
HOOFDSTUK f. 

SPELLING. 

tioewel het Afrikaans nog maar zowat 'n halve eeuw geschre
ven wordt, heeft de spelling reeds vele lotgevallen doorg-e
maakt. Eindelik is de regeling daarvan in handen gesteld van 
de ,Suidafrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns" en 
toch · heerst er op dit oogenblik, vooral ingevolge de besluiten 
van 1920, allerwege grote verwarring op spellinggebied. De 
regels, waarvan hier 'n korte samenvatting wordt gegeven, zijn 
die, welke in Sept. 1915 werden vastgesteld (betreffende punten 
waarover zij zwijgen aangevuld uit de ,'Noorde!ijs"), met de 
wijzigingen, in 1920 aangebracht naar de fo rmulering in de 
brochure van Prof. Smith . 

A. A Is a I gem e n e g r o 11 d b e g in s e I e 11 geeft de 
Akademie aan: 

,(a) Vir so ver moontlik, elke klank cleur 'n aparte letter voor 
te stel, en geen onnoclige letters te gcbruik nie. 

,(b) Dieselfde woord, voor- of agtervoegsel, vir so ver 
moontlik, altijd op dieselfde wijse te skrijwe. 

,(c) Die geskiedenis net claar in ag te neem, waar dit om 
praktiese redes noodsakelik is. 

,(d) So weinig moontlik van die Vereenvoudigde Hollandse 
Spelling af te wiik. · 

,(e) Alti.id die mees gcbruiklike uitspraak weer te gee, en dit 
als vorm aan te neem." · 

B. (1) Behalve de in 't Nell. gebruikelike t eke n s wor
den in 't Afr. nog gebruikt : e, i, 6, li, en wei om respektievelik 
weer te geven de lange open e-, i-, o-, u-klank, en e om weer te 
geven een korte open e-klank in open lettergrepen. 

(2) Evenals in 't Nell. worclt gebruik gemaakt van 't deeltekeri 
.. om a an te .duiden, da t op elkaar volgende klinkers tot verschil
lende lcttergrepen behoren, zonder da t er een cluiclelik hoorbare 
overgangsklank aanwezig is. 

(3) Volgens besluit van 1920 moet het letterteken i; door y 
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vervangen worden en wei omdat het teken ij niet op de meest 
gebruikelike schriifmachines voorkomt! 

Opm. Daar bii dit werkie geen schriifmachine te pas komt, wordt 
door ons steeds ij gebruikt. 

C. K I i n k e r s e n k I i n k e r v e r b i n d i n g en. 
(1) De lange gesloten a-, e-, o-, u-klank wordt in gesloten 

lettergrepen door aa, ee, oo, llll weergegeven, in open letter
grepen door a, e, o, u; v.bb.: maan, mane; been, bene; boom, 
bome; muur, mure. 

Woorden, die uitgaan op 'n lange e-klank, kriigen echter ee; 
b.v. gee, mee, senuwee. In de verbogen vorm van zulke woorden 
en in afleidingen of achtervoegsels met de zwakbetoonde klin
ker e of i in de eerste lettergreep wordt slechts een enkele e in 
open lettergrepen geschreven; v.bb.: see mv. see; beklee -
bekleer; gee - gee rig; twee - twede; vee - vee rig; wee -
we/g. Samenstellingen, afleidingen met half-sterkbeklemde 
achtervoegsels - b.v. -agtig, -baar, -dom, -!wid, -ling, -s/wp, 
-waart of -waarts - en verkleinwoorden op -tiie behouden de 
twee e's van het grondwoorcl; v.bb.: meegaan, domineeagtig, 
seewaarts, tweeheid, domineetjie, treetiie. 

De dubbele klinket" wordt ook gebruikt om lengte aan te 
duiden in een open lettergreep v66r de verkleiningsuitgangen 
-djie en -tjie en v66r -ste van de overtreffende trap, b.v. paatjie, 
paadjie, 1waste. 

{2) De lange open e-, i-, o-, u-klank wordt, noch in open, noch 
in gesloten, lettergrepen door verdubbeling van }ettertekens 
weergegeven. In open lettergrepen wordt die echter voorgesteld 
door e, i, 6, il, maar in gesloten lettergrepen door e, i, 0, u, b.v.: 
he, wereld, wie, more, brlie maar penl, bard. 

Ook in de tweekank oi wordt de lange open o-klank door 6 
voorgesteld: noi. 

De twee woorden sker en bler worden met e geschreven, 
hoewel de open e-klank hier in een ges loten lettergreep voor
komt. 

(3) De i-klank (hoven voorklinker) wordt voorgesteld door 
ie in (I) ail e beklemtoonde lettergrepen van Afr ikaanse en 
verafrikaanste woorden, b.v.: riet, piesang, sediesie, tiepe, tie tel; 
(II) in onbeklemtooncle eindlettergrepen van Afrikaanse en 
verafrikaanste woorclen, b.v:: af godies, bietjie, grasie. Bii bui
gingsvonnen bliift ie behouden, b.v.: af godiese. 

In anjere onbeklemtoonJe !ettergrepen wordt i geschreven, 
b.v.: ambisieus (naast ambiesie), indiwidu, likwidasie. 
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(4) De niet-beklemde korte e-klank (wijde middentussen
klinker, ook wei aangeduid met a ), wordt evenals in 't Ndl. 
weergegeven door i of e; b.v. : door i in de uitgangen: -lik(s), 
-ig, -ing, -ling ,· v.bb.: waarlik, jaarliks, grappig, verkoping, 
banneling ,· door e in de voorvoegsels: be-, ge-, ver-, (ook 
< voor- ), v.bb.: begeerte, besonder, gedrag, vernaam, veral, 
verlede. 

Opm. Het voorzetsel vir (Ndl. voor) wordt echter met i geschreven. 

In andere onbetoonde lettergrepen, waar 't Afr. deze klank 
heeft, wordt de etymologiese spelling behouden: partij, stof
fasie, wanneer, skaduwee, rumoer, rivier, figuur. 

In enkele woorden wordt deze' klank aangeduid door 'n weg
latingsteken: s'n, g'n, 'n (vollere vormen: sijn, geen, een.) 

(5) De tekens ei en lj (y volgens de besluiten van 1920) wor
den evenals in 't Ndl. gebruikt om een en dezelfde tweeklank 
weer te geven en wei respektievelik in dezelfde posities als in 
't Ndl.; b.v.: lei naast lij (Ndl. leiden naast li}den). 

(6) De tweeklank, die in 't Ndl. door ozz of au wordt voorge
steld, wordt in 't Afr. steeds ou geschreven, b.v. Afr. koud, blou,· 
Ndl. koud, blauw. · · 

(7) Men schrijft geen w, waar geen medeklinker w wordt 
gehoord; b.v. gou, gouigheid, jou, ru, rzmste, gehzule, eeu, leeu. 

(S) Ndl. e in de verkleiningsuitgangen -tie en -die en de aan 
't Fr. ontleende uitgang -age is in Afr. ie b.v. paadjie, beetjie, 
koerasie. 

(9) Volgens dekreet van 1920 moet men schrijven: fraiing, 
goiing(sak), kaiings enz. (bij de korte tweeklank) evenals: 
(be)moeiing, draaiing, (ver)fraaiing (bii de lange tweeklank). 

Opm. Daar schrijver dezes de eer.ste groep woorden eenlettergrepig 
en de twecde tweelettergrepig uitspreekt, wordt in dit werkje de 
traditionele schrijfwijze: fraing, going, kaing behouden. 

(10) liet deelteken wordt gebruikt om aan te tonen, dat twee 
opeenvolgende klinkers tot afzonderlike lettergrepen behoren, 
a ls die klinkers oe, ee, of ei ziin. Bij ae, eie, ije, en andere op 
elkaar volgende klinkers of klinkerverbindingen, echter niet. 
Men schriift dus: hoer, breer, maar Zaer, 1veier, wijer, riiens, 
koue - aile tweelettergrepige woorden. 

D. M e d e k I i n k e r s en m e d e k I i n k e rver bin
d in gen. 

( l) \Naa r eind-b of -d als p of t uitgesproken wordt, wordt 
toch b of d geschreven, indien b of d in 't Mv, gehoord wordt; 
b.v .: rib-ribbes ; wind-winde. Waar claarentegen p oft algemeen 
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:in 't Mv. gehoord wordt, worden die letters geschreven, b.v.: 
rant -rante; ent-ente; krap-krappe. 

In gevallen waar de medeklinker in 't Mv. of in de verbuiging 
geheel verdwiint, wordt de Ndl. spelling gevolgd: pad-paaie; 
breed-bree. 

(2) d wordt in 't Afr. gewoonlik aan voorafgaande l, n, r 
geassimi leerd, doch bliift in de spelling behouden. Men schriift 
dus kelder, kinders, perde, hoewel men zegt : keller, kin
ners, perre. 

(3) Waar Ndl. d en t na medeklinkers in 't Afr. wegvallen, 
daar worden ze ook niet geschreven. Dus schriift men in 't Afr . 
. ag, drif, gees, hoof, enz. maar ,beeld, strand, kant. 

(4) Waar 'n oorspronkelike d in 't Afr. tussen klinkers weg
valt, word t die ook niet geschreven: broer; leier, wijer. 

(5) Waar Ndl. t en d in 't Afr. v66r s wegvallen, worden ze 
'Ook niet geschreven : laaste, plaas, C(anstons, saans, aamvensel. 

(6) In Afrikaanse en verafrikaanste woorden wordt th ver
vangen door t, evenals in de V. li. S.: tans, tee, termometer 
maar: thuis, omdat hier nog aan huis gedacht wordt. 

(7) De Ndl. cl;-klank wordt in Afr. steeds door g voorgesteld : 
.ag, nog, tog. 
· (8) Tussen beklemtoonde klinker of tweeklank en 'n niet

beklemtoonde e valt Ndl. g soms in 't Afr. weg en wordt niet 
·geschreven, b.v.: oe, vpdraend, tuie, (Ndl. ogen, opdragend, . 
tuigen). 

(9) De klapper g komt voor (I) aan 't begin van enkele woor
den van vreemde oorsprong; in Afr. woorden (II) na r en l 
en (III) in sommige streken tussen klinkers. In 't eerste geval 
wordt hii- evenals in sommige Engelse woorden zoa ls: ghost 
- door glz, in 't tweede door g voorgesteld, in 't derde in 
·schrift weggelaten. Dus glweroe, glzwarrie - berge, burger, 
volge- oe, tuie 

Opm. In 't woord nege word! de klapper g echter wei geschreven. 

(10) Ndl. aanvangs-sch is in 't Afr. sk en wordt zo geschre
ven: skaap, skoal. 

Ndl. eind-sch geeft in 't Afr., evenals in 't Ndl., de klank s weer 
·en wordt in 't Afr. s geschreven : mens, vis. 

(11) Ndl. z is in 't Afr. steeds s en wordt zo geschreve n : 
somer, so, see, sand. 

(12) In samenstellingen, waarvan 't tweede dee! met s aan
vangt, wordt geen buigings- of verbindings-s geschreven. Dus : 
meisieskool, rege.ringsaak, enigsins, geensins. De s v.an (e stam 
<l.aarentegen bliift bewaard: grassoort, toetssteen. 
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Opm. Ook miskien wordt met enkele s geschreven. De stellende 
trap op :s vetdubbelt des in de overtreffende trap: dwaas-dwaasste. 

(13) Ndl. aanvangs-v is in 't Afr. f doch wordt v geschreven 
in overeenstemming met de Ndl. spelling; vader, vrees moeten 
dus uitgesproken worden: fader, frees. 

Tussen klinkers is Ndl. v gewoonliik in Afr. w en wordt ook 
w geschreven. In enkele woorden heeft ze echter in Afr. de 
klank van f en wordt dan v geschreveri, b.v.: lewe, gawe; maar 
provinsie, rivier, klavier. 

Waar Ndl. v in Afr. tussen klinkers wegvalt, wordt ze niet 
geschreven : aand, gee, toor (Ndl. avond, geven, toveren.) 

(14) Ndl.ff tussen klinkers is in Afr., in klank en schrift, ww, 
b.v.: dowwe, stowwe, (Ndl. doffe, stoffen.) 

(15) De uitgangs-n die noch in Afr. noch in Ndl. wordt uitge
sproken, wordt in Afr. ook niet geschreven: manne, penne, lewe, 
skrijwe. 

(Hi) Een medeklinker wordt dubbel geschreven, als hii tussen 
klinkers staat en de voorafgaande klinker kort is en het hoofd
aksent draagt, b.v.: makker, stowwe. A is daarentegen de voor
afgaande klinker wei kort is maar niet het hoofdaksent draagt, 
dan wordt de medeklinker niet verdubbeld, b.v.: heerliker; mid
dele, baketel, bobejaan, lekewaan. 

liierbii maakt de Akademie echter dit v.oorbehoud: ,Soms is 
het toch nodig om met het oog op de liollandse spelling, of in 
het geval van vreemde woorden, voorlopig nog twee medeklin
kers te schrijven: klassikaal, skrobbeer, skrobbering, stoffasie, 
stommiteit." 

(17) tj en dj in verkleiningsuitgangen Yormen in 't Afr. een 
medeklinker. Men behoort dus te verdelen: paa-djie, poo-tiie. 

(18) Ndl. je is in 't Afr. ie en wordt zo geschreven, b.v. glasie, 
dorpie, meisie. 

E. V o e t a n g e I s. 
(1) Ndl. voor (ver-) wordt, waar 't niet als voor bewaard is, 

in 't Afr. als voorvoegsel geschreven ver-, doch als voorzetsel 
vir, b.v.: verlede, vernaam, versigtig, veral, tegenover: Dis vir 
mij; Dis ver van die dorp; Hij het v66r gekom. 

(2) De verbindingen ing en eng, ink en enk kunnen in 't Afr. 
met elkaar afwisselen in woorden als: bring, breng ,· skink, 
skenk. :t-Iet gebruik verschilt plaatselik. 

Door de Akademie is, gewoonlik in overeenstemming met de 
meest gebruikelike uitspraak, gedekreteerd, welke vorm van elk 
afzonderlik woord men schrijven moet. Daarvoor zij verwezen 
naar de tc publiceren ,Woordelijs". 
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(3) Op dezelfde wijze wisselen im en em, in en en met elkaar 
af in woorden als: gimmer, gemmer; print, prent. Door de · 
Akademie wordt enkel de vorm met em, en ,erkend". 

(4) De algemeen gebruikelike Afr. vorm voor 't Ndl. voor
zetsel wegens is weens. De Akademie ,erkent" echter slechts 
de vorm weens. 

(5) Van de verschillende vo rmen: baing, banje, baie, baje 
wordt slechts baie ,erkend". 

Verder zij verwezen naar de publikaties van de Akademie. 

f. liier volgen de regels voor 't schrijven van v r e em de 
woo r den, in de Afr. bewoording van Prof. Smith als mond
stuk van de S. A. Akademie. 

,.(1) ai word e in affere, militer, pomzzer, populerder, rewo
lusioner, sekzmder enz. 

(2) au word ozz in ouditeur, auteur, outoriteit, enz. 
(3) c word k of s, volgens die uitspraak: lwfee, konjak, 

sederboom, sentrwn, sertifikaat, sienies, sipres. 
(4) ch word g, k, s, sj, of ti, volgens die uitspraak: gao_s, 

gemie, gerub, kloroform, lwlera, masien, Sinees, sjampaniie, 
sjokolade, tjek. 

(5) eau word o: buro, kado, tabla. (Die meervoud is buro's, 
kado's, tabla's.) · 

(6) gn word ni: lwnjak; sjampaniie. 
(7) tlz word t: atleet, matesis, teater, tema, teologie, teoreties, 

tesis, tesourier. 
(8) v word w in die middel van woorde waar in die onver

valste Afrikaa nse uitspraak 'n w gehoor word : aktiwiteit, diwi
dent, enwelop, ewolusie, indiwidu, /wnsenvatief, lwnserwato
rium, resenve, re1volusie, Skandinawii!, soewerein. 

(9) x word ks: aksioma, heksameter, oksford. 
(10) y met die waarde van die ie in riet word ie of i volgens 

die klem - d.w.s. ie in lettergrepe wat die hoofklem van die 
woord dra , en i in swakker-beklemde lettergrepe: fiesies, 
fiesika, lieries, sienies; fisiologie, liriek, silinder, sipres. ' As y 
die waarde van die i in dik het, dan word dit altijd deur i ver
vang: Egipte, simpatie, sintaksis, sisteem. 

(11) z word s: sefier, sodiak, soOlogie. 
N.B. Uit bo-staande blijk dat vreemde woorde nou bijna 

altijd op eg Afrikaanse manier kan gespelle word. Beslis 
vreemde woorde, wat elkeen as sulks voel en wat ons in die 
middel van 'n Afrikaanse sin kursief of tussen aanha!ingstekens 
sou druk, kan natuurlik die vreemde spelling behou. Ook 
eiename behou dikwels 'n on-Afrikaanse spelling: Augustus, 
Australii!, Cyprus, Cyrus, Jacobus, Shakespeare." 


