren is v naast f te 

bl~jven schrijven, temeer daar men zo ver is gekomen 

de z overal door s te vervangen, altans bij de verschil
lende op het ogenblik bestaande genootschappen voor de 

Afrikaanse beweging, behoeft geen betoog. 

4. w is in m~jn uitspraak, en zeker b~i een groot aantal 
mUner landgenoten, steeds labiodentaal. Over de veel 

besproken Nell. w vergeiUke men vooral de nauwkeurige 
bescluij ving , met r~jke litteratuur, van A. G. van Ham e 1 

in A I b u m-K ern, pp. 363-367. De schrij ver meenl dat 

de w missch•e•• 't hest kan worden omschreven als 
,une continue semi-explosive". Uit wat ik bij beschaafde 
Nederlander:s heb menen op te merken, is 't m~jn overtui· 

ging geworden dat het verschil tussen de Ndl. en de Afrik. 
labiodentale w gering is, hoewel ·l niet te ontkennen valt 

dat de luchtst room naar bmten in het eerste geval.z.wak ker ' 

is dan in het I weed e. Uit het aangehaalde artikel bl~jkt 

Ievens duidelik bet verschil tust<en cle Ndl. v en w, dat, 
naar m~jn bescheiden mening zeer terecht. wordt verklaard 

als hoofdzakelik gelegen te z~in in de plaats van vorming 
(,point d'articulation ''). B~j vele Afrikaners is de w na 

een konsonant bilabiaal; b~j sommigen slechts na een 
gutturale, b~j andt:!r en na aile konsonanteu. Aan '1 begin 

en tussen vokalen is de w steeds labiodentaal. De lippen

ronding is echter geringer dan bij de Eng. w, terw~jl het 
achtergedeelte der tong eveneens minder in de hoogte 

gaat. na een niet·gut turale konsonant zo goed als in t 

geheel niet. De bilabiale w bestaat ook in 't Ndl.. doch 
over de gevallen waarin die gevonden wordt, is men 't 

niet eens, vgl. van Helten en van Ham e l. Album
Kern, p. ;{63 en 36f). alsook Dijkslra § 21. De Ndl. 

en de Afrik. bilabiale w's sch~juen gelijk te zUn. Zie * 3!'>. 
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5. Afrik. 8 wordt gevormd met het blad van de tong 
geplaatst tegen de boog of al veolen, zodat de punt vrij 
blijft; N dl. 8 met de punt van de tong geplaatst in de 
onmiddellike nabijheid van het tandvlees der boventanden, 
zie Roorda, § 60. 

6. 8j wordt, evenals in 't N dl., gevormd met het tong
blad, terwijl de tong wat naar achteren getrokken. en de 
punt naar boven wordt gekeerd . 

7. De palatale g is gelijk aan Duits ch in b. v. 
Madchen. 

8. B~j de j naderen de mondorganen elkander meer 
dan in 't Ndl., zodat Afrik. j een echte spirant is, 
Ndl. j, gelijk Eng. y, meer een halfvokaal. 

2. De gutturale g is in 't Afrik. steeds stemloos; de 
stemhebbende, gutturale g komt op zich zelf niel voor. 

10. h is in 't Ndl. stemloos, in 't Afrik. stemhebbend. 
Hieraan is 't toe te schrijven dat een Hollander, en 
vooral een Engelsman, dikwels meent dat de Afrikaner 
geen h uitspreekt. Zie over 't weglaten en invoegen van h, 
D. C. Hesseling, Spreken en Hooren, Taal en 
Lett, X I. a fl. 11. 

11. Afrik. r wordt tegen de boog gevormd, doch ver· 
schilt van de Ndl. "tand-r" daarin dat h~j iets minder 
gerold wordl. Toch zou men zich deerlik vergissen als 
men hieruit opmaakte, dat de Afrik. r nagenoeg gelijk was 
aan de Engelse. Aan de uitspraak van de Eng. r wordt 
de Afrikaner, ook wanneer zijn uitspraak overigens vr~j 

zuiver is, juist 't gauwst herkend. Hoofdzakelik in het 
distJ ikt Malmesbury wordt de r doorgaans evenals de 
"zachte-gehemelte-r" van een groot aantal N ederlanders 
gevormd, doch, in afwijking van deze klank, niet ge· 
rold . Dezelfde r hoort men bij aile Afrikaners die 
bruu wen. V gl. voor de N dl. r Roorda §§ 7 4-77, en 
vooral Phone t. Stu d. II I, p. 282-283, waar een 



75 

belangwekkende statistiek wordl gegeven. lnteressant is 't te 
we ten dat de Ndl. keel-r reeds in de 17de eeuw bestond, 
blijkens de beschr~jving van W. A. Wins c hoot en, 
Letter k on s t, Leiden, 168::1 p. 20. 

12. BU de t, d, l en n wordt de punt van de tong 
in 't Afrik. tegen de boog geplaatst, in 't N dl. tegen dat 
gedeelte waar de boventanden in het tandvlees overgaan, 
dus tussen de bovenkant der tan den en de boog, zie 
Roord,a, §§ 6~. 82. Volgens Kern, Taalk. BUdr., 
175-181, zijn er twee d's in't Ndl., een linguale (oorspron· 
kelik) en een den tale; naar t e Wink e 1, G esc hie d. de r 
Ndl. Taal, p. 50, tweet's, een linguale en een dentale. 

De neiging bestaat even wei in 't Afrik. om bij de t, 
d, l, n de sluiting met tongpunt en tongblad te vormen, 
waardoor de klank doffer wordt. V gl. Primer, § 75, en 
vooral Sounds of F n g 1 ish, § 1:4. 

13. Afrik. gh is, behoudens de beperking gemaakt in 2. 
gel~jk aan Ndl. k v66r b, d in b. v. bakboord, zakdoek, 
zie Phone t. Stu d. II [, p. 279, 280. 

14. V66r vokalen aan 't begin van geaksentueerde 
leltergrepen hoort men in 't Afrik. gewoonlik de stem
loze stembandklapper, de "glottal-stop" van Sweet 
(Primer § 29; vgl. ook Passy, Petite Phon. Com· 
paree, § 190). Zie J. J. Smith, Le Maitre Phon., 
Mai-Juin, 1909, p. 92. Deze klapper wordt ook dikwels 
in 't Ndl. gehoord, zie Roorda,§ 117. · 

§ 88. De konsonanten worden, met verwijzing naar 
de voorafgaaude pamgmaf, behandeld onder drie hoofden : 

A. Spiranten : 

1. Stemloos: f, s, sj, g (pal.), g (gut.); 
2. Stemhebbend : w, i. h. 

B. Liquiden en Nasalen: r, l; m, n, ng. 
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C. Eigenlike klappers: 

1. Stemloos: p, t, tj, k; 
2. Stemhebbend: b, d, gh. 

A. Spiranten. 

f 

§ 89. f is een stemloze, labio-dentale spirant ( zie tabel III 
en § 87, 3). f komt vooral veel voor aan 't begin 

en op 't eind van woorden, maar ook in 't midden wordt 

hU niet zelden aangelroffen: fas, feer, {is, ratel, ta{el, 
twy{el, draf, laf, skof enz. 

Opm. 1. In aansluiting aan de N dl. spelling, wordt door 
de meeste Afrikaners nog v geschreven, hoewcl N dl. v in 
't Afrik. volstrekt niet bestaat. Integendeel geeft de juiste 
uitspraak van de ~dl. v de Afrikaner de grootste moeilik
heid. Wanneer hij pogingen aanwendt om de Ndl. v te 
laten horen, gaat deze heel licht over tot w (zie § 87, 3). 

Opm. 2. De opmerking van Mansvelt, p. 169, als zou 
men in 't Afrik. aan 't begin van woorden een v horen die, 
hoewel scherper dan de N dl. v, niet zo scherp is dat 
men hem door f mag vervangen, is onjliist. 

Opm. 3. Van Ndl. schappelik luidt de Afrik. vorm skaflik 

met f, in volkomen dezelfde betekenis. 
Opm. 4. Van Fr. porte-b1"isee is de Afrik. vorm pm·tefiesie

deu1' (Pat. W db. ·, en Mans. i. v.). 

§ 90. f gaat over tot w: 
1. Tussen een geaksentueerde vokaal of diftong en 

toonloze e. hieronder begrepen de verbmding ww, waarin 

men foneties 'n enkele w moet zien, die na n korte, 

geaksentueerde vokaal verdubbeld wordt (zie Mans., opm. 

i. v. mof) : grawe, slawe, skawe, nawe, duiwe, kuiwe, 
lywe, skowwe, stowwe, mow1ve, lowwe, strawwe enz., 

mtv. van graaf, slaaf, skaaf, naaf, duif, kuif, lijf, 
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skof, stof, mof, lof (N dl. loot), straf. V gl. d u To it. 
Ferg. Taalk. p. 7, 5. 

Opm. :01 aast het mrv. skowwe hoort men ook skofte. 

In al dele woorden heeft men te doen met w uit f, die 
door flektie in het midden kwam te staan. Daarentegen 

bltjft f (ff) bewaa1 d waar hU niet door . flekti e tussen 
geaksentueerde vokaal of diftong en toonloze e staat: tafel, 
rafel, twyfel, oefen, troffel, skoffel, gaffel, buffel, riffel, 
stoffer, koffer, snuffel enz. 

Opm. 1. In al deze voorbeelden met f(tf) in het midden, 
vindt men in 't Ndl. eveneens f'(ff'). Vgl. v a n Helten, 
Mnl. Sprk. § 109, waar men vele voorbeelden voor 't Mnl. 
vindt aangehaald met f(tf) v66r l in de uitgangen -el , 
-elen , -elijc, meestal afwisselend met v. Zie verder Roorda, 
§ 160. 

Opm. 2. W aar men in 't N dl. een v heeft die niet door 
flektie tussen geaksentueerde vokaal of diftong en toonloze 
e staat, vindt men in 't Afrik. w, voor zover synkopee 
niet heeft plaats gevonden (zie opm. 8): N dl. haver, rove?·, 
zwavel, klaver, stevel, lever, zeven, duivel, beven , wrijven, 
stijven, sch1·ijven en zo voort, Afrik. hawer, rower, swawel, 
klawer, stewr· l, lewm·, sewe (seuwe), duiwel, bewe, frywe, 
stywe, skrywe. 

In woorden die de Afrikaner in mindere of meerdere 
mate uit ' t Ndl. bekend zijn, vindt men soms f(v) naast w: 

fyfer naast fywer (Ko n. f. Sk., 301), sneuvel naast (ge)sneu
wel (t. a. p., bl. 1). 

Opm. 3. Men heeft fin Afrik. 1'e{ie1· en klafier naast Ndl. 
rivie1·, klavie1·. Dat de f hier gebleven is, is misschien toe 
te schrijven aan het volgend aksent. 

Opm. 4. f(tf) blijft bewaard tussen geaksentueerde vokaal 
of diftong en de verkleiningsuitgang -ie, en het adj. suffix 
-erig: nafie, skafie, d~tific, stotfie, blatfie, kratfie, dratfie, stof
ferig , blatferig en zo voort. 

N aast stotf'erig komt voor stowwerig. 
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Opm. 5. Naast rafel hoort men ook rawel . . Naast begrawe 
staat begrafnis, N dl. begmfenis, naast droewig staat dr·oefnis, 
Ndl. droefenis. Vgl. van Helten Mnl. Sprk., § 109, 
Roorda,§ 160. 

Opm. 6. Ndl. navel en nagel zijn in 't Afrik. samen
gevallen tot nawel, naast de gesynkopeerde vorm noal 
(nael). 

Opm. 7. Naast Ndl. sijperen, sijpelen lzijpen) met p, vindt 
men in 't Afrik. in dezelfde betekenis syfer met f. Komt de 
vorm met f (v) soms voor in het een of ander Ndl. dialekt? 
Zie Franck, Etym, Wdb., i. v. sijpelen. 

Opm. 8. De intervokale w uit f is soms verdwenen en 
daarna de toonloze e op het eind weggevallen. Zo moet 
men m. i. verklaren vormen als bly, bo, gee, glo, proe naast 
Ndl. blijven, boven, geven, geloven, pr·oeven. De mening van 
Mansvelt, opm. i. v. aa'nt, Meyer,§ 31, den Hoogen
h o ut , § 60, als zou met de uitgang -en ook de v wegge
vallen zijn, houd ik dus voor onjuist . V gl. § 132, 1, opm. 

Meyer, § 31, a geeft de vorm skry ( skr·yf) naast skr-ywe, 
N dl. schr·ijven. Ik heb nooit 'n andere vorm dan skr·ywe 
(skryf) horen gebruiken. 

Waar de vokaal volgende op de intervocale w, niet op 
't eind staat, heeft men gewoonlik samentrekking, na weg
vallen van de w: oor·, toor, naal, aant, naast Ndl. over, 
toveren (vgl. towet·-dokter, K on. f. S k., p. 2), navel (Afrik. 
ook nawel), avond. Naast naal, geeft Hoogenhoat in zijn 
glossarium ook nael, zonder samentrekking. 

Men vindt in het Pat. W db. het vrz. oor steeds o'er· 
geschreven, blijkbaar om de afl.eiding van het woord aan 
te duiden. Er bestaat in werkelikheid niet het minste ver
schil in uitspraak tusschen Afrik. oor, N dl. oor·, en Afrik. 
oor, Ndl. over. 

Mansvelt zegt i. v . aa'nt, opm.: "In de Kaapstad hoort 
men soms am'nt voor avond". Waarschijnlik een vergissing. 

Opm. 9. De f is verdwenen , misschien door assimi
latie aan de volgende s, in stysel, vgl. N dl. stijfsel naast 
stijsel. 
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2. Tussen l of r, voorafgegaan door het hoofdaksent, 

en toonloze e : molme, kalwers, erwe, gerwe, kerwe. 
nerwe ( mrv. van wolf, kalf, erf, gerf, kerf, nert !, halrve 
(attributieve vorm van het bwn. half), ka,lwe (ww.) na_ast 

het znw. kalf, selwers naast self, dolrve (infinitiefl naast 
het Ndl. praeteritum dol[, dolven en zo voort. 

Opm. Aan Ndl. malva beantwoordt in 't Afrik. malfa. De 
f blijft gewoonlik eveneens bewaard in skilfer, N dl. schilfer, 
zie 1. 

§ 91. Op het eind heeft men f naast g in sa{ naast 
sag, beide woorden met dezelfde betekenis, Ndl zacht. 
Zie Boekenoogen, Album-Kern. p. 246. 

Opm. Het Afrikaans heeft enkel de vorm met f in hef, 
111 dl. hecht naast heft. 

§ 92 De vokaal is gerekt v66r If in elfe, elfentjies 
(ehfe, ehfentjies), Ndl. even naast effen. Ook meen ik 
rekking van de korte a gehoord te hebben in water, kafer 
( vooral als scheldnaam gebmikt), naast en voor rvalfer 
(Ndl. wat voor), kaffer. 

Opm. Men hoort in 't N dl. gewoonlik A afrika voor A{1ika. 

w 

§ 93. w is aan 't begin en tussen vokalen steeds een 
stemhebbende, labio-deutale spirant. Na een aanvangs
konsonant is 'IV btj velen labiodentaal, doch bij anderen 
bilabiaal ; zie § 35; 87, 4. 

§ 94. w komt voOI' aan ·t begin en in 't midden van 
woorden : werrelt, meer, maai, lerver. hawer en zo voort. 
Op 't eind van · n woord wordt de w, in navolging van 
de N dl. spelling, door vel en geschreven, doch nooit uit-
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gesproken; in 't Ndl. is dit dikwels ook 't geval. V gl. 
Dijkstra ~ 21. 

§ ::)5. Aan 't begin is w v66r r overgegaan tot f in 
frank, frat, froetel, frywe naast N dl. wrang, wrat, 
wroeten (vroetelen. naast vroeten, b~j K iIi a an), wrijven, 
doch gebleven in wreet, Ndl. wreed. 

Opm. 1. Men mag gerust zeggen dat de N dl. woorden 
beginnende met w1·, in 't Afrik. fr hebben wanneer zij tot 
de gewone gesproken taal behoren, met uitzondering van 
Ndl. w1·eed, dat in 't Afrik. zeer gewoon is, en toch wreet 
luidt. Wrintig, wrintlik en w1·ag-tag, -tig (het laatste als 
vloek opgevat), die eveneens dikwels gehoord worden, zijn 
waarschijnlik later samengetrokken uit Ndl. warentig (naast 
warendig) en waarachtig. De andere woorden met wr, in bet 
Pat. Wdb. opgenomen, nl. wraak, w1·eek, wrik, w1yving, 
wroeging behoren niet tot de dagelikse taal. Men vindt in 
het Pat. W db. de vorm frank in 't geheel niet, doch enkel 
wrang, een vorm mij alleen uit 't N dl. bekend. 

Opm. 2. Meyer, p. 94, opm. 6, wil de vormen w1·eet, 
wreek, w·aak toeschrijven aan invloed der geschreven taal, 
waarmee N dl. bedoeld zal z(jn. Bij wmak en wreek houd ik 
zijn mening voor zeer waarschijnlik, zoals uit de vooraf
gaande opmerking kan blijken, doch bij een zo zeer 
gebruikelik Afrik. woord als wreet, komt 't mij uiterst 
onaannemelik voor de vorm langs die weg te verklaren. Bij 
wreet hebben wij waarschijnlik te doen met 'n woord dat 
in deze vorm op Zuid-Afrikaanse bodem is overgebracht. 

Opm. 3. In vele N dl. dialekten wordt w1· als vr uitge
sproken. Zie te Winkel, Gesch. der Ndl. Taal, p. 97, 
Opprel, § 32, van de Water,§ 41, 10 en Verschuur, 
§ 161). Vgl. nog Stoett, Etymologie, § 53. 

§ 96. In vele woorden heeft men een intervokale w(ww), 
voorafgegaan door 't hoofdaksen t, die ontstaan is uit en 
afwisselt met intervokale btbb): sawel, konstawel, troewel, 
oorkrawwe(l)tjie, rondawel ,hut", duwwelt, duwweltjies, 
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kaparvel, kriervel, tarvrvert, Korvie, Korva, persoons

nam en voor Kobie, Koba. Voor mij z~in de vormen met 

rv (rvrv) voor bovengenoemde woorden de gewone. V gl. § 126. 

Opm. 1. In Gerwe, de mij bekende uitspraak van de· 
famielienaam Gerber, heeft men w ontstaan uit niet-inter
vokale b. In twak uit en naast tabak, is de labio-dentale w 
waarschijnlik ontstaan door gedeeltelike assimilatie van de 
b aan de voorafgaande .alveolaar t, na synkopee van de a, 
temeer daar de vorm tawak, voor zo ver mij bekend, niet 
bestaat, en bet hoofdaksent in dit woord volgt op de b. 

Opm. ~- Intervokale w wisselt af met intervokale p, 
voorafgegaan door 't hoofdaksent, in stawel, stawel-gek, de 
mij meest bekende vormen van stapel, stapel-gek. De over
gangsvorm tussen p en w moet zijn b. 

§ 97. In vele woorden heeft men rv tussen geaksentueerde 

vokaal of diflong, l of r en toonloze e, tegenover fop 'teind: 

skarve, duirve, rvolrve, errve, mrv. van skaaf, duif, wolf, 
erf. Zie § 90. 

Opm. 1. Aan de N dl. v, die niet door flektie tussen vokalen 
staat, beantwoordt in 't Afrik. w, voor zo ver synkopee 
niet is ingetreden: hawer, lewer enz. , naast N dl. havm-, 
leve1· .. Zie § 90, 1, Opm. 2. 

Opm. 2. De Afrikaners die, in navolging van de Ndl. 
spelling, w op 't eind schrijven: b. v. mouw, touw enz., 
schruven deze letter ook wanneer hij in 't midden komt te 
staan: mouwe, touwe. In geen der beide gevallen wordt de 
w echter gehoord. 

Opm. 3. Aan Ndl. nieuw, nieuwe, beantwoordt in 't Afrik . 
nuut als predikatieve, nuwe als attributieve vorm. De vorm 
nuut is waarschijnlik ontstaan onder invloed van out, dat 
eveneens alleen in predikatief gebruik voorkomt. N aast 
nuus, Ndl. nieuws, hoort men soms ook nuwes (Pre ll er, 
Pieter Retief, p. 119). 

Opm. 4 .. Over teuwel, Ndl. teugel, vgl. § 107, op. 2. De 
vorm teuel, met synkopee van de g, bestaat naast teuwel. 

6 
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~ 98. Dat bij vormen als bou, fou, sku, maarsku enz., 
N dl. boumen, voumen, schumen, maar.'whumen, de m 
weggevallen is met de uitgang en, zoals Meyer, § 31 d, 
Hoogenhout, § 60, menen, is m. i. onjuist. De m is 
gesynkopeerd tussen vokalen, en wei v66r de uitgang -en 
weggevallen was, zodat een vorm bou ontstaan is uit 
bouen, welke uitspraak men ook in de Hollandse spreektaal 
hoort. Zie de teksten in foneties schri ft bU D ~j k s t r a, 
p. 67, vlg. 

Opm. 1. N aast sk1·ee uit skreeu, door ontronding van de 
diftong (vgl. § 82), Ndl. scMeeuwen, geeft Mansvelt, 
i. v. aa'nt en sk1·ee, ook de vorm slc?·eef. 

Opm. 2. Men heeft ew uit u in Edewart uit Edua1·d, 
Feberwarie (Fewm·warie) uit Febrewa1·ie uit Februa1·ie, Janne

wm'ie uit Janua1·ie, 1·ewine (Kon . f. Sk., p. 1) uitndne. Ndl. 
1·uineren is geworden 1'a1wwee1·. De persoonsnaam L ewies is · 
waarschijnlik. ontstaan uit Ji'r Louis. Dergelijke vormen als 
de bovengenoemde komen ook in plat Nederlands voor. 

s 

§ 99. s is n stemloze spirant, gevormd met het tong
blad los tegen de boog geplaatst. Zie label III P-n § 87, 5. 

§ 100. s komt veel voor aan 't begin , in 't midden en 
op 'I eind: suiker, sout, ses, besem, asem, los, f'as em:. 

Opm. _Asem is de enige vorm in ' t Afrik., tegenover Ndl. 
adem, waarnaast ook asem (van Dalen). Zie Franck, 
Etym. Wdb. 

§ 101. In het Afrik. beantwoordt s: 

1. Aan de stemloze spirant, gevormd met tong-blad en 
punt (in dit werkje door sj aangeduid; vgl. tabel III) in 
woorden met deze klank aan 't Ndl.. Fr. en Eng. ontleend: 
serp 1 Ndl. sjerp), sieling (Eng. shilling), Barel (Fr. Charles, 
Mans. i. v.), sarsie (Ndl. charge), sampyn (champagne 
naar Engelse uitspraak), mesien (Ndl. machine), murseer 
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(Ndl. marcheren); de Fr. familienaam Terblanche word!. 

gewoonlik uitgesproken Terblans (Vi lj., § 23). Vgl. Sal

verda d e Grave, De Franse Woorden in het 

N ede rlands. p. 264, beneden. 

Opm. In woorden aan ' t Fr. ontleend vertegenwoordigt 
s eveneens de stemloze spirant sj o. a. in bet Noord-Bev. 
(V e r s c h u u r , § 181 \} en} voor 'n gedeelte} in 't Oud-Beierl. 
(Oppr e l} § 38, d) en het (vroegere) Ndl. Vgl. Salverda 
d e Gr ave} t. a. p. , bl. 265. 

2. Aan de stemhebbende spirant, gevormd met tong· 

blau en -punt (vgl. Primer, p. 41 en label Ill), in 

woorden met deze klank on tl eend aan 't Ndl. en ·t Fr.: 

lo(e)seer (Nul. logeren), lo(e)sies (Ndl logies), stellasie 
(Ndl. stellage), resiement (Ndl. regiment), oorlosie (Ndl. 

horloge), murasie (Ndl. muragA), ko(e)rasie (Ndl. koerage), 
klerasie (Ndl. klemge), boskasie (Ndl. bosschctge, vroeger 
ook boscagie, zie N d I. W db. i. v.), saarsie fNdl. charge), 
le Gransie, F'iesasie, Berransee, Herrensee, de gewone 
uilspraak van de Fr. famili enamen le Grange, Visage, 
Berrange (Vi lj., § 2R). 

Opm. 1. V gl. voor de uitgang -ie in 't Afrik., tegenover 
toonloze e in 't Ndl., § 65, opm. 1 en vooral S a lv e rda 
d e G r ave, t. a. p. , pp. 267, 268. 

In de Ndl. woorden aan 't Fr. ontleend, beeft men, naast 
de vormen waarin de stemhebbende spirant gevormd met 
tong-blad en -punt bewaard zijn, in het vroegere Ndl. vor· 
men met zen zelfs met s (Sa lv e rd a de Grave, t. a. P:, 
pp. 268-270). In de pla tte N dl. spreektaal hoort men in deze 
woorden gewoonlik z , zie t. a. p., bl. :268. De s van 't Afrik . 
. is in deze gevallen dus ook voor ' t N dl. aan te wijzen. 
Bovendien moeten en de N dl. z en de N dl. . s volgens de 
Al'rik. regel bier door s worden voorgcsteld. Zoals Sa I v e rda 
d e G r ave terecht opmerkt (t.a.p., p. 268) , hebben wijbier 
te doen met 'n aanpassing van de vreemde klank aan het 
eigen klanksysteem. 
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Opm. 2. Naast Jors , als eigennaam, heeft men Sors. De 
vorm Jors gaat terug op Eng. Gem·ge, met g gelijk aan d 

plus de stemhebbende spirant, gevormd met tong-blad en 
-punt. Deze Eng. g vindt men in meer Afrik. woorden door 
,j Yoorgesteld, vgl. § 106, opm. 2. De vorm Sors is uit Fr. 
George, met enkel g gelijk aan de stemhebbende spirant, 
gevormd met tong-bladen -punt . Men hoort ook G<JO?'g (xaorg), 
waarschijnlik ontstaan door bet woord uit te spreken volgens 
de spelling; hieruit is vermoedelik Org ontstaan. 

Opm. 3. In o1·ag·ie "drukte, Ieven" heeft men de stemloze, 
gutturalespirant. S a lv e rda d e Grav e (DeFransewoorden 
in het N ede?·lands, p. 267) geeft de vorm omgie, en tekent 
er bij a;m: "Onzeker is de uitspraak met gi, waarin deze 
letters zowel XP) als zl) als i i kunnen uitdrukken." 

3. Aan t, uitgesproken als t8 of 8 (Dijkstra, §§ 80, 102), 
in ontleende Ndl. woorden : na8ie (Ndl. natie), po(e)8ie-
8ie (Ndl. po8itie), po(e)lie8ie (Nrll. politie), 8pa8ie (Ndl. 
~patie), objek8ie (Ndl. objektie), ak8ie (Ndl. aktie) enz. 

§ 102. Naast sambok, de enige mU bekende vorm, 
vindt men in werken handelende over Zuid-Afrika, aan
gehaald door Velh (Uit Oost en West, pp. 369,370),, 
tjambok. 't Is mU niet duidelik of de verbinding tj bier 
moet opgevat worden als t plus j. dan wei als de palatale 
klapper die in de Afrik. spelling gewoonlik door tj wordt 
aangeduid, b. v. in de ver kleiningsuit gang -tjie. V gl. voor 
8ambok, naast tjambok, Veth, t . a. p .. p. 372. 

§ 103. z, de stemhebbende vorm van 8, bestaat in 't 
Afrik. niet, hoewel h~j door sornmigen, o. a. Me It 
Brink (Grappige Stories en Andere Versies), 
in navolgin,g van 'l Ndl., nog steeds geschreven word!. 

' ) X stelt voor de stemloze, gutturale spirant in Ndl. dag , 

z de stemhebbende spirant in Fr. rmtge. V gl. nog t. a. p., 
p, 270. 
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De meesten schr~jven tegenwoordig echter overal s: seker, 
swirver, self, besem, besig, besorg, besrvaar enz. 

sj 

§ 104. Bij sommigen hoort men voor korte e, ee en i 
de stemloze spirant gevormd met tong-blad en -punt, door 
ons aangeduid met de ver binuing sj ( vgl. tabel III), 
1. p. v. de stemloze, palatale spirant (Sweet 9): b. ~v. sjelt. 
sjee, sjif enz., vgl. § 33. 

Opm. Heel merkwaardig is 't dat sommigen i. p. v. pala
tale g de sj uitspreken, aangezien deze klank in woorden 
aan 't N dl., Fr. en Eng. ontleend steeds overgaat tot s (zie 
§ 101, 1). N aar ik vermoed, heeft men hier te do en met 'n 
overgang van jongere datum. Misschien is sj ontstaan door 
een verdere palatalisering van de palatale g. Aan de andere 
kant lijkt 't mij niet onmogelik dat sj 't eerst ontstaan kan 
zijn in de mond van kleurlingen, als aanpassing namelik 
van een vreemde klank aan hun eigen klanksysteem, en 
dat dan later sj door de blauken overgenomen is. In welke 
taal of talen, aan de Kaap (of in Zuid-Afrika) gespr0ken, 
deze vreemde klank dan gezocht moet worden. ben ik taus 
niet in staat te zeggen, daar men nog te veel in 't duister 
verkeert omtrent de taal en klankleer van de gekleurde 
bevolking, vooral uit vroegere tijd. Toch wijs ik er op dat 
deze klank (de sjJ teminste heel gewoon is in sommige 
Kaffer-talen of -dialekten (b. v. het Sesoeto), en dat hij 
vooral in de binnenlanden de plaats inneemt van de pala
tage g. Zie § 33. 

g (palataal) 

§ 105. De stemloze. palatale spirant, eveneens do'or g 
voorgesteld (Swe<J t 9), wordt gewoonlik gehoord v66r de 

voorvokalen (gesloten en open, gerekte e. korte e en de 
vokalen eu, ie) i. p. v. de stemloze, gutturale spirant 

g : gelt, gespe, gee, geut, gieter enz. V gl. § 112. 
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Opm. 1. Een afzonderlik letterteken voor de stemloze, 
palatale spirant heeft men in 't Afrik. tot nog toe niet. 
Voor 'n groot gedeelte van bet Afrik. taalgebied is dit uit 
'n prakties oogpunt echter geen bezwaar, omdat deze spirant 
enkel v66r de voor-vokalen wordt aangetroffen, en dus 
gemakkelik te onderscheiden is van de stemloze, gutturale 
spirant, die eveneens door g wordt voorgesteld. Anders is 
't echter met d'eze zaak gesteld ten opzichte van die Afri
kaners die de palatale g ook v66r de tussen-vokalcn i, t~ 

(zie tabel IJ uitspreken. Zie hierover § 33. 
Opm. 2. Dikwels wordt de tussen-vokaal i, na de palatale 

g, als 't ware gepalataliseerd, en gaat over tot de gerekte, 
gesloten e. Zo hoort men i. p. v. giste1') gif enz., met pal a
tale g, geester, geef. Dat de i1 na palataJe g eveneens gepa
lataliseerd wordt, en overgaat tot et~, is mij niet bekend, 
doch in ieder geval worcit de u in b. v . gt~lp, met pal a talc 
g, meer naar voren gevormd dan de gewone tussen vokaal 
u. Zie § 33. 

j 

§ 106. j is de stemhebbende, palatale srimnt. v gl. § 87' 8. 
Htj kornt vooral aan 't begin voor, doch ook in 't midden : 

jas, jammer, jaar, skerpiejoen, bobbejaan enz. 

Opm. 1. Dat de Afrik. J gelijk zou zijn aan de Eng. g in 
gem (Fe1'g. Taalk., p. 3), is ten enenmale onjuist. De Eng. g 
in gem is gelijk aan d plus de stemhebbende spirant, gevormd 
met tong-blad en -punt in Fr. Jean, welke verbinding 
in 't Afrik. niet bestaat. Weliswaar hoort men vooral aan 
de Paarl en te Stellenbosch i. p. v. j dikwels de verbinding 
dj: djuis) d}y, d;jou enz., voor juis, jy. jot~ 

Hetzelfde bedoelt Hooge n h out (§ 10) waarschijnlik ook, 
waar hij zegt dat j door velen, , haupts~i.chlich in den Orten 
urn Kapstadt", als de Eng. j uitgesproken wordt, doch zijn 
vergelijking is dan onjuist, daar de Eng. j volkomen gelijk 
is aan de g in Eng. gem (zie boven). Ook in de hler bedoelde 
streek nu heeft de j niet de waarde van de Eng. J. 
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Opm. 2. In woorden aan 't Eng. ontle~nd, worden de 
Eng. j en de E ng. g, voor zo ver in klank gelijk aan de j, 
uitgesprok en als de stemhebbende, palatale spirant j: b. v. 
juts (Eng. ,judge), Jo1·s (Eng. Ge01·ge), J entlie (als naam 
van 'n paard, Eng. gently). 

Opm. 3. De Fr. j in de familienamen J ouber·t, J01·daan 
(Fr. J mwdan) wordt eveneens uitgesproken als stemhebbende, 
palatale spirant j (Vilj., §§ 23, 24). Men vindt hetzelfde 
verschijnsel, door Salverda d e Grave (Fr a ns e Woor
d en, pp 268, 269) verklaard als 'n aanpassing v an een 
vreemde klank a an het eigen klanksysteem , in vele N dl. 
woorden aan het Fr. ontleend . 

Opm. _4. In skerp-iejoen, bobbejaan, Ndl. schor']Jioen, baviaan, 
heeft de j zich ontwikkeld uit de overgangsklank tussen i 

en oe, aa. Zoo heeft men nog fiP}ool, d<Jjaken, N dl. viool, 
diaken, en prinjeel, met ingevoegde n, N dl. p1·ieel. 

Opm. 5. Over j (i ) uit intervokale d, vgl. § 132, 2 , opm. 1. 

Opm. 6. Men vindt fimmer· voor imme1· in aljimme1·s 

"voortdurend". Zie Mans vel t i. v. en B o e k e n oo gen 
§ 88, opm. 2. 

g (gutturaall 

§ 107. De stemloze , gutlurale spirant g komt vooral 

voor aan 't begin en op 't eind: gaar. gooi. glas, gryp, 
dag, deeg, galg, rvurg enz Vgl. § 87,9. 

Opm. 1. Bij Vi l.i o e n (§ 101, tabel) vindt men ook een 
stemhebbende, gutturale spirant g. Deze klank bestaat op 
zichzelf echter niet. Zie § 87, 9. 

Opm 2. N aast de gesyn kopeerde vorm naal, N dl. nagel, 
vindt men nawel; vgl. f'asgenawel (H o o g., p. 36). 

Naast tetwl. met synkopee van de g, Ndl. teugel, bestaat 
teuwel. De w is misschien ontstaan uit de halfvokaal tt , 
die a ls overgangsklank wordt gehoord tussen de geronde 
vokaal ett en de toonloze e in teuel. Dat 'n w zich ook niet 
heeft ontwikkelt in lwen, Ndl. leugen, is misschien te ver
klaren door de gesynkopeerde vorm leun die er naast 
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bestaat. Van teun (naast teen, tien), Ndl. tegen , die men 
anders ook zou kunnen vergelij ken, bestaat aileen de 
gesynkopeerdP vorm zonder overgangsklank . Naast maa1·, 
N dl. mager, geeft II o o g en h out (glossarium) ook mawer. 

Opm. 3. Tegenover Ndl. moede, moe , heeft ' t Afrik. cnkel 
moeg In 0. V. I , p, 216 , vindt men als N oord-Brabants (om
streken van den Bosch) opgegeven de vorm muug "moede". 
Zie Mansv e lt i. v . 

Opm. 4. In gorlet (-beker, -kom, P a t . W db. ) moet men 
waarschijnlik een vervorming zien van toilet. Men vindt in 
het Pat. W db . ook toilet, welke vorm in de gesproken 
taal echter zeker niet gewoon is. 

Opm. 5. Ret verkleinwoord steggie vertoont een g naast 
de stemloze, gutturale klapper in N dl. stek. 

Opm. 6. Vol gens Ma ns v e I t wisselt g af met k in asgat 
naas t askat. Ik kan mij enkel de vorm asgat herinneren. 
Dezelfde afwisseling- had men in het oudere N dl., zie N d l. 
W db. i. v. aschgat. · 

§ l08. g wordt meestal gesynkopeerd tussen 'n gerekte. 

geaksentueerde vokaal of diftong en toonloze e plae, 
boe, ploee, tuie, mrv. van plaag, boQg, ploeg, tuig; leeer, 
froeer, komparatief van leeg. froeg; leuen of leun, flieP.r 
enz. naast Ndl. leugen. vlieger. 

Een voorafgaande korte vokaal wordt gerekl na synkopee 

van intervokale gg: flae, ehhe. rvihhe, sohhe, bruhhe, 
ruhhe mrv. van flag, eg, rvig. sog, brug, rug. en in 

lehher. Ndl. legger. V gl. over h als rekkingsteken § I 0.3. 
Zie verder § § 63. 64, 68, 71. 

Opm. 1. De stemloze, gutturale spirant g blijft tussen twee 
toonloze vokalen, alsook . tussen een korte, geaksentueerde 
vokaal en toonloze e of de verkleiningsuitgang-ie. Na 'n 
korte, geaksentueerde vokaal , wordt de g dub bel geschreven 
om te voorkomen dat de voorafgaande klinker als gerekt 
zou opgevat worden: grapP'ige, lastige, attributieve vormen · 
van gmppig, lastig; boggel, koggel , 1·oggel , dagga , "plant 
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waarvan de blaren door inlanders als tabak worden gebruikt", 
kaggel; rug-ruggie, lag-laggie enz. 

Opm. 2. g blijft in de familienaam Krige, wordt gesynko· 
peerd in de familienamen Kr·ieer·, Krum·, gewone uitspraak 
van Krieger·, Kruger·. De stemloze, gutturale spirant, geschreven 
ch, blijft ook in de persoonsnaam Rachel. 

Opm: 3. Bij woorden die niet tot het meest gebruikte 
deel van de Afrik. taalschat behoren, doch meer bepaald 
in de geschreven taal bestaan, gebeurt 't wel, onder Ndl. 
in vloed, dat men de g bewaart, voor zo ver hij niet over
gaat tot de stemhebbende, gutturale klapper aangeduid door 
gh. Wij kunnen als voorbeeld nemen het woord ygenaardig. 
In plaats van ygenaar·dig zegt men gewoonlik snaaks. In de 
gewone Afrik. woorden, sainengesteld met ygen-, he eft men 
daarentegen synkopee: b.v. yen-dom, yen-am·, ynt-lik, ye-wys. 
De Afrik. vorm van Ndl. ygen is gewoonlik ye. 

Opm. 4. D~ar men in de Afrik. spelling, om verschillende 
redenen, niet te ver van het N dl. wil afwijken, wat op 
zichzelf heel goed is zolang de levende taal maar geen 
geweld wordt aangedaan, vindt men dikwels 'n gutturale 
spirant g geschreven waar die in de gesproken taal gesyn
kopeerd wordt. In zulke gevallen vast te houden aan de 
N dl. spelling, is zeker erg af te keuren. De uitspraak van 
de woorden wordt daardoor geheel verkeerd voorgesteld en 
dat onnodig. En toch gebeurt het, getuige de bekentenis 
van d u To it, 'n man die overigens het beschaafde Afri
kaans in taal en spelling vrij zuiver weergeeft. In zijn 
Ferg. Taalk. lezen wij op p. 7, 6 : "Dig fal weer bysulke 
ferlengings weg in di uitspraak, maar fer di reelmatighyd 
behou ons dit in di spelling, soos: oog-oge (spreek uit o'e ot 
6e), laag-lage (uitspraak la'e of lde) of hoog-hoge (uitspraak 
ho'e of h6e) ens." De intervokale g heeft voor hem hier dus 
niet de minste fonetiese waarde. Op dit punt geven het 
Pat. Wdb. en zijn Koningin fan Skeba dan ook niet 
het gesproken Afrikaans weer . 

Opm. 5. N a synkopee van de g die niet door fl.ektie 
tussen 'n gea.ksentueerde, gerekte vokaal of diftong en toon-
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loze e staat, wordt dikwels ook de toonloze e gesynkopeerd. 
De vormen met en zonder synkopee staan gewoonlik naast 
elkaar: foel naast fool, Ndl. vogel, hael naast haal, Ndl. 
hagel, leuen naast leun, N dl. leugen, nael naast naal, N dl. 
nagel. Van neen-tien, -tig, -de, heeft men gewoonlik enkel de 
gesynkopeerde vormen; soms gaat de g over tot de stem
hebbende guttmale klapper gh: neghen-tien, -tig, -de. In 
koel, Ndl. kogel, zijn de o en de toonloze e v66r de l 
samengevloeid tot 'n lange diftong. 

§ 109. Wanneer de toonloze e op 't eind staat wordt 

hij soms geapokopeerd, na synkopee van de g. Z<;> moet 

Illen verklaren de vormen: pla, kla, dra, ja, fra, wa, 
bedrie, lie, krij enz. uit Ndl. plagen, klagen, .dragen, 
jagen, vragen, wagen, bedriegen, liegen, krijgen. Soms 

vindt men nog de overgangsvormen met toonloze e er 

naast: plae , klae, bedriee. De mening van Meyer 
(~ 31, d) en Hooge n h out (§ 63) dat de g weggevallen 

is met de uitgang -en, is m. i. onjuisl. V gl. ook § 132 1. 

Opm. 1. De vormen met apokopee komen gewoonlik aileen 
bij werkwoorden voor. Bij twee znw. echter, wa -en fy, Ndl. 
wagen ~n vijg, heeft men ook met geapokopeerde vormen te 
doen. Van wa bestaat de vorm die gesynkopeerd is uit N dl. 
wagen nog in het mrv. waans, het verkleinwoord waan-tjie 
en de samenstelling waan-huis. Fy is waarschijnlik geab
straheerd uit het mrv. fye, waar de g gesynkopeerd is 
tussen vokalen, N dl. vijgen. 

In 't Afrik. is de g verd wen en in weluis, tegenover N dl. 
weegluis. Tegen dieren gebruikt men i. p. v. ten"g, trt"g , 
de vorm tru. De vormen treu, t1·oei (Ma ns. i. v.) zijn mij in 
't gebruik niet bekend. Zie § 70, opm. 2. 

Opm. 2. Naast {'1·oe (bnw. en bijw.) komt voor {1·oeg, in 
dezelfde funk tie; vgl. Mnl. vroe, vroech en Franck, 
Etym. Wdb. 

Opm. 3. Aan Ndl. leggen, zeggen beantwoorden in 'tAfrik. 
de verkorte v'ormen met gerekte, open e, voorgesteld door 
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eh, nl. leh lJ, seh. Misschien zijn deze vormen verkort uit 
*lehhe, *sehhe, met sy nkopee van de intervokale gg en rek
king van de voorafgaande korte e, uit leggen, zeggen. Deze 
verklaring lijkt wel mogelik wanneer men vergelijkt de 
vormen ehhe, mrv. van eg, lehhe1·, Ndl. leggm·, (zie § 108). 
Dat de rekking ontstaan zal zijn in de eenlettergrepige vorm, 
na wegvallen der g (Hoog., § 15, f ), lijkt mij zeer onwaar
schijnlik. In 1·er-1·eg, -rig uit 1·eg-reg, kan de korte e gerekt 
zijn door de volgende 1', die alle voorafgaande vokalen ver
lengt in ' t Afrik. (§§ 42, 63). Hoogenhout (§ 15, g) zegt 
dat e gerekt is in 1·egte , regter(hant ). In deze woorden heb 
ik echter nog nooit een andere dan korte vokaal gehoord. 

Vergelijk met leh, seh, ook nog Afrik. heh tegenover 
N dl. hebben . 

§ 110. Tussen 'n geaksentueerde vokaal of dif1ong en 

toonloze e wordt de g door velen als stemhebbende klap

per, door ons met gh voorge,;telrl, uitgesproken: oghe, 
brughghe, rughghe, mrv . van oog, brug. rug; hoghe. 
laghe, aroghe, attributieve vormen, hogher, lagher, 
drogher, enz. komparatieve vormen van hoog, laag, 'droog. 

Opm. 1. Deze klapper gh vindt men over het hele Afri
kaanse taalgebied, maar naar 't schijnt hoofdzakelik daar 
waar de stemloze, gut. spirant g door fl.ektie (in bet mrv. 
en vooral in de attributieve vormen van bet bnw. en in de 
komparatief) tussen vokalen komt te staan. Men zegt b. v. 
laghe1· of lae1·, komp . van laag, maar doorgaans laa1· ,afde
ling boeren die 'n kamp hebben betrokken". Verder zegt men 
niet (lieghe1· (N dl. vliege1·1, draghe1· (wingerdloot), maar (liee1·, 
drae1·. In theorie kan iedere gut. spirant g, staande door 
ftektie tussen 'n geaksentueerde vokaal of diftong en toon
loze e, als stemhebbende gut. klapper bewaard blijven, 
doch ik meen te mogen zeggen dat in de praktijk synkopee 

1) Leh bctekcnt zowel leggen als liggen . 
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gewoner is. Zelfs die personen die in sommige woorden 
de intervokale , stemhebbende gut. k lapper gh laten horen, 
zullen hem in andere woorden, in precies dezelfde positie, 
synkoperen. 

Opm. 2. In het telw. n eghe wordt gewoonlik een gh uitge
sproken, evenals in de samenstellingen neghe-maal , -dubbel 
enz. H oo g enhout (§ 52 en gloss.) geeft ook ,nee'' . 
N een-de, -tien , -tig met synkopee, komen voor naast de 
vormen met gh, neghen-de , -tien, -tig. 

§ 111 . g gaat over tot de sl emhebbende, gutturale klap

per gh: 
1. Tussen geaksentueerde e, o, u + r en toon loze e: 

erghe (naast erg, ww.), berghe (mrv. van berg), ergherlik, 
erghernis; sorghe (naast sorg, ww.). morghe "landmaat", 

borghe (mrv. van borg, naast borgte?) : burgher en in 

samenstellingen als burgher-reg, ·Oorlog enz., burghe 
(mrv. van burg "gesneden varken") . 

Opm. 1. In al deze gevallen bestaat de ueiging de gh , 
aan de r te assirnileren. ' t Meest regelmat.ig volgehouden 
vindt men deze assimilatie na de o. In drie woorden vindt 
men na e gewoonlik overal assimilatie : be1·1·e (Ndl. bm·gen ), 
er1·ens (N dl. ergens) en n e?Tens (N dl. nergens). Men vindt in 
het P a t. W d b. ook be1·ge (N dl. bm·gen ). Waarschijnlik is 
dezc vorm eveneens aileen , voor de regelmatigheid" geschre
ven . Ook in de andere onder 1 genoemde woorden m et e + r 
hoort men dikwels assimil atie , doch dit is lang niet alge
meen Afrikaans. In de streek Kaapstad tot en met ongeveer 
Tulbagh , is de neiging heel sterk de gh te assimileren aan 
r , voorafgegaan door e. Men hoort daar dikwels berre, 
te1·n voor bm·ghe (mrv. van be1·g) en te1·ghe , Ndl. tergen . Vgl. 
Ui Meisies vandi Kaap . Ma nsv e l t , Li e d e rbund e l , p. 146. 

Opm. 2. Gewoonlik heeft men na o assimilatie van gh 

aan r: sorre, mm·1·e ,gedeelte van de dag en landmaat" . 
Van gorrel en or1·el, Ndl. gm·gel , m·gel, zijn mij enkel de 
vormen met assimilatie bekeud. 
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Opm. 3. Morre .gedeelte van de dag" wordt door velen 
uitgesproken met gerekte, gesloten o: more. Zie § 22. 

Opm. 4. Assimilatie van gh aan r na u is ook al weer 
't meest regelmatig volgehouden in de streek Kaapstad
Tulbagh. : b. v. burre (mrv. van burg rgesneden varken"), 
wu1·1·e (Ndl. wu1·gen). Van btwgher· (inwoner van het land en 
ook als familienaam) ken ik aileen de vorm zonder assimilatie. 

2. Tussen i + l en toonloze e, in de uitspmak van 
sommigen, in het znw. wilgherboom. Bij sommigen gaat 
de gh over tot k: n;ilkerboom. Meestal wordt de gh aan 
de l geassimileerd: willerboom. 

§ 112. V66r de palatale vokalen of, beter gezegd, voor
vokalen, hoorl men de stemloze. palatale spirant, even 
eens door g . voorgesteld, i. p. v. de stemloze, gutturale 
spirant. Zeer rnoeilik is 't echter uit te maken, niel aileen 
voor een uitgestrekt gebied, maar sorns ook vom· een 
klein onderdeel, welke de palatale vokalen zijn. Over 't 
algemeen mag men echter zeggen, zonder de uitzonde
ringen uit ·t oog te verliezen, dat enkel korte e, open en 
gesloten, gerekte e, ie en eu, dus de echte voorvokalen, 
de voorafgaande g palataliseren, terw~il v66r alle andere 
vokalen en diftongen de gutturale spiranten bl~jven: gee, 
firgeet, geel en in samenstellingen als geel-bek, -slang, 
-fink enz., gees, gelt, gerf, yespe, geut, gewel, giete1·, 
gierig enz. V gl. § 105 en oprn. 1. 

Opm. 1. 'tIs heel goed mogelik dat verschillende Afrika- . 
ners verscheidene van de zo even opgesomde woorden met 
gutturale g uitspreken. Ik ben er echter van overtuigd dat 
zulke personen in die gevallen niet zelden een gutturale g 
onder Ndl. invloed uitspreken. Dat er in ' t algemeen in het 
Afrikaans een sterke neiging bestaat de g v66r de in § 112 
genoemde voorvokalen te palataliseren , is onloochenbaar. 
Zo gauw men 'n g v66r deze vokalen moet uitspreken in 
woorden die in 't Afrik. niet gewoon zijn , die meer tot de 
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boeketaal behoren , is men dikwels geneigd de guttu
rale g te laten boren. Duidelik is 't echter da t men deze 
min of meer vreemde woorden niet als maatstaf k;an en 
mag gebruiken. 

Opm. 2. Over de palatale i. p. v . de gutturale g, voor i 

en korte u, zie §§ 33, 105, opm. 1 en 2. 

h 

§ 113. h is de stemhebbende spirant gevormd met de 

stembanden. Vgl. tabel III, ~ 87, 10. Hij komt alleen aan 

't begin voor : kant, haal, haas. hont enz. In woorden als 

leh, seh, lehher enz. dient h (hh) enkel als rekkingsleken 

(zie § 10, 3). 

Opm. 1. Naast fingerroet, met assimilatie uit (inge1·hoet , 
boort men (inge1·go et . De g is bier waarschijnlik ontstaan 
door bijgedachte aan goet als achtervoegscl in woorden als 
smeer-goet, was-goet enz. ( M: a n s. i. v. ). 

Opm. 2. h wisselt af met g in de uitgang -hyt naas t -gyt 
(N dl. -heid) : sleghyt, moeghyt, swalchyt, paphyt, luihyt enz. 
naast sleggyt, rnoeggyt, swalcgyt, papgyt, luigyt. De g is ont· 
staan door assimilatie van h aan een voorafgaande g van 
bet stamwoord, en heeft later een suffix -gyt doen ontstaan . 

Opm. 3. h wisselt ar met t in hoeka naas t toeka, in de 
uitdrukking fan hoelca se tyt naast f'an toeka se tyt "van 

. ouds". De vorm met t is mij ' t rnees t bekend. Het Hottentotse 
woord waar bet van afgeleid is, luidt htl-ga (bijw.) "von 
je her, von lang her" (J. Olpp, Narna-Deutsch es Wtb. en 
l\1 an s. i. v lweka). Een vorrn met t heb ik bij Olpp niet 
gevonden. Zou de t misschien ontstaan zijn door bijgedachte 
aan bet bijw. toe (N dl. toen ), waarbij men -ka min of meer 
als achtervoegsel ging beschouwen? 

Opm. 1· h wisselt af met w in hom·t naast wom·t, in de 
staande uitdrukking dit /wort (nie) so (nie ) naas t dit 
woort (nie) so (nie). In andere gevallen gebruikt men van 
clit w~rkwoord de vorm samengestelcl met 't voorvoegsel 
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be-: behoort, zodat daar de t niet onmiddellik aan de h 

voorafgaat. Misschien moet men de w (stemhebbende, labio
dentale spirant) verklaren als ontstaan door invloed van de 
alveolaar t op de h; de plaats van artikulatie zou daardoor 
naar voren zijn gebraclit. 

Opm. 5. Een h ontwikkelt zich dikwels v66r korte a in 
't bijw. al naast hal, b.v. , intussen het die honde hal 'n 
paar maal so geknor-knor", 0 . K. deel II, p. ~32 . In zulke 
gevallen heeft de a, staande aan 't begin van 'n niet-geaK.
sentueerde lettergreep, een ,geleidelik" 1) begin, terwijl de 
Afrik. vokalen gewoonlik een , vast" 1) begin hebben. Dat 
zich nu hier gemakkelik 'n h karr ontwikkelen, ziet men 
uit de opmerking van Roorda,§ 116: ,Wanneer men een 
klinker geleidelijk begint en dan, v66r de stempleet vol
doende verengd is, v66r dus stem kan worden voortge
bracht, den adem met kracht uitstoot en met verminderde 
kracht op den klinker overgaat, hoort men een h-klank v66r 
den klinker". Vgl. ook Sweet, Primer,§ 117 vlg. 

B. Liquiden en Nasalen. 

1. Liquiden. 

r 

§ 114. De gewone r is de alveolaire, gevormd tegen de 

boog. Zie § 85, opm. 1. H~j komt voor aan 't begin, 

in 't midden en op 't eind: rrtam, kraam, gryp, koring. 
doring, gare, berg, gaar, enz. 

1) Een vokaal heeft een geleidelik (Sweet ,gradual") begin 
wanneer de stemspleet langzamerhand wordt verengd, zodat 
men trapsgewijze van adem tot stem overgaat. Hiertegen
over staat een vast (Sweet ,clear") begin, wanneer, tegelijk 
met ' t uitstoten van de adem, de sternspleet wordt ver
nau wd, zodat onmiddellik stem wordt voortgebracht. Zie 
Roorda,§ 113, Sweet, Primer, § 117. 
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Opm. Roofdzakelik in het distrikt Malmesbury hoort men 
doorgaans de gutturale r i. p. v. de alveolaire. Deze r ver
schilt van de N dl. gutturale 1' daarin dat hij niet gerold 
wordt. Vgl. § 87, opm. 11. 

Opm. 2. 1' (r'1') wisselt af met l (Zl) in beteute1·t naast beteu
telt (0. K., I, 109 1), maifoerie (scheldwoordl naast maifoelie 
(ook maifoedie, Ma ns. i. v.), dorriewm·e naast dolliewa1•e, in 
de uitdrukking in die dollie-(dor1·ie)ware "van streek, 
gek", skoppermaier ~schommel" naast skoppelmaier·. Zie 
Mansvelt i. v. 

r is on1staan uit l, met metathesis, in ferweel , Ndl. flu
weel. In het Oud-BeierL (0 p pre I , § 36, a) heeft men even
eens f'Jrw~el naast fl'Jw~el en fr'Jw"iez, t. a. p. § 33 , a. 

Opm. 3. Over intervokale 1' uit en naast intervokale d, 
zie § 132 en de opmerkingen. 

Opm, 4. In agterlosig, :::\ dl. achtelozig, is de r ingevoegd 
naar analogie van woorden samengesteld met agter-. 

Opm. 5. r wisselt af met s in konsestiena naast en uit 
konsertiena, Eng. concertina. 

§ 115. Korte vokalen worden voot· r gerekt. Evenals 

in het Ndl. verkr~jgen lange vokalen v66r r de volle 

lengte, terwijl ze anders slechts half-lang zijn; zie § 42 en 

vgl. D ~i k s t r a, § 2. De r geeft aan de voorafgaande vokaal 

een opener klank, hetgeen vooral duidelik is bij de e, o, a. 
Men vergelijke beer met been, boor met boom, haar met 

haas. Vgl. Dijkstra, § 54. 

I 

§ 116. l is een stemhebbende, laterale konsonant, Zie 

§ 85, opm. 2 en § 87, opm. 12. H~j komt voor aan 't 

begin, in 't midden en op 't eind: las, lig, blaker, klaar, 
slaai, malie "werpen met een steen", tralie, faal. wiel enz. 

Opm. 1. Van aliekruikel, de voor mij gebruikelike vorm, 
geeft Mans v e 1 t de vorm met r en de vokaal eu, arie
kr·eukel. In het Pat. W db. vindt men enkel de kortere 
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vorm ,alikruik", precies gelijk aan Ndl. alikruik, waarbij 
V e r co u ll i e, E t y m. W db., als Zeeuws opgeeft alekreukel. 

Opm. 2. Over l uit en naast d in lat (laat) naast dat, zie 
§ 131 en opmerkingen 1 en 3. 

§ 117 ~ V 66r l w01·dt een kort.e vokaal gerekt; reeds 
gerekte vokalen worden verder verlengd (zie § 42). 
Dit vall dadelik op wanneer men de uitspi·aak van een 

vokaal voor l vergelijkt met die v66r een andere konso
nant. die geen rekking veroorzaakt b. v. fat met fal, 
kos met kol, fet met fel, meet met meel, skoot met skool 
enz. Ret verschil tussen bet Ndl., waar de l geen 
rekking veroorzaakt, en het Afrik. is in dit opzicht vooral 

merkbaar. De opmerking van Hooge n h out (§ 15, c). 
waaruit men moet opmaken dat enkel een korte o v66r l 
op 't eind wordt gerekt, is onvolledig. Men vergeltjke 
maar de vokaal in elf, half enz. 

2. Nasalen. 

m 

§ 118. m stelt voor de labiale na!-mal. Hij komi voor 

aan 't begin, in 't midden en op 't eind: maat, moeg, 
kamer, hamer, lam, stam enz. 

Opm 1. In kom{e1·t, komfoor, komfyt is 1n in de uitspraak 
waarschijnlik meestal verdwenen, met nasalering van de 
voorafgaande vokaal (vgl. § 120). Bij diegenen die nog een 
nasaal uitspreken, hoort men niet de labiale m, doch hoogstens 
de labiodentale m, de ,lip-teeth-nasal-voice" van Sweet in 
b. v. nymph, vgl. Sounds of English, p. 75. 

In la1J?,fe1' en gemsbok hoort men slechts een genasaleerde 
vokaal. De spelling lanfer, gensbok is dus te verkiezen. 

Opm. 2. Tammelettjie (tammelehtjie) ,een grootere soort van 
brok, babbelaar of kussentje, in een papieren vormpje" is . 
waarschijnlik met Mans vel t te beschouwen als een verbas-

7 
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tering van l<'r. tablette. Ret ontstaan van m uit b is mij in dit 
geval echter niet duidelik. Mansvelt is van mening dat de 
overgang van b tot m in tammelettjie op dezelfde wijze 
ontstaan is als in Roll. kammen et uit kabinet. Ik houd 't 
ecbter voor waarscbijnlik dat in kammen et, alsook in Afrik. 
k1·emmenatjie (met metathesis uit en naast karmenatjie, 
N dl. karbonaadje, dialekties kamenade), de m ontstaan is 
door gedeeltelike assimilatie van de b aan de volgende n, 
wat ook Sa lv e rda de G rave, Franse Woord e n, 
p. 249, als "niet onmogelik" beschouwt. 

Opm. 3. Ret Afrik. vertoont m in kasa1·m (vgl. Ital. 
case1·ma), Ndl. kazerne. Vgl. § 61, opm. 5. 

n 

§ 119. n stelt voor de al veolaire nasaal. gevormd met 

de punt van de tong tegen de boog. V gl. § 87, opm. 12. 

Opm. 1. In p e1·lemoen, N dl. pa1·lemoe1o, is de n misschien 
met Ma ns vel t te verklaren door in vloed van een woord 
als lemoen. Met een ander geval hebben wij te doen in 
skoe1·Zapp e1· naast en uit skoenlapper, waar de n v66r l over
gegaan is tot r. 

Opm. 2. Aan 't Ndl. bijw. toen beantwoordt in 't Afrik. 
toe, dat men gewoonlik in de Roll. spreektaal hoort, vgl. 
Mnl. doe naast gelijkbetekenend doen "met afleidend suffix" 
Fr a nck, E tym. W db. Ook in bet Zaans is de vorm 
doorgaans toe , zie Bo e k.enoog e n, i. v. toen. 

§ 120. Iedere vokaal wordt v6or een nasaal genasaleerd, 

hoewel de mate van nasalering verschilt b~j verschillende 
spr ekers. V gl. J. J. Smith, L e M a i I r e Phon e t i que, 

· Mai -J uin, 1909, p. 92. Dit is vooral duidelik in de 
schr~jfwijze vokaal + n + s, waar n weggevallen. is met 

nasalering van de voorafgaande vokaal : grens. wens, teen· 
spoet, diens, skuins, ons, guns, kunstig enz. Helzelfde 

verschijnsel merken wij gewoonlik ook op in voorvoegsels 
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waarin n op het eind, gevolgd wordt door f, l, r. w, g of 

korte en gerekte e aan het begin van de volgende lettergreep: 

infal, inlas, 'inry, inwaai, ingee, ongemerk, inent, ineens 
enz. V 66r d en t biUft n gewoonlik, v66r h en de andere 

vokalen, voor zo ver de verbinding beslaat. is hij vr~i 

on vast: aandeel. intrek, inhalig, inhou, onhandig, inasem, 
onophoudelik, onuithoubaar enz. 

Opm. 1. Dat n v66r 8 zou overgaan tot de gutturale 
nasaal (Mey. § 4, opm. 1, a, § 8, Hoog., § 5), is geheel 
onjuist . De uitspraak ,chahng8bok" (Me y . , t. a. p.) en , 8eng8" 
(Ma ns.) heb ik nog nooit gehoord. In dit opzicht ziet men 
juist weer het verschil tussen Ndl. en Afrik. V66r g van 

· een volgende lettergreep valt n weg in 't Afrik., met 
nasalering van de voorafgaande vokaal, terwijl hij in het 
Ndl. overgaat tot de gutturale nasaal, volgens Logeman 
(Phone t. Stu d. III, p. 280) ~in schneller rede und in der 
komposition gewohnlich", volgens D ij k s t r a (§ 66) , beim 
zwanglosen Sprechen". 

Opm. 2. In .rnan8, 1·eun8, 8eun8 (mrv. van rnan, reun, se'un) 
blijft de n, ook in mijn uitspraak van Woen8dag (Hoog. 
§ 5, c). In Din8dag hoort men de gutturale n, zodat de 
spelling Ding8dag juister is . Ding8dag gaat terug op dezelfde 
vorm in 't Ndl, waaruit volgens Franck (Etym. Wdb.) 
Din8dag is ontstaan, zodat dit woord niet mag gelden als 
steun van de mening van Meyer en Hoogenhout ( opm. 1 boven) 
dat n v66r 8 overgaat tot de gut. nasaal. 
. Opm. 3. In pont is n gewoonlik weggevallen, met nasa
lering van de o. In andere woorden op vokaal + n, of 
vokaal + nt, is n in mijn uitspraak gebleven. Vgl. echter 
Hoogenhout § 15, d, c en g. Vooral v66r 8 bestaat de 
neiging om de nasaalvokalen bovendien te rekken ; de 
mate van rekking is misschien niet dezelfde bij verschillende 
sprekers. . 

In de bez. vnw. rny, 8Y is de vokaal in het tweede deel van 
de diftong volgens sommigen genasaleerd. In mijn uitspraak 
bestaat de nasalisatie niet. Naast netfens, met nasaalvokaal, 
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hoort men netfes. De Fr. familienaam Malan wordt in 
't Afrik. Malang uitgesproken. 

Opm. 4. V66r palatale konsonanten gaat n over tot de 
palatale nasaal, waarvoor in de spelling geen afzonderlik 
teken bestaat: i~ja, onjuis, kantjie, mantjie enz. Vgl. 
D ij k s t r a . § 64. V Mr een palatale g echter blijft n als 
palatale nasaal of valt weg, met nasalering van de voor
afgaande vokaal b . v. ingee. 

Opm. 5. V 66r de labial en m, iJ, p wordt n doorgaans als 
m uitgesproken: i. p. v. inmeet, inb1·eek, inpak zegt men 
immeet, imb1·eek, impak. V gl. D ij k s t r a, § 66. 

Opm. 6. V66r een k van de volgende lettergreep wordt 
n als gutterale nasaal uitgesproken b. v. inkoop, onkoste 
enz. Vgl. Dijkstr a, § 66. Inplaatsvanonklaar (gezegd van 
trekdieren die verward raken in de strengen of het "trek
touw"), met gutturale n, heb ik steeds omklaa1· gehoord. 
In dit omklaar valt het aksent steeds op de tweede letter· 
greep, in Ndl. onklaar dikwels op het prefix. 

§ 121. De gutturale nasaal, aangeduid door ng, komt 

voor in 't midden en op 't eind; wingert, slinger, finger, 
gang, ring, spring enz. V 66r k wordt n geschreven: 

donker, anker, bank, wink enz. 

Opm. 1. Sommige woorden met ng op 't eind wisselen af 
met vormen waarin de gutturale nasaal gevolgd wordt 
door k, ontstaan door yerscherping van de oorpronkelike 
media g: jong (bnw), lang, naast jonk (Kon. f. Sk., 191) , 

lank (t. a. p. 121, 151, 182). Men vindt gewoonlik lank 
in de samenstelling lankal, lang naast lank in langsaam 
naast lanksaam. Daar twee op elkaar volgende konsonanten 
van dezelfde formatie in de uitspraak niet worden gehoord, 
zegt men v66r k lang: langkop, 'n lang kar enz. In afwijking 
van de uitspraak vindt men soms toch geschreven lank: lank 
koels (Hoog., XXX, p. 121), te lank kon ons ni mad hou 
ni (K on. f. S k., 911 . Hetzelfde geldt natuurlik van jong 
naast jonk: jongke1-rel, maar jonkman. Jonk (znw., bij 't aan· 



101 

spreken gebruikt, en "gekleurde arbeider") komt alleen in 
deze vorm voor, en niet in die van jonk, gelijk Meyer 
aangeeft, § 44, opm. 2. Bij Hoogenhout (XIV, p, 61) 
staat gank, in 0. K., II, 2151, doo1·nhyningk. Van frank, 
krink (Mans. i. v.), Ndl. wrang) krengen, bestaan aileen 
deze vormen. Vergelijk nog klonkie, jonkifJ naast jongie) 
verkleinwoorden van klong "gekleurde jongen". (uit klein 
jong), jong j afhanklik, fm·ganklik, koninklik. Vgl. van 
Helten, Mnl. Sprk. § 109, te Winkel, Gesch. der 
Ndl. taal, p. 89, 90, Boekenoogep, § 105. 

Opm. 2. Vi lj o en (p. 54) zegt dat in koningin, ng "vor 
die Tonsilbe tritt und in Folge dessen zu n + Spirans 
wird." Met n zal toch bedoeld zijn de alveolaire n. Dat men 
deze uitspraak op goede grond(m voor het Mnl. mag aan
nemen, blijkt volgens hem uit de spelling coninchinne. 
Verder verwijst hij naar Frank, Mnl. Gr., § 92, opm. 1. 

1<-,ranck, t. a. p., echter vat de uitspraak van het Mnl. woord 
op als ii (d. i . gutturale nasaal, blijkens de voorafgaande 
paragraaf) -t:- spirant. Van Helten, Mnl. Sprk., § 91, 
opm. 2, zegt: "Voor coninchinne . . . . , waar de uitspraak 
n + spirans onbestaanbaar was .. . . , zal men wel moeten 
denken aan een uitspraak, met gesyncopeerde n en een 
daarmee samenhangend fricatief karakter der vaste kon
sonant (vgl. coneghinne .... in § 129, 1), doch aan· een 
spelling, waarbij desniettegenstaande de n uit oude gewoonte 
bleet"'. De uitspraak n, hetzij alveolaire, hetzij gutturale 
nasaal + gut. g is voor 't Afrik. onbestaanbaar (zie § 120). 
De Afrik. uitspraak van dit woord is dan ook kon'Jgin, waar
naast ook wei kon?Jgin, met genasaleerde, toonloze e, ge
schreven koningin, wordt gehoord. 

Opm. 3. Naast links, met oorspronkelike nk, hoort men 
lings (0. K., I, 192 1, 2522). Dezelfde overgang heeft men 
ook in 't Mnl. in mingnesse "Verstiimmelung", zie Franck, 
Mnl. Gr. § 92. 

Opm. 4. N aast lange1·s, langes, langs, hoort men de vorm 
met nasaalvokaal, geschreven lans. 

Opm. 5. Tcgenover de n in Ndl. doorn, (doren), ho01·n, 
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(hm·en), kol'en, tm·en, km·n, kt~ssen, wedden-( schap), vertoon t 
't Afrik. ng: do1·ing, hm·ing, korin_q, taring, kar1·ing, kussing, 
wedding-(skap). Aan N dl. ka1'1Wn, tornen beantwoorden even
eens Afrik. kar1·ing, to1'1·ing. Daarentegen is n gebleven in 
baleen, laken, wapen, dejaken(ti, Ndl. diaken ), tylcen, telcen, 
lcuilcen, deken(t). N aast ga1·e, N dl. garen, hoort men, ge
woonlik enkel onder gekleurden, ga1'ing, naast lante1·n 
(Ndl. lantaarn) ook lanter1·ing. Vgl. § 59, opm 2. Over 
fraing, lce1·staing, goingsalc, zie § 72, opm. Afrik. lcaing , uit
gebraden stukje vet", ook ,gedroogd vuil in de hoeken der 
ogen" zal hetzelfde woord zijn als het bij K i 1 i a an ver
melde kaeyen (naast kaeye, lcaede) ,frustula frixa sive adusta 
ex arvina : adustae et exuccae pinguedinis crustae". 

Opm. 6. nd is overgegaan tot ng in mangel ,klier", met
prokopee van de a (vgl. Sal verda de Grave, Frans e 
W<;>orden, p. 344 i. v.) uit arnandel. In het Ndl. Wdb., 
Dl. IX, p. 195, staat: ,mangel is een populairevorm, vooral 
in Holland, naast mandel, verkort uit arnandel". Blijkens 
deze plaats, en Dl. II, p. 339, 340, komt mangel niet voor 
in de betekenis amandelvorrnige lclier, wat het in 't Afrik. 
daarentegen uitsluitend betekent, terwijl amandel (amannel) 
enkel van de vrucht wordt gebruikt. Opprel l§ 35, d.) 
geeft eveneens mangel uit arnandel, zonder echter te zeggen 
in welke betekenis. In het Zaans komt mangel in beide 
betekenissen voor, zie Boeke no o g en, § 95. 

Opm. 7. Tegenover N dl. anjelie1·, anjer heeft het Afrikaans 
enkel de vorm angelier, met gutturale nasaal. Zie over anjer, 
anjelier, Tijdsch. XVII, p. 147-160, 262-268,320. 

C. Eigenlil{e Klappet·s. 

1. Labialen. 

p 

§ 122. p is een stemloze, labiale klappel'. H~j komt op 
alle plaatsen van het woord voor : pas, pat . plaas, peper, 
lepel, lap, klap. 
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§ 123. p wisselt af met verschillende konsonanten : 
1. Met f in Josop naast en uit Josef. In hetzelfde 

woord heeft men overgang van f tot p ook in 't Oud
Beierl.: Jozep (0 p pre I. § 36, e) en in 't Mnl., t. a. p. 
Wellicht is de vorm onder invloed van de spelling Joseph 
ontstaan. De vorm Josop heb ik dikwels onder gekleurden 
in het distrikt Worcester gehoord. Zie § 56. opm. 4. 

2. Met de slemhebbende, labiodentale spirant rv in sta
rvel, starvel-gek naast stapel, stapel-gek (zie Pat. W db. 
i. v.) . De slemloze klapper p is eersl overgegaan tot de 
stemhebbende klapper b en deze tot de stemhebbende 
spirant rv. De , overgangsvorm stabel komt voo•· zo ver 
m\j bekend echter niet voor, wat als bloot toeval mag 
beschouwd worden. Vgl § 87, ' 2; 96. opm. 2. 

3. Met de stemhebbende, labiale klapper b in betuurs 
naast en uit petuurs, gewoonlik met paragogiese s en 
synkopee van de aanvangssyllabe (Ndl. portuur, Ofr. par
teureJ, blafon naast en uit plafon, Ndl. plafond; de slot
konsonant wordt in het Afrikaans doorgaans niet gehoord. 
VgL § 87, 2. Blafon is ook in plat Ndl. niet onbekend. 

In plaats van bandiet, kabeljou (Ndl. kabeljaurv) heh 
ik doorgaans horen zeggen pan diet, kappeljou. Het Pat. 

W db. heeft alleen "bandiit, kabeljou''. 

Opm. 1. Aan N dl. abrikoos, beantwoordt in 't Afrik. enkel 
de vorm appellcoos. In 't Noord-Bev. (V e r schu ur, § 175) 
heeft men eveneens p uit b o. a. in kr'l 0peljou , a0 pl'Jkoz'J. 
Verschuur zegt, bij wijze van verklaring, t. a. p. : "De toe· 
neming in intensiteit der labialc articulatie in deze laatste 
woorden staat mogelijk in verband met het voorkomen 
eerier liquida in haar nabijl:teid. Toch is het mogelijk , 
dat .... de k .. . . van invloed geweest is". 't Schijnt mij toe 
dat wij in het woord appellcoos te doen hebben met volks
etymologie, en dat de aanvangssyllabe veranderd is door 
bijgedachte aan appel. 
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Opm. 2. Mans v e l t geeft bestakel als vervorming van 
N dl. spektakel. Mij is die vorm overigens niet .bek end. Hij 
moet ontstaan zijn uit pestakel , welke vorm ik dikwels heb 
gehoord en die door meta thesis gevormd is uit spaktakel. 

Opm. 3. Gloop (Eng. globe "lampek ap") heeft een p door 
verscherping, als gevolg van de Afrik. regel dat aile stem
hebbende konsonanten op ' t eind stemloos worden. Als de 
spelling gloop juist is (ik heb de vorm uit Mans. ) , is ' t 
opmerkelik dat de Eng. diftong o (d. i. ou) in globe, in 
't Afrik. door oo en niet door ou wordt vertegenwoordigd. 

b 

§ 124. b is de stemhebbende. labiale klapper. Hij kornt 
hoofdzakelik aan 't begin voor, doch ook in 't midden, 
waar h~j echter tussen vokalen meestal afwisselt met rv (zie 
§ 126 beneden): balk, boor, broot, baber, ke(a)lbas, m.ebos 
"op biezondere wijze gedroogde abrikozen", babetjie 
"klein kind". 

§ 125. Op 't eind gaat b. in overstemming mel de 
Af1·ik. regel die eigenlik ook voor 't Ndl. geldt (zie § 87,1), 
over tot p: rip, krip, krap (znw.), krap (ww.) enz., 
naast Ndl. rib, krib, krab, krabben. Deze sekondaire p 
blijft in · t Afrik. gewoonlik bewaard wanneer h~j door 
flektie in 't midden komt te staan : krippe, krappe naast 
Ndl. kribben, krabben. Van rip is het mij bekende mrv. 
ribbes. Gewoner· is echter de vorm met verkleiningsuit
gang, ribbetjie, die gewoonlik echter niet als diminutief 
wordt opgevat. 

§ 126. Na het hoofdaksent gaat intervokale b(bb) heel 
dikwels over tot rv(rvrv): sarvel, konstarvel. troervel, barver 
(naam van een vis), kaparvel, passarvel, kriervel, ba1ve· 
tjie, mi(e)srarvel, Ferverrvarie, Korvie, Korva (persoons
namen), oorkra1vrve(l)tjie, durvrveltjies, durvrvelt, strurv
rveling, skorvrve (Ndl. schubben), dorvrvel, tarv1vert (Ndl. 



105 

tabbaart "en tabbert) naast en uit sabel, konstabel, troe
bel, baber, kapabel, passabel, kriebel, babetjie, mi(e\s
rabel. Feberwarie, Kobie, Koba, oorkrabbe(l)fjie, dub
beltjies, dubbelt , · strubbeling, skobbe, dobbel, tabbert. 
Van verschillende dezer woorden worden, altans in het 

distrikt Worcester, alleen de vormen met w(ww) gebruikt, 

b. v. troewel, kriewel, tawwert, terwijl 't de ongeletterde 

niet eens bekend is dat z\i teruggaan op vormen met b(bb). 
Vgl. § 96. 

Opm. 1. Vergelijk voor de vormen Gerwe (familienaam 
uit Gerber) en twak (N dl. tabak) § 96, opm. 1. 

Opm. 2. Van de persoonsnaam Gabriel is in 't Afrik. de 
gesproken, vorm doorgaans Gawie, waarin wij waarschijnlik 
een zogenaamde "Kosename" moeten zi.en, verkort uit 
Gab1'iel. Ik herinner er even aan dat bij dergelijke forma ties 
dikwels vormen ontstaan die op 'n heel zonderlinge wijze 
afwijken van de oorspronkelike vormen. 

Opm. 3. Naast rondabel ,hut" bestaat de vorm 1·ondawel, 
met gelijke betekenis. Hoewel de afl.eiding van dit woord 
mij niet bekend is, mag men met veel waarschijnlikheid 
veronderstellen dat de oorspronkelike konsonant in dit 
geval b is, op grond van 't feit dat b en w naast elkaar 
voorkomen, en oorspronkelike w in 't Afrik. nooit overgaat 
tot b of er mee afwisselt. Met een biezonder geval hebben 
wij te doen in bobbejaan (vgl. 47, opm. 6) naast Ndl. baviaan. 
Vgl. Ndl. Wdb. i. v. 

Opm. 4. Voor bandiet naast pandiet, hetuurs naast petuu1·s, 
blafon naast plafon, zie § 123, 3. Het Pat. W db. geeft 
babeljoentjie ,cover of a bed", dat het verkleinwoord is van 
paviljoen, welk woord in het Nederlands o. a. ook betekent 
,eene soort van ledikant" (va n Dalen). 

2. Alveolaren. 
t 

§ 127. t is de stemloze, alveolaire klapper (vgl. § 87, 
12). HU komt voor aan 't begin, in 't midden en op 
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't eind: taal , trap, ketel, rvater, frat , rvoort, pert enz. 
§ 128. Op 't eiud is t heel dikwels sekondair uit d 

ontstaan, in ovm·eenslemming met de Afrik. regel dat men 
in deze positie slechls stemloze konso nanten hoorl (zie 
§ 87, 1), b. v. rvoort, hoet, broot , naalt enz. In het 
midden gaat deze sekondaire t wee•· over in d: rvoorde, 
hoede, brode, naalde. Vgl. § 133. 

Opm. 1. V gl. voor de vormen potlote, r·ante, afgronte, r·ate, 
kwater·, met sekondaire t in 't midden bewaard, § 133, opm. 

Opm. 2. Men heeft t uit d ·in tontel-doos, tontel-doek naast 
Ndl. tondel-, en in lefintel naast Ndl. lavendil (middellat. 
lavendula). Zie Franck , Etym. Wdb. In beidc gevallen 
is de verscherping van d tot t misschien ontstaan onder 
invloed van de stemloze konsonanten t en f aan 't begin 
van de voorafgaande lettergreep. In het Noord-Bev. heeft 
men ttntel (tondel), "waarschijnlijk door invloed van ttnt<~l<~" 
(tintelen , volgens Ve r sch uur, § 180). Voor 't Afrik. kan 
het woord tintel met i, dat bovendien tot de geschreven 
taal beperkt is, niet van invloed geweest zijn. 

Opm. 3. In bm~de , buttocks", miede ,opeengestapelde hoop 
schoven", is oorspronkelike t in 't midden overgegaan tot 
d. Zie § 133, opm. Vgl. voor de analogievormen meer·-lcaaie, 
gaaie § 132, 2, opm. 5. 

§ 129. t wisselt af mel n m de werkwoorden gaat, 
slaat . staat, siet, doet naast gaan, slaan, staan, sien, 
doen. Naast begin, reen, zonder t, komen voor begint. 
reent. De vormen gaat, staat, siet, doet komen niet als 
infinitief en verleden dee! woord voor. Overigens worden 
de vormen met t, n, of nt in volkomen dezelfde funktie 

gebruikt. Dat deze vormen , behoudens de zo even genoemfle 
uitzonderingen, door elkaar gebruikt worden, vindt zijn 
verklaring , zoals tereeht is opgemerkt door E. K r u i
s ing a (T a a l e 11 L e tt e r e 11 XV I , aflevering 11), in de 

omstandigheid dat het taalgevoel ze aile als zogenaamde 
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stamvormen, d. w. z. nnveranderlike elementen, is gaan 
beschouwen. Dat de t in gaat, reent enz., niet meer 
als persoonsuitgang wordt gevoeld, bl~jkt ten duidelikste 
uit de samenstelling reentrvater ,regen water ' . Men vat 

reent als de stam van het ww. op, vgl. Kruisinga t. a. p., 
ook Hesseling. Het Afrikaansch, p. 143 vlg. 

d 

§ 130. De d stelt voor de stemhebbende, alveolaire 
klapper. Vgl. ~ 87, 1 en 2. H~j wordt aileen aan ·t begin 
en in 't midden van woorden uitgesproken: op het eind 

gaal d over tot t (zie § 87, 1): deur, doen, nader. 
skade, maar rvint, hont enz. 

§ 131. d wisselt aan ' t begin af met l in 't vgw. dat 
naast lat. laat (Hoog., § 94, Mans. i. v. ,en"). In de 
samengestelde vgw. vindt men gewoonlik aileen de korte 
vorm lat naast dat: foor-, om-, na-, ~er-, deur-. oor-, 
sodat naast -la.t: vgl. , laat di kaffers fer my moet 
fermoor" (K on. f. S k, p. 151), , hoe kom het julle ni 
laat ons di goue goed uit di klip uithaal ni" t. a. p., 
,nee, meneer du Toit moet nou fluks fertaal, laat ons 
ferder kan hoor, en di Boesrnans moet werk, laat ons 

di gat ope grawe" (t. a. p., bl. 60 1), jy moet hom belyts 
roep solat hy nie te laat kom nie enz. 

Opni. 1. Ik geloof dat men lat, laat zelfs nog mP.er ge
bruikt dan dat. 

Opm. 2. Dat men naast lat de vorm met gerekte a , laat 
zegt, zal zijn door verwarring met 't ww. laat. 

Opm. 3. Wanneer men let op de plaats waar en de wijze 
waarop d en l worden gevormd, is 't begrijpelik dat ze 
met elkaar kunnen afwisselen. De plaats van vorming is 
voor beide dezelfde. Ze zijn beide alveolaire konsonanten. 
Alleen de wijze van vorming verse hilt, aangezien d 'n 
gesloten, l 'n laterale konsonant is. Nu kan men 'n d licht 
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laten overgaan in l door bij ' t uitspreken van de d de 
afsluiting niet van voren te verbreken, maar aan de beide 
kanten of aan een der beide kanten. Vgl. Roorda,§ 230. 

§ 132. 1. Tussen een geaksentueerde, gerekte vokaal of 
diftong (aa, ee, ie, oe, ou, y) en toonloze e wordt d ge
synkopeerd. Synkopee van d komt hoofdzakelik voor in 
de komparatief en bij het attrib. bnw. Dat men in 1 en 
2 met intervokale d te doen heeft die op 't eind van 
'n woord verscherpt wordt, bl~jkt uit de omstandigheid 
dat intervokale t in deze gevallen bewaard bl~jft: ouer, 
rvyer, breeer, ko·uer, komp. van out, "Vyt, breet, kout; 
rvye, breee. koue, goue, attributieve vormen van wyt, 
breet, kout, gout; skye (ww.) naast skyding, koue, Ndl. 
koude, biee, Ndl. bieden, foer, Ndl. voeder en voer,laar 
en moer (van dieren sprekend) uit fader en moeder, 
faarlans uit faderlants (Mans. i. v.). 

Opm. d blijft in wt·eder, komp. van wreet (zie 4 a beneden), 
en in ouderdom, -ling, -lik. -wets , naast ouet·, ouers ,ouders". 
N a synkopee van d is in sommige gevallen ook de toonloze 
e verdwenen. Zo moet men m. i. verklaren vormen als ry, 
stt·y, ly (trans. en intrans.) beny, hou naast Ndl. rijden, 
strijden, leiden, lijden, benijden, houden . In andere gevallen 
ziet men de overgangsvormen met bewaring van de toon
loze e : wye (naast wy), skye, Ndl. weiden, scheiden. De 
mening van Viljo en. p. 55, 8 b, Meyer § 31. d en 
Ho oge n h out, § 60, dat met de uitgang -en tegelijk ook 
de d wegviel, is dus m. i. onjuist. V gl. ook Mans. opm. i. v. 
a ant. Daar 't overbekend is dat de intervokale d in de 
Hollandse spreektaal dikwels gesynkopeerd wordt 1), is 't 

1) Uit Logeman, How to speak Du tch4, p . 58, noot 2, 
moet men opmaken da t intervokale d, voor zover hij niet 
geheel verdwijnt, overgaat tot } of w. In de beschaafde 
Hollandse spreektaal hoort men weliswaar de overgangs-
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natuurlik zeer goed mogelik dat de Afrik. vormen ry, stry 
enz. ontstaan zijn uit de Hollandse ' 1·ije, st1"i;je (n op 'teind 
wordt niet ge~~>Ord), zodat er .hier zelfs niet sprake kan 
zijn van wegvallen van d in 't Afrikaans. Men kan zich 
dus voorstellen dat hier, in overeenstemming met de zeer 
waarschijnlike mening van Ressel in g, He t Afrikaans c h, 
p. 143 vlg., door de Afrikaner slechts de zogenaamde stam, 
het onveranderlike deel, uit het Hollands is overgenomen. 
Men letto er echter op dat ook in 't Afrik. voorkomen 
wye, skye naast weie, scheie in de Roll spreektaal. Hoe 't 
ook zij, hetzij de Afrik. vormen 1'Y, stry enz. op Afrik. 
bodem ontstaan zijn, hetzij ze verkort zijn uit de vormen 

·van de Roll. spreektaal rije, st1·ije enz., dus uit het 
moederland zijn meegebracht, in ieder geval is 'n vorm ry 
ontstaan uit rije. De uitgang ·en is dus niet weggevallen, 
en tegelijkertijd of later d, zoals bovengemelde geleerden 
denken, maar de toonloze e is weggevallen na synk:opee 
van de d. 

2. Tussen geaksenteerde a, o, oe en toonloze e gaat d 
over tot i: baaie, blaaie, paaie, skilpaaie, gebooie, mrv. 

van bat ('t mrv. is ook batte) , blat, pat, skilpat, gebot; 
goeie, attrib. vorm van goet, poeier, Ndl. poeder naast 
poeier. 

Opm. 1. N aast i vindt men teminste weleens geschre
ven j, vgl. du Toit, Ferg. Taalk., p. 11, d . Gewoonlik 
hoort men echter i. 

Opm. 2. In de bnw. dooi, rooi en kwaai naast doot, 1·oot 
en kwaat, is de toonloze e weggevallen, na overgang van 
d tot i . In au, ou-jaar, ou:jaarsdag, oujaa1·saant naast out, 
is de toonloze e weggevallen na synkopee van de d . Men 

klank (glide) als rest van de intervokale d, d·och een j of 
w wordt altans bij velen niet gehoord. Ook in de getran
skribeerde teksten bij D ij k s t r a, p. 365 vlg., merkt men 
niets van deze j of w uit d. 
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heeft de " nog bewaard in de als znw. gebruikte vormen 
'n dooie, 'n rooie, 'n kwaaie, 'n oue. Dat dooi en ou ontstaan 
zijn uit clooie, oue, ziet men verder uit 't feit dat de vormen 
dooi en ou enkel attributief gebruikt worden. Dit uitsluitend 
attributieve gebruik wijst op de verbogen vormen staande 
v66r 't znw., waar op de d, die in dooi overging tot i en 
in ou wegviel, een d volgde. Predikatief gebruikt, heeft 
men enkel de onverbogen vormen doot en out, met t op 
't eind verscherpt uit d. Sommigen schrijven ook dooie en 
oue als attributieve bnw., doch m. i. gebeurt dit onder N dl. 
invloed. In 't gesproken Afrik. valt de e hier weg. Naast 
goeie , attrib. vorm van goet, heb ik de vorm goei gehoord, 
met apokopee van de e, in goei-man (als naam van een os). 

Opm. 3. Kwaai en kwaat hebben in ' t Afrikaans twee 
verschillende betekenissen aangenomen : kwaat betekent 
. boos, gebelgd", kwaai betekent .streng" (van personen), 
. kwaadaardig" (van dicren). De t in kwaat blijft dan ook 
in het midden bewaard en gaat niet over tot d, b.v. kwater, 
komp. van kwaat. 

Opm. 4. In blaai, baai, laai (znw. en ww.), raai, slaai, 
bloei, broei en sooi is de toonloze e weggevallen na over
gang van d tot i, vergelijk de Ndl. vormen blade1·en, baden, 
lade (la), laden, mden, salade (sla), bloeden, broeden en zode. 

Opm. 5. Naast gate, het gewone mrv. van gat, hoort men 
ook gaaie. Deze vorm is ontstaan naar analogie van meer
vouden als paaie, blaaie van pat en blat, waar men te 
doen heeft met d verscherpt tot t , terwijl men in gat 'n 
oorspronkelike t heeft. Hetzelfde geldt ook van mier-kaaie 
naast mim·-katte. 

Opm. 6. d wordt verscherpt tot t v66r lin daatlik, duitlik 
naast dadelik, duidelik . V gl. Vi lj o en, bl. 55, 7. Een derge
lijke verscherping treft men ook aan in 't Mnl. en Nnl., 
waar v66r de l echter een e staat. Vgl. Roorda ,§ 160, 
van Helten, Mnl. Sprk., p. 167. Roorda (t. a. p.) meent , 
dat de verscherping is ontstaan doordat men na wegvallen 
van de toonloze e 'n pauze maakte voordat men overging 
tot de l. Nu is ' t opmerkelik dat in 't Afrikaans gewoonlik 
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de vormen duitlik en daatlik gebruikt worden wanneer er 
biezondere n adruk valt op deze woorden, in welk geval 
men even rust v66r men overgaat tot de l . Hierdoor is 't 
duidelik dat de toonloze e kan wegvallen, en de d, doordat 
men even rust, als 't ware -op het eind komt te staan en 
zo verscherpt wordt tot t. 

3. Wanneer het hoofdakseut voorafgaat, wisselt inter

vocale d af met r, hier onder begrepen de verbiriding dd, 
waarin men foneties 'n enkele d moet zien, die in de 
spelling na 'n korte, geaksentueerde vokaal verdubbeld 

wordt: skare, skaren•ee, gesaaire , hoere, ferlere, lPre. 
myre, more, lerig, nyrig, Gierjon (persoonsnaam, uit 
Gierion. Ndl. Gideon), koeroe, brerie, mai{oerie (zie 
Mansv. i. v.), parra. berre, mirra.g, birre, korrig, 
murre enz., naast en uit skade, skadmvee, gesaaide, 
hoede, ferlede, lede, myde, mode, ledig, nydiu, koedoe, 
bredie, maifoedie, padda, bedde, middag, bidde, kod
dig, mudde, 

Opm. Zoals Hoogenhout, § 14, opm., terecht opmerk.t, 
hoort men deze overgang in de uitspraak van de meeste 
Afrikaners, hoewel vel en het .bestaan er van zullen loochenen 
en hij in het schrift niet wordt aangeduid. 

Verder zegt Hooge n h out ( t. a. p.) dat person en van hoven 
de veertig jaar gewuonlik d(dd) uitspreken. Ik geloof dat 
men i. p. v. gewoonlik moet lezen dikw e ls. Terecht 
merkt hij op dat wij hier met 'n betrekkelikjonge overgang 
te doen hebben. 

Jk ben 't niet met de schrijver eens waar hij (t. a. p.) 
zegt dat de intervokale dd overgaat tot 'n klank tussen den 1· . 

De klank waartoe elke d(dd) overgaat, is de gewone Afrik. r. 

4. De intervokale d(dd) bl~jft: 

a. W anneer h~j gevolgd wordt door 'n r in dezelfde 

lettergreep, blijkbaar om 'n opeenstapeling van r's te voor

komen: wreder, seder-(boom) ,ceder", nader, liederlik, nag-, 
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pot-ader, ouderdom, ouderling, bodder (Eng. bother), 
foor · bidder naast bir-re, modder, gladder naast glarre 
(komp. en attrib. vorm van glatl, middernag. 

W aar de volgende r niet tot dezelfde lettergreep hoort 

als de intervokale d, wisselt d af met r: bloererig, 
frereregter naast en uit bloederig , frederegter . 

b. W anneer 't hoofdaksent volgt op d: muskadel, 
ked6ntou "sjambok", mo(e)del, redys, ke(a)d6ttjie, ke(a)
duks. 

c. In sommige woorden bl~jft intervokale d na vooraf. 

gaande r bewaard: rede, redelik, redenaar, bruide. In 

andere wisselt d af met r : bruidegom, bredie, frede, 
grade, drade, brode enz , naasl bruiregom, brerie, 
frere, grare, drare, brore. 

d. V 66r 'n volgende l, behorende tot dezelfde of de 
volgende lettergreep, is de afwisseling van int ervokale 

d(dd) met r(rr) vrij ongel~jkmatig. Ik geloof echter dat 

d(dd) hier meestal bewaard bl~jft. Zo is 't in elk geval in 

mijn uitspraak: bedel , bedelaar, poedelnakent, boedel , 
dadel, middel, -man, -slag, -matig. Naast middel hoort 
men dikwels mirrel. In de mU bekende uitspraak van 

duidelik en tydelik, wisselt d niet af met r. 

Opm. Ook waar d in woordgroepen tussen vokalen staat 
en het hoofdaksent voorafgaat, wisselt d af met 1·: b. v. 
hoe fer is dit na rie dorp, voor hoe fer is dit na die dorp ? 

§ 133. In overeenstemming met de regel dat men op 
't eind van 'n woord nooit 'n stemhebbende .konsonant 

uitspreekt (zie § 87, 1), gaat d over tot t. Wanneer deze 

sekondaire t door flektie in het midden komt te staan, 

gaat hij over tot d, vbor zover · d niet gesynkopeerd 

wordt of overgaat tot i (jJ en r, of. geassimileerd wordt 

aan 'n voorafgaande l, n. r: boude, hoede, brode, grade, 
dade, drade, bedde. spelde, beelde, naalde, aande' 
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maande, lande, rande, rvoorde, moorde, baarde enz., 
mrv. van bout, hoet, broot, graat, daat, draat, bet , 
spelt, beelt, naalt , a ant, maant, lant, rant, woort, 
moort en baart. 

Opm. Naast potlode, mrv. van potloot, hoort men 
potlote. Rant "brim, edge, border" heeft 't mrv. rande, 
rant ,ridge'' 't mrv. rante (K on. f. S k., p. p. 24\ 261, 
28 2

, bergrante 25\ kliprante 262
). W~j hebben hier onge

twijfeld twee vormen van hetzelfde woord met verschil 
van betekenis. Bout "bolt, iron pin" heeft 't mrv. boute, 
bout "buttocks" 't mrv. boude. V gl. Mans v e It i. v. In 
Afrikaanse Gedigte, p. 60 1 leest men boute 1) "but
tocks.' · Mij is deze vorm in het gebruik onbekend. Ook 
hier heeft men waarschijnlik met twee vormen van het
zelfde woord te doen met verschil van betekenis. Zie 
Vercoullie Etym. Wdb. i. v. Naast miete , mrv. van 
miet "opgestapelde hoop schoven", hoort men dikwels 
miede, miedes, miedens. Men heefl hier 'n oorspron
kelike t, uit lat. meta. Zie Franck, Etym. W db. Miet 
"worm, insekt" heeft 't mrv. miete . 
. De sekondaire t op 't eind van kwaat, afgront, raat, 
blijft bewaard in · het midden in de komp. kwater, naast 
N dl. kwader, en in de mrv. afgronte, rate (H o o g., 
gloss.), naast afgronde, rade. 

3. Palatalen. 

tj 

§ 134. tj stelt voor een enkele klank, en wel de stem
loze, palatale klapper (Sweet c). Deze klank komt hoofd
zakelik voor in de verkleiningsuitgang -tjie : bietjie, klyntjie, 
fooltjie, battiie enz. 

1) Ook in K on. f. S k. p. 282, leest men boute. 
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Opm. 1. Uit 'n foneties oogpunt ware 't zeer gewenst 
deze klapper in de spelling met een enkel letterteken aan 
te duiden. Daar dit tot nog toe niet 't geval is, en men 
deze klank hoofdzakelik aantreft in de verkleiningsuitgang 
-tjie , N dl. -tje, zullen wij, om niet te ver af te wijken van 
de N dl. spelling, het teken tj behouden. Men wachte zich 
er echter voor tj in 't Afrik. gelijk in 't N dl. uit te sprcken. 
In 't Ndl. stelt tj natuurlik twee klanken voor, nl. t + j. 
Vooral aan de Paarl en te Stellenbosch hoort men weliswaar 
dikwels de Ndl. uitspraak van tj, doch dit is niet algemeen 
Afrikaans. V gl. § 31. De opmerking van Hoog e n h out, 
§ 4, dat tj uitgesproken wordt , wie t und j schnell hinter
einander", mag dus aileen gelden van personen uit deze 
streken. Dat sommigen de tj uitspreken zoals de ch in Eng. 
chu1·ch (Hoog., t. a. p.), is mij niet bekend, altans nlet 
wanneer men de Eng. ch uitspreekt als t + sj (d . i. de 
stemloze spirant gevormd met tong-blad en -punt), zoals 
't volgens Sweet behoort te zijn, vgl. Sounds of 
English,§ 127. 
. Opm. 2. In plaats van de stemloze, palatale klapper 
~j hoort men in verkleinwoorden soms de stemloze, 
gutturale klapper k. Volgens Viljoen (p. 40) is dit 
meestal 't geval in de Transvaal en in de Oranje-Vrijstaat. 
Hij geeft t. a. p . • kinki, biki , kleinki, boonki, e1·ki", voor 
kintjie, klyntjie, bietjie, boon~jie, m·tjie. Die mening 
schijnt Hoogenhout (§ 76) te delen. Vgl. nog du Toit, 
Ferg. Taalk., p. 14, c. Naar mij echter door ver
schillende mijner landgenoten, afkomstig uit die streken, 
wordt meegedeeld, is de k i. p. v. tj beperkt tot enkele 
woorden, zie § 32. De uitgang -kie is misschien ont
staan onder invloed van vormen als bankie, drankie enz., 
waar · de verkleiningsuitgang -ie is, en k tot de stam zelf 
behoort. 

Opm. 3. In woorden aan 't Eng. ontleend beantwoordt 
de stemloze, palatale klapper tj aan Eng. ch (d- i. t + de 
stemloze spirant gevormd met tong-blad en -punt): ~jiekerie, 

tjokkola, tjek uit Eng. chic01y, chocolade, cheque. 
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4. Gutturalen. 

k 

§ 135. k is de stemloze, gutturale klapper. Hij komt 

voor aan 't begin, in 't midden en op 't eind: kas, kis, 
klaar, kruit, beker, blaker, bak, bok, balk enz. 

Opm. 1. Voor de overg:mg van kl tot a, b. v. tloof i. p. v. 
kloof, zie § 34. 

Opm. 2. kr is nit tr in trui~jie-roer-my-nie(t) naast en nit 
kruiljie-roer-my-nie(t), naam van 'n grote plant die bij de 
minste aanraking een onaangename renk van zich geeft; 
(fignnrlik) netelig, onverdraagzaam mens. V gl. N dl. kruidj e-
1'oer-mij-niet .een nit de Antillen afkomstig plantje met 
tweewerf gevinde bladeren, die bij de minste aanraking 
tezamen slniten; (fig.) netelig , onverdraagzaam mensch" 
(van Dal e n i. v.). De overgang van k tot t, die overigens 
niet voorkomt, is waarschijnlik ontstaan door bijgedachte 
aan de persoonsnaam Truilje, temeer daar het woord k1·uit 
in de betekenis .gewas" voor de grote massa niet meer 
bestaat. 

Opm. o. V oor de overgang van k tot tj (d. i. de stemloze , 
palatale klapper) b. v . ljint, ljinne1·s i. p. v. kint, kinners, 
zie § 33. 

Opm. 4. k is ontstaan nit en wisselt af met t in brant
nekel naast brantnetel. Hetzelfde verschijnsel J::teeft men in 
het Noord-Bev. brlienekel (brandnetel, V e rschnnr, § 178). 

Opm. 5. In plaats van kieks, een term bij het knikkeren 
gebrnikt (Eng. kick, Mans, i. v.), heb ik te Worcester 
gewoonlik ,jieks horen gebrniken. 

Opm. 6. k is ontstaan nit de stemhebbende, gnttnrale 
klapper in de volgende woorden aan vreemde talen ontleend: 
toeka naast hoeka (vgl. § 113, opm. 3), bloekum (Eng. bluegum), 
kietaar, Fr. guitm·e (vgl. Salverda d e Grave, Fr a ns e 
Woo r den, p. 273), kaskenade (N dl. kaskenade nit gasconade, 
Franse Woord e n, t. a. p.), bakketel .kleinigheid" Fr. 
bagatelle, bokkie (rijtnig, Eng. buggy) . 



11.6 

Vreemd is 't daarentegen dat kk overgaat tot en afwisselt 
met de stemhebbende, gutterale klapper, door ons met gh 
aangeduid, in 1·aghghe1· naast en uit mkker, Ndl. mkke1·. 
Opmerkelik is 't tevens dat in bovengenoemde ontleende 
woorden de stemhebbende, gutturale klapper overgegaan is 
tot k in 't Afrikaans, altans voor zover de vormen met 
k niet uit 't Ndl. zijn overgenomen, b. v. kaskenade, aan
gezien <tie klapper toch in verschillende woorden gehoord 
wordt. V gl. § 139. 

§ 137. In de volgende woorden met k tegenover g in 
't N dl., hebben wij waarsch~jnlik te doen met vormen 
ontstaan door volksetymologie: 

1. akkerdis, N dl. hagedis. De B o geeft voor 't West
Vlaams de vormen aketisse, aketissie, akertissie. De 
Afrik. vorm akkerdis is waarschijnlik een samensmelting 
van vormen als Ndl. hagedis en West-Vlaams akertis(sie), 
met prokopee van de h en verkorting van de a in aker
tot akker-, blijkbaar onder invloed van 't zeer gewone 
Afrik. woord akker (landmaat en eikel). Volksetymologiese 
vervormingen van het woord hagedis komen in verschil
lende Ndl. dialekten voor, vgl. N d I. W db. i. v. 2. Spin
nerak, Ndl. spinrag, onder invloed van rak, Ndl rek, 
ook rak (van Dalen i. v.). 3. Blaasbalk, Ndl. blaasbalg, 
in de volks- of gemeenzame-taal blaasbalk (N d I. W db.). 
0 p pre I (§ 37, c) wil ook de vorm blaesballak in 't Oud
Beierl. door volksetymologie verklaren. 4. Steeks, Ndl. 
steegs, doot· bijgedachte aan steek; vgl. fassteek, van 'n 
dier gezegd, vooral 'n paard, dat plotseling blijft staan. 
V gl. Mans v e It, i. v. 

Opm. 1. Naast het Ndl. znw. katzwijm, vindt men het 
Afrik. bnw. katswink "flauw zijn , in onmacht zijn." Naast 
katswink, hoort men ook katswing. 

Opm. 2. Naast bywerk "maagdenwas" geeft Mansvelt 
ook bijwerg. Deze vorm is mij in 't gebruik onbekend. 
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,Evenzo heb ik i. p. v. aaklik (Mans. i. v.), steeds aaklig 
horen gebruiken. 

Opm. 3. Het Afrik. vertoont k tegenover N dl. stemloze, 
gutturale spirant ch in aks, afjak, Ndl. achtste, afjacht. 
Vgl. Mansvelt i. v. 

Opm. 4. In de verbinding sk, aan 't begin en in 't midden, 
beantwoord 7c aan de N dl. stemloze, gutturale spirant, hier 
door ch a an ged uid : skoal, skoen, skeer, sk1·aal, waa1·sku 
enz., N dl. S(".hool) schoen) sche1·en, schraal, waarschuwen. 
Van slcoorsteen, Ndl. schoo1·steen, bestaat de vorm zonder 
aanvangs s , lcoorsteen, die voor mij zelfs gewoner is. Op 
't eind wordt, evenals in 't Ndl., slechts s uitgesproken: 
(is, mens, wens enz. Vgl. van Helten, Mnl. Sprk., 
p. 155. 0. a. bij Melt Brink (Grappige stories en 
Andere Versies) vindt men, in afwijking van de alge
mene Afrikaanse uitspraak, noch steeds sch geschreven, 
niet slechts aan 't begin en in 't midden, doch ook op 'teind. 

Opm. 5. Men hoort doorgaans nuus(nies)-kierig, N dl. 
nieuwsgierig. Het Pat. W db. geeft aileen "nuwsgierifJ". V gl. 
hiermee Afrik. boslcasie, N dl. bosschage, voor he en ook bos
schagie, boscagie, ofr. boscage, zie Sa 1 v e r d.a de Grave, 
Franse Woorden, p. 271. In het Pat. Wdb. vindt men 
aileen bosgasie, een vorm die mij in 't gebruik niet bekend is. 

Opm. 6. Afrik: skui(w)ergat "vierkante opening in de 
muur van een veekraal voor de afvoer van regenwater" 
is waarschijnlik oorspronkelik hetzelfde woord als Ndl. 
spuigat (spiegat, spijgat) "ronde gaten aan de zijden der 
dekken om het water buiten de scheepsboorden te laten 
wegloopen" (van D a I en). 

Opm. 7. l n de vert!:llling van Assepoester luidt de Afrik. 
vorm gewoonlik askoestertjie, met 7c. 

gh 

§ 138. gh stelt voor de stemhebbende, gutturale klapper. 

H~i komt alleen voor aan 't begin en in het midden. 

§ 139. Men vindt gh : 
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1. In woorden aan vreemde tal en ontleend: ghwarrie 
fnaam van zekere boom), ghoentie) ,knikker", ghoeroe 
,reus, gevaarte" (Mans., i. v.), anghorra · ,geiteras", 
boghgher (Eng. bugger). 

Opm. N aast boghghet· hoort men ook bokker, met ver
scherping van de stemhebbende klapper . 

2. Als ontstaan uit de stemloze, gutturate spirant g, 
voor zover assimilatie niet heeft plaats gevonden. V gl. 
hierover § 110 en opm. 1. 


