


Die Voltooidc Deelwoord sonder 

ge .. by Werkwoordc op .. eer 

Jeur 

PROF. T. H. LE ROUX 

J. L. VA:>l SCHAlK, BEPERK, PRETORIA 
1 9 5 2 



(Hierdie artikel8 hct terore in lJte Brand wag t'rr8kyn). 

- Gedruk ilJ- Pretorza en uitgegee deur 
J. L. uan Srhaik, Bpk., Librigebou, Pretoria. 



VOLTOOIDE DEELWOORDE 

SONDER GE- BY WERKWOORDE OP -EER 

1. Meermale kan gehoor en gelees word dat 'n voltooide 
deelwoord sander ge- by 'n werkwoord op -eer, bv. ,.het Zoseer. 
het rcgeer," aan invloed van Engels toe te skrywe en daarom 
af te keur is. Die afwesigheid van die voorvoegsel ge- is ewen
wel volstrek nie aan invloed van Engels toe te skrywe nie. Dit 
wil ek in hierdie bydrae aantoon. Ook wil ek aantoon dat die 
deelwoord sander gC>- by hierdie tipe werkwoord, dikwels die 
basterwerkwoord genoem, baie gewoon is in die beskaafde 
Afrikaanse spreektaal en in Afrikaanse gesl<rifte. Ons behandel 
eers die vraag : In hoever kom die ge-lose vorm van die deel
woord voor in beskaafde Afrikaans? 

A. 

2. Die beste en vertroubaarste metode om hierdie vraag
stuk te ondersoek, is om getrou te luister na die gesproke taal 
van Afrikaanssprekende Afrikaners. Die gesproke woord tog 
is onbewuster en besit daardeur meer bewyskrag as die geskrewe 
woord in 'n geval soos hierdie. Uit die aard van die saak is 
hierdie metode nie toe te pas deur wie nie oor die nodige tyd 
en geldmiddele beskik nie. Daar bly dan twee wee oor waar
langs die vraagstuk ondersoek kan word, nl. die volgende: (a) 
vra ·n aantal waarnemers om die saak by hulleself en hulle om
gewing te ondersoek; (b) soek na voltooide deelwoorde sander 
ge- in Afrikaanse prosageskrifte. Vers word uitgesluit omdat die 
versmaat meermale 'n ge-lose vorm vereis waar hy tog nie tot 
die lewende taal behoort nie. 

3. Hierdie twee met odes het ek gevolg. Ek het aan my 
tweede- en derdejaarstudente (persone wat 'n kursus in 
spraakwaarneming gevolg het), 'n goeie 80-tal, die taak opgedra 
om die verskynsel by hulleself en in hulle omgewing tuis te 
ondersoek. Verder het ek elkeen versoek om dit na te gaan in 
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'n bepaalde prosageskrif. Wat die gesproke taal betref. het ek 
hulle nadruklik gewaarsku om nie sommer op die man a£ iemand 
te vra wat hy/sy insake hierdie punt doen nie. Jy kry dan alte 
maklik te hoor nie wat in die werklikheid by so iemand reel is 
nie, maar wat hy dink dat hy aan jou moet vertel, feitlik wat 
hy meen dat jy graag wil verneem. Dit weet elkeen wat ervaring 
besit van sodanige ondersoek. V erder het ek uit my eie lektuur 
'n ruim aantal voorbeelde versamel. asook 'n rondvraaglys uit
gestuur om in te vul. Oor beide straks meer. Eers gee ek wat 
ek van my studente ontvang het as gevolg van waarneming by 
hulleself en hulle omgewing. 

4. Ek het waardevolle mededelinge van my studente ont
vang, vera! ten opsigte van eie taalgebrUik. Elkeen van hulle 
gebruik die ge-lose voltooide deelwoord, maar, soos te verwag, 
nie in dieselfde mate nie. Van groot belang is dit om reeds by 
die begin daarop te wys dat dit vera! die meer alledaagse werk
woord op -ccr is waarby die ge- in die voltooide deelwoord by 
hulle agterwee kan bly, wwe. soos: blamecr, kalmccr. loseer, 
regeer, studecr, trotsccr, tcmptcer. waardcer. En hierdie feit 
blyk nie aileen uit die voorbeelde wat hulle aanhaal nie, maar 
ook daaruit dat verskillende van hulle werklik hierdie gedagte 
uitspreek. Natuurhk moet die term .,alledaagse:gebruiklike 
werkwoord'' nie te eng opgevat word nie: wat vir die een per
soon gebruiklik is, kan vir die ander minder gewoon wees, soos 
met 'n paar voorbeelde duidelik in die lig gestel kan word. Wie 
dikteer vera] gebruik in die sin van .. gebied. gelas," vir die is 
dit 'n kultuurwoord: maar vir die kind vir wie meneer of juffrou 
dikwels die een en ander dikteer, vir die is dit 'n doodgewone 
woord. Trotsecr in die sin van ,.terg": die kind kan my tog so 
trotsccr, is doodgewoon, maar in die sin van .,weerstand bied 
aan": wind en weer trotsccr, is dit 'n kultuurwoord. AI hou 
ons dit alles in gedagte, is dit ewenwel duidelik dat regeer 'n 
gewoi!e woord is, filosofccr daarentee tot d1e minder gewone, 
die kultuurwoorde behoort. 

Een student uit Pretoria, tewens amptenaar, deel my mee 
dat by 'n aansienlike mate van verskil ( sy proefpersone is uiter
aard uit verskillende dele van die Unie afkomstig en korter of 
Ianger tyd in Pretoria woonagtig), hy tog 'n groot mate van oor-
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eenkoms waargeneem het ten opsigte van wat as die gebruiklikt< 
werkwoord heskou kan word. Feithk a! sy proefpersone se: 
het amuseer, blamE'er, kalmeer, ~tudeer, takseer, tcmpteer, 
trotseer, waardeer, maar: het gdiiosofE'er, gelokaliseer, ge
memoriseer, gcmobiliseer, gC'objE'ktiveer, gesistematiseer. 

5. Dis 'n punt van die allE'rgrootste belang dat vera! die 
gebruiklike wE'rkwoord sonder die voorvoegsel gc- gebruik kan 
word in diE' voltooide del'lwoord. Waarom? Daarvoor bestaan 
'n psigologiese rede Pn onthou moet word dat die psigologiese 
faktor 'n groot rol speel by taalvPrskynsels. By die gebruiklike 
werkwoord word nie aan die vorm gedink nie; die spreker praat 
onbPwus. Kom hy daarPntee by 'n minder gewone werkwoord. 
'n kultuurwoord sons dit genoem word. dan is die kanse baie 
g:oter dat so iemand, in aansluiting by die gewone reel. die ge
voorvoeg. V ra jy a an iPmand wat die meervoud van strand is, 
dan kry jy bes moontlik tot antwoord: Het die woord dan 'n 
rneervoud? V erseker jy hom daarop dat die woord 'n meervoud 
besit en vra jy hom om dit te vorm, dan redeneer hy soos volg: 
van band. land, rand, woorde wat net so gebou is, is die meer
voud onderskeidelik bandC', Iande, rande: dus moet die meer
voud van stwnd lui strand..:. Onder sommige Afrikaners in 
Wes-Kaapland wat dikwels 'n strand besoek, moontlik in die 
nabyheid of ter plaatse woon, kan egter gehoor word die mv. 
strantc. Hierdie laaste sprekers praat dan onbewus. Al weet 
van bulle dat daar op die end van die woord geen t staan nie 
maar 'n d, dan nog lewE' diE' woord so in die volksmond, is hy 
m.a.w. so gebruiklik, dat die t-uitspraak selfs in die meervoud 
oorgctrek word. Dis dan soos by die meervoud potlote, rate: 
weliswaar skrywe ons bier ook in die cnkelvoud 'n t: potloot, 
raat. maar histories is dit tog 'n d. Net so sal iemand wat by die 
alledaagse wcrkwoord op -ecr die voltooide deelwoord dood
gewoon sonder gc- vorm, dit nie doen by 'n duidelike kultuur
woord nie. soos bv. fulminrer (in woede opstuif) of fundeer 
(vestig). Nee, hier vorm hy die deelwoord min of meer bewus 
volgens die reel, dus met ge: gefulmineer, gefundeer. 

6. Dric studente wat goeic werk gedoen het, maak die 
volgende opmerking. blykbaar onafhanklik van mekaar. Die 
eerste vertel dat hy sou se: ek het hom aan die hof rapporteer, 
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maar: hy is aan die hof gcrapporteer: die tweede dat sy vorm 
is: dit het hom irriteer, maar: hulle is gei"rriteer deur sy gedrag; 
die derde dat sy gebruik is: hoe het die medisyne hom a[fek
teer? teenoor: die teringlyer is sterk geaffekteer deur die 
klimaat. 

Dit is goed waargenet>m. In die tweede sin van elket>n van 
die drie word die werkwoord passief gebruik. m.a.w. min of 
meer adjektiwies, min o.f meer as bepaling. Daarom is die voor
voegsel ge- hier op sy pick. in tees telling met die· drie eerste 
sinne, waar die werkwoord aktief gebruik word en nie as be
paling, nie adjektiwies nie. Dit klop met wat ons in die volgende 
geval waarneem. 'n Spreker wat se: h y het die tydskrif 
illustreer; hy het die koste kontroleer; hy het die saak dcfinieer, 
sal tog ge- voorvoeg in: 'n gl'lllustreerde tydskrif; gekontroleer
de koste: 'n gcdefinieerde begrip. By die eerste, die ge-lose 
vorme, het ons met 'n suiwer werkwoord te doen, terwyl die 
laaste. die vorme met gc-, adjektiwies gebruik word. Die ver
skil kan ook s6 verduidelik word: die tweede drietal sinne 
verskil van die eerste ten opsigte van aspek, deurdat hulle 'n 
meerdere mate van perfektiwiteit te kenne gee. en dat daarom 
behoefte bestaan aan die voorvoegsel ge-. 

Die Afrikaanse taalgebruik verskil hier van die Duitse. 
Die Duitser vorm steeds die voltooide deelwoord van werk
woorde op -ieren sander gc-, bv. : hat dcterminiert, kompliziert, 
kontrolliert, maar die adjektiwies gehruikte deelwoord is 66k 
sander gc-, dus: determinierte Handlung, komplizierte Sache, 
kontrollierte Bediirfnisse. Dis waar, onder invloed van Engels 
kan die adjektiwies gebruikte deelwoord by sommige Afrikaans
sprekendes ook sander gc- aangetref word, bv. : 'n illustreerde 
tydskrif. maar hierdie foutiewe gebruik, hierdie anglisisme. moet 
goed onderskeie word van die vraagstuk wat in hierdie artikel 
ondersoek word. 

7. Verskillende studente is van oordeel dat waar die volt. 
dw. onmiddellik of kort op die hulpww. hct volg, die voor
voegsel ge- makliker weggelaat kan word as wanneer die twee 
deur 'n aantal woorde van mekaar geskeie word, bv.: hy het 
my forseer om dit te doen, teenoor: hulle het hom, sonder dat 
hy iets daaraan kon doen, geforseer om te gaan. Bindend hoef 
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dit nie te wees nie, maar die omstandigheid kan van invloed 
wees vir sommige persone: waar die deelwoord 'n aansienlike 
afstand van die hulpwerkwoord staan, is daar grater behoefte 
om sy werkwoordehke karakter te laat uitkom en dit word ge
doen deur aan hom toe te voeg sy algemene kenmerk, nl. die 
voorvoegsel ge-. 

8. Een student meen dat ge- soms versterkend kan werk 
en voer die volgende voorbeelde aan. 'n Arbeider vra aan sy 
kollega: Het jy die draad konnekteer? en kry tot antwoord: 
Ja, man, ek het die ding lanka! gekonnekteer. 'n Naelloper 
vertel aan sy maats: Ek het verskriklik uermeer langs die pad. 
Vlak daarop herhaal hy: Het ek nie langs die pad gevermeer 
nie! ~og 'n student is van dieselfde gevoele en voer as bewys 
die volgende voorbeelde uit Nooit van C. M. van den Heever 
aan: daardie aand het hy ... met 'n ywer studeer (bl. 17}; 
gedurende die tyd toe hy so kwaai studeer het (bl. 24}, teen
oar: nagte het hy omgestudeer (bl. 75). Dis stellig 'n faktor 
wat van belang kan wees vir die een, maar nie noodwendig vir 
die ander nie. 

9. V erskillende studente vertel dat hulle eers baie meer 
die gc- weggelaat het by die voltooide deelwoord van werk
woorde op -f'er, maar dat dit deur die onderwyser teegewerk is 
en hulle sodoende dit tans baie meer voorvoeg. Hier kom ons 
voor 'n belangrike verskynsel te staan: die invloed van die 
onderwyser. Gewoonlik word aangeneem dat die kind die taal 
praat van die ouerlike huis. In die eerste jare wei, maar later 
is sy omgewing, sy maats van baie grater invloed op sy taal. 
En die onderwyser, vera! die taalonderwyser, oefen groat in
vloed u1t op die taal van die leer ling. Daarom moet die onder
wyser so oppas dat hy by sy onderrig die wese van die be
skaafde taalgebruik geen geweld aandoen nie. 

10. Een van my studente, mnr. P. G. van Rooyen, het tot 
sy 15de jaar in Kareedou ( distrik Humansdorp) gewoon; van 
sy 15de tot sy JOste jaar in Germiston en omgewing; daarna 
in Pretoria. Uit 'n lys van 148 werkwoorde op -cer deur hom 
self opgestel, gebruik hy 4 7 persent van die voltooide deelwoor
de met ge-, 40 persent sonder ge- en is 13 persent onvas. By 
het die verbinding met Kareedou nie verbreek nie en dee! mee 

7 



dat in Germiston en omgewing vorme met gc~ baie gewoner is 
as in eersgenoemde oord. In Karcedou word o.a. die volgende 
werkwoorde sander gc- gebrUJk m die voltooide deelwoord: 
diktecr, losccr. marsjeer, molestecr, rcgccr, skrobbecr, soldcer, 
span.decr, studecr, taksef'r. trotscer. waardccr. Dis te verwag 
dat 'n groter sentrum minder ge-lose woorde sal oplewer as 'n 
kleiner een: die wisselwerking, en gevolg lik die nivellering, die 
gelykmaking tussen sprekers is uitcraard groter in 'n grater 
sentrum en die aantal kultuurwoorde is hier natuurlik grater; 
en die kultuurwoord begunstig die voorvoegscl gc- in die vol
tooide deelwoord. 

11. Hierdie student het 'n haie vcrnuftige toets laat uit
voer. Hy het 20 kort sinnetjies in die tecnwoordige tyd opge
std, elk met 'n werkwoord op -ccr. en die leerlinge is gevra om 
dit oor te sit in die verlede tvd, 'n oefening waaraan skoal~ 
kinders gewoond is. Voorbeeld van 'n sinnetjie: die onder~ 
wyser diktcf'r die woorde; die onderwysrr het die w6orde 
Die volgende 20 werkwoorde is gebruik: annr'kscer. diktccr, 
dreinecr, dresseer, intcrnccr. losef'r, marsiccr, molestecr. mur
mureer, organiscer, probcf'r, publisccr, rangcer, rcgccr, resitccr, 
spandecr, studcf'r, traktccr, trotsccr. waardcf'r. Die toets is deur 
'n vriend van my segsman uitgevoer in standards 4, 5 en 6 van 
'n Afrikaansmediumskool in Elsburg. Aan die leerlinge is voor~ 
af goed verduidelik dat elke werkwoord gc- kan neem of nie, a! 
na die taalgebruik van die indiwidu. Daarna is hulle versoek 
om die vereiste voltooide deelwoorde doodgewoon in te vul in 
ooreenstemming met eie taalgebruik, onverskillig of clke wcrk
woord gc- kry by hulle of nie. Hulle is gevra om elke sin in te 
vul en dit het oak gebewr in elke klas. Die uitslag van die toets 
is soos volg : 

Met gc~ 
Souder gc-

St. 5 
G9~( 

31 ~ ( 

St. 6 
79~( 

21 ~ ( 

Dit spring meteens in die oog dat die uitslag van die toets 
besonder insiggewend is. Ons word vera] getref deur 'n styging 
van die vorme met ge- van 'n laer na 'n hoer klas, en die oor
eenstemmende daling van die gc·losr vorme. Die heer Van 
Rooyen meen dat die styging by die deelwoord met ge~ soos 
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volg te verklaar is: namate 'n leerling styg van 'n laer tot 'n 
hoer klas, if'Pr hy meer van diP rninder gebruiklike werkwoorde 
op -ccr ken, soos bv. distillccr en illuf'trecr; hierdie minder ge~ 
wone werkwoorde kry in die taalboe~ gereeld ge- in die volt. 
deelwoord en gewoonlik ook by die onderwyser; deur analogie 
kom die leerbng dan daartoe om meer deelwoorde met ~ge te 
gebruik as wat hy vroeer gPdoen het. H1erdie verklaring van 
my segsman van die betrokke verskynsel is sonder twyfel kor~ 
rek, maar dit bevat slegs 'n gedeclte van die waarheid. Veilig 
mag aangeneem word dat die opvallende styging van die ge~ 
vorm en die gevolglike daling van die ge~lose vorm by die vol~ 
tooide deelwoord vera! die gevolg daarvan is dat d1e vorm met 
ge~ deur die ldasonderwyser aan die Jeerlinge voorgehou is as 
die korrekte vorm. En IS daar 'n taalboekie waarin dit nie ge
doen word nie? 

12. Die volgende is nie van belang ontbloot nie. 'n Stu~ 
dent met Duits as hUistaal, maar in ons land gebore en opge~ 
groei, dee! my mee dat deur die omgang met Afrikaansspre~ 
kende studente die toestand by hom in sekere mate onvas ge
word het, maar dat hy nog beslis by oorweging die volt. c.leel~ 

woord van wPrkwoorde op -ccr sonder ge- gebruik. Volgens 
een student gebruik die plaasmense in Ventersburg ( O.V.S.) 
steeds die vorm met gc-, tot selfs gcprobccr. Dat die verhou
ding van ge-vorme tot ge-lose verskillend sal wees in verskil~ 
lende dele van ons land, is te verwag, maar of daar dele in ons 
land is waar onder plaasmense glad me die voltooide deelwoord 
sonder gc- gebruik word by werkwoorde op -cer nie, moet ek 
betwyfel op grond van die gegewt>ns wat ek ontvang het. 

B. 
13. Ons kan nou oorgaan tot d1e oorweging van die vol~ 

tooide deelwoord sonder gc~ by werkwoorde op -ecr wat my 
studente in prosageskrifte in Afrikaans gevind het. ~ooit skyn 
so'n geskrif baie voorbeelde op te !ewer nie. Volgens my student
segsman bevat Grosskopf se Legendc net een voorbeeld en sy 
KlipdolkiP geen enkele nie. Uit die geskrifte wat my studente 
ondersoek het, doen ek slegs 'n vertt>enwoordigende greep. Die 
ruimte laat nie toP om meer te gee nie en meer is eintlik ook 
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nie nodig nie. Dit spreek vanself dat 'n ondersoeker maklik 
een of me~Cr voorbeelde oor die hoof kan gesien het, maar hy/sy 
sal wel nie voorbeelde opgee wat nie in die werk voorkom nie 
en dit is wat hier van die meeste belang is. Daar uitgewers 
gewoonlik persklaarmakers vir hulle manuskripte het en dit by 
die laaste die neiging is om eerder 'n ge~lose volt. deelwoord 
van die voorvoegsel ge- te voorsien as andersom, mag veilig 
aangeneem word dat wat werklik in 'n werk aan ge~lose volt. 
deelwoorde gevind word eerder minder is as wat van die skry
wer self afkomstig is. 

14. C. M. van den Heever skyn die voorkeur te gee aan die 
vorm met ge-, te oordeel na T,angs die Grootpad. Groci. Laat 
Vrugte. Van Aangesig tot Aangesig en Nooit. Tog vind ons 
in laasgenoemde werk 4 voorbeelde sander gc-, nl. opkomman
deer, studeer (2 maal) en spandeer. D. F. Malherbe gee ewen~ 
eens die voorkeur aan die vorm met gc~, te oordeel na Hans die 
Skipper, Die Pro feet en Die W orstelheld: tog vind ons waar~ 
deer in beide laasgenoemde werke en spandeer in Die Meul 
Draai. Let op dat waardccr en spandeer. vera] die eerste, baie 
gewone woorde is. Volgens ontvange gegewens (kyk §21) 
skyn Afrikaners meestal die gc- weg te laat by die volt. deel~ 
woord van waardcer. 

Kootjie v. d. Heever gebruik in Gcslotc I,cwens twee maal 
die volt. deelwoord spandeer. Volgens my informant gebruik 
Sangiro in Uit Oerwoud en Vlaktc net een voorbeeld, nl. pro~ 
testeer: eindelik het hy knorrend protesteer. In Hymne Weiss 
se Verwaaide Bloeisels kom 'n goeie tiental volt. dwe. voor, 
maar op een na almal met ge-, o.a, gcspandeer en gestudeer. 
Die deelwoord sander gc- by haar is probeer, wat herhaaldelik 
voorkom. Eugene Marais skrywe in Die Huis t'an die Vier 
Winde trotseer ( 2 maal), rcsiteer, studeer en hanteer, maar 
geokkupeer en gcrapporteer. Let op dat die ge~lose vorme die 
van gewone werkwoorde is en rapporteer kan weliswaar nie as 
ongebruiklik beskou word nie, maar okkupccr tog wei. In 
M.E.R. se Dric V ertellings vind ons gcabsorbeer, geaffekteer, 
gekonsentreer en geloseer, maar probeer en waardeer. Hoewel 
die gewone loseer ge- het, val dit op dat die gebruiklike probeer 
en waardeer daarsonder is. 
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In Baanbrekers gebruik Preller n man wat nie die 
volksmond tot rigsnoer gekies het nie - die deelwoorde rap~ 
porteer en spioneer, teenoor gekommandeer, gei:nsinueer, ge~ 
reageer en gesilhoeetteer, en let op : die laaste drie is beslis 
kultuurwoorde. Langenhoven skrywe in Doppers en· Filistyne, 
Sonde met die Bure en Hcrrie op die au Tremspoor op een uit~ 
sondering na net vorme met ge-, o.a. gewaiudeer ( 2 maal) elk 
in sowel Sonde met die Bure as llcrrie op die ou Trcmspoor, en 

.sowaar geprobeer! Hy skrywe egter die deelwoord makeer. 
Oat gc- so oorweeg by Langenhoven, val sterk op: die man 
wat die skyn. die onegte so verfoei het. En die voorbeelde is 
gewone woorde, o.a. gcadverteer. gE>rapporteer, gerinneweer, 
gestudeer en getelegrafeer. Ek weet nie of 'n persklaarmaker 
sy werke moes versorg nie, maar ek herinner daaraan dat hy 
in sekere opsigte sy ]ewe lank nader aan die Nederlandse skryf~ 
vorm bly staan het as die gemiddelde Afrikaner ( vgl. die proef~ 
skrif van W. H. Venter, Die wisselende Eindklank of ~klankc 
van die Wcrkwoord in Afrikaans en T. H. le Roux, Afrikaanse 
Taalstudics 0

, bl. 111~112). 
Anna de Villiers skrywe in Die Wit Kraai uit 5 deelwoorde 

4 met ge-. nl. gesilhoeetteer. gekrepeer, gcvisenteer en ge~ 
arresteer, en een daarsonder, nl. moveer: die een wat hom 
vannag mol'ecr het ( moucer is, of was in Wes~Kaapland 'n 
gewone volkswoord, in die betekenis ,terge, plae"). 

15. As die deelwoord sonder gc- aan invloed van Engels 
toegeskrywe moet word ( 'n opmerking wat dikwels gehoor of 
gelees kan word), moet dit ons verbaas dat Leipoldt, wat sterk 
onder die invloed van Engels gestaan het, in W aar Spoke Speel 
haas nooit die vorm sonder ge- gebruik nie. Ons vind daar ge~ 
doubleer, gekoketteer, gcopereer, gcrespekteer, gestudeer en 
sowaar drie maal gcprobeer. Daarnaas vind ons egter as deel~ 
woord regeer en een maal probeer. Is die persklaarmaker vir 
hierdie toestand van sake verantwoordelik en was die natuur 
hom by die laaste twee deelwoordsvorme te sterk, of het dit 
aileen sy oog ontsnap? Uiters opvallend is die toestand by 
Sophie Roux. In Arme Drommels kom twee deelwoorde voor 
en albei sonder ge-, nl. flankeer en loseer; in Wrede Grense 
daarentee kom al 6 voorbeelde voor met ge-, nl. gefantaseer, 
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gegra,veer. gelrriteer, gL'kommandE'er, gt>komponeer en gesug~ 
gereer. 'n Direkte teE>stelling dus E'n heswaarbk kan gese word 
dat die vorme met gc~ alma! minder gebruiklike woordE' geld. 
Is die skryfster hiervoor verantwoordelik, of twee verskillende 
persklaarmakers? 

Van 3 voorbeelde in Abel Coetzee se Waarhcen Vader? 
het geeneE'n gc~ nie, nl. kalmeer en probeer ( 2 maal). In P. de 
V. Pienaar se Magte kom eweneens a! 7 voorheelde voor san
der gc-, nl. boctseer, interesseer ( 2 maal), negeer, poseer en 
probeer (2 maal). In Sy kom met die Sekelmaan gehruik Hettie 
Smit 3 deelwoorde sonder ge~. nl. assimileer, reageer en ~tu
deer, en 1 met ge-, nl. gerespektcE'r; en die laaste in passiewe 
( adjektiwiese) funksie: wanncer die individu grrespekteer wo:d. 
Let op hoe die gc~lose deelwoord by hierdiE' dric skrywcrs oor~ 
weeg. 

16. Van die 16 voorbeeldc in J. R. L van Bruggen se Erf
gename kom slegs 1 sonder ge- voor, nl. presteer. Van J. F. 
W. Grosskopf ontheer diE' 1 voorbedd in Ben Lcgende die gc-. 
ni. regeer; die 3 voorbeeldc in 'n Esau het alma! die voorvoeg
sel, nl. aangepresenteer, geprotesteer, gestudeE'r: van die 2 voor
beelde in As die Tuig Skau·e kom 1 mE't ge- voor en 1 daar~ 
sonder, nl. getelegrafeer, teenoor tcmpteer. In die gehroeders 
Hobson se Vlam Pan die Suun•dd ontbeer a! drie dee! woo -Je 
die ge-, nl. molesteer, probeer en uisenteer. Soos bekend, is Van 
Bruggen van Nederlandse, Grosskopf van Duitse en die Hob~ 
sons van Engels€' afkoms; daarom groepeer ek hulle apart. 
Ge!et op die groot ooreenkoms in bou tussen die Nedcrlandse 
en Afrikaanse vorm van die tipe werkwoord deur ons hier 
ondersoek, hv. Ndl. prestcren. Afr. prestccr: gelet ook op die 
eng taalkundige en kulturde band tussen die betrokke twee 
volke, le dit voor die hand dat Van Bruggen deur sy afkoms 
ten gunste van die voorvoegsel ge~ bei"nvloed is. In die geval 
van Grosskopf en die Hoh~ons is ek nie van oordeel dat hulle 
afkoms d1e toestand beinvloed het nie: wat Grosskopf betref, 
omdat hy, soos bekend, hom deur en deur vereenselwig het met 
die Afrikaanse taal en kultuur; wat die Hohson-broers betref, 
vanwee die redes in §&28.33 genoem waarom Engels nie van 
invloed kan gewees het by die weglating van die voorvo~gsel 
ge~ nie. 

12 



c. 

17. Tot saver het ek gebruik gemaak van materiaal wat 
deur my studente versamel is. Ek gaan nou oor tot die bespre
king van voorbeelde wat ek self opgeteken het. Vir die oor
sigtelikheid rangskik ek my voorbeelde alfabeties. Ek het my 
vera! toegele op die meer gebruiklike woord. Ek gebruik die 
volgende tw<>e afkortings: Trv. staan vir ,Die Transvaler" en 
Hf. vir .,hoofartikel" in genoemde blad. My voorbeelde:
absorbccr: M.E.R., N a V aste Gange: ho<>dat sy die man se 

wese inteiiektueel absorbeer het ( bl. 50): 

assimilecr: na afloop van 'n toespraak wat ek, by sekere ge
leentheid, voor die person<>el en die studente moes hou, 
kom wyle prof. lsak Bosman na my toe en vra: Ek het jou 
twee keer hoor se geassimileer: is ons vorm van die deel
woord in Afrikaans dan nie assimileer nie? 

blameer: Trv., Hf., 3/9/46: hy moet ook blameer word vir die 
valse gerussteiling waarmee hy die publiek om die bos 
gelei het; 

boetseer: P. de V. Pienaar, Magte: miskien deur God ... 
so boetseer (nl. die rotse); 

datecr: M.E.R., Na Vas.te Gange: dat ek die hele loop heel
wat later dateer het ( Voorwoord, bl. I); 

dikteer: Tw., Sake v. d. Dag, 27/6/47: soos die politieke be
lang . . . van sy eie land dikteer het; 

doseer: Trv .. Nuus: sommige van die baie vakke wat doseer 
word; 

emigreer: Trv .. Nuus, 20/2/47: daarop het die Baltiese bevol
kmg massagewyse voor die Russe uit emigreer; 

hantecr: Tw., Hf., 5/11, 46: indien huishoudelike aangeleent
hede moet hantcer word; Tru., Nuus, 25/1/47: S. het die 
lndier-kwessie nog swakker hanteer; 

intcressf'Pr: M.E.R., N a V as.te Gange: hierdie huwelik wat 
vir ons so geweldig ... inter<>sseer het (bl. 49); P. de V. 
Pienaar, Magte: Ek het jou interesseer, ne? Antonie het 
hom nooit interesseer nie; 

kalmePr: M.E.R.. Na Vast!? Gange: wie sal se watter 
herinnering . . vir Dudley kalmeer het ( bl 261 ): 
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kampeer: Tru., Nuus, 25/7/46: die gesin het ... in die Bos~ 
veld kampeer; 

makeer: F. P. van der Merwe, Mcvrou BoPary: wat het jou 
makeer ( bl. 211 ) ? 

marsjeer: B. G. Lindeque, Afr. Taalocfeninge: toe die gene~ 
raal ... na die stad . . marsjeer het (bl 158): 

negeer: P. de V. Pienaar, Magte: Faans het Hetta heeltemal 
ncgeer; 

opponeer: M.E.R., Na Vastc Gange: daarna het Hendrik ... 
hom met ... toewyding opponeer (bl. 137); 

organiseer: Tru., Nuus, 22/5/46: die vergadering word nie 
organiseer deur die ... party ... nie; 

poseer: P. de V. Pienaar, Magte: met daardie houding waar~ 
mee hy voor my poseer het : 

presteer: TrP., Nuus, 30/3/46: ten opsigte waarvan die blanke 
volk . . . reeds pragtig presteer het; die laerskool het 
presteer (ald., 25/5/46); 

probeer: Mark. 12: 12: en hulle het pro beer om Hom in die 
hande te kry: ( Opm. Volgens 'n private skrywe van Totius 
kom in die Bybel van hierdie werkwoord net voor die vol
tooide deelwoord probeer. Tekenend is wat Totius by 
hierdie geleentheid aan my skrywe. Hy vertel dat aan die 
Bybelvertalers aanbeveel is o.a. gcprobeer, geopenbaar en 
geregeer, maar dat geprobeer vir hulle tog te magteg was en 
daarom in die Bybel net die voltooide deelwoord probeer 
voorkom. Op grond hiervan neem ek aan dat van die werk
woorde op -eer net van probeer die volt. dw. sonder ge
gebruik word. Ek het altans geen ander voorbeeld gevind 
nie, hoewel ek vera! in die historiese boeke: Konings en 
Kronieke, hard gesoek het of nie moontlik die volt. dw. 
rcgeer voorkom nie). 

protesteer: Trv., Nuus. 28/3/46: hy het daarteen protesteer; 

punktueer: uit 'n opstel van 'n H.O.D.-student by 'n openbare 
eksamen teken ek binne sowat 1 0 reels die volgende drie 
voorbeelde op: 'n stuk wat sleg punktueer is; allermins wil 
ons egter he dat skriftelike werk so punktueer word; die 
vraag ontstaan dan: hoe moet punktueer word? 

regeer: Tn•., Nuus, 3/4146: sou hy gese het dat Rusland deur 
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'n diktator rcgeer word; Tm, Hf., 10/2/47: dat hul vak~ 
bond op suiwer demokratiese wyse regeer moet word; ald., 
21/5/4 7: so verstand1g sou die Smuts~bewind regeer het; 
Trv., Sake van die Dag. 2015/46: die klagte ... dat 
daar diktatoriaal regeer word: ald., 21/5/46: sommige 
wou he dat die besette dele deur die oorwinnaars moes 
regeer word; ald .. 11/3/47: hoe die toekomstige Duitsland 
moet'regeer word; J. F. W. Grosskopf, Legende: moeder 
moes gesien het hoe Her en maklik hy Evert se kwaai skim~ 
melperd regeer het; T. H. le Roux en J. J. le Roux, Mnl. 
Grammatika, par. 342: 'n genitief word regeer deur die 
byvoeglike naamwoorde wat ... (hierdie sin is deur my 
naamgcnoot geskrywe); 

spandeer: Trv .. Nuus, 4/11/46: afgevaardigdes ... het baie 
tyd spandeer: Tru .. Hf .. 5/2/47: dat hy (die minister) 
... te kwistig spandeer het; ald .. 20/3/47: so het dit 
dikwels gebeur dat stadsgeld spandeer is; F. P. van der 
Merwe, Meu. Bovary: hy het soveel spandeer aan herstel~ 
werk ... dat (bl. 117); 

studeer: Trv .. Nuus. 10/6/44: nadat sy ... in Kaapstad 
studeer het; ald., 10/5/46: dat sy ... in Duitsland stu~ 
deer het; F. P. v. d. Merwe, Mev. Bouary: toe ek ... in 
Rouan in die artsenykunde studeer het (bl. 162); Die Huis~ 
gcnoot. 27/5/49: aan die universiteit van Gent het hy 
( Maeterlinck) in die regsgeleerdheid stu deer en 'n kort 
wyle het hy in sy geboortestad gepraktiseer ( bl. 5, kol. 2, 
van die Redaksie; - die twee volt. deelwoorde, die een 
sonder en die ander met ge~, so vlak opmekaar, mag seker 
as bewys geld dat die gc~lose vorm geen lapsus is nie); 
B. G. Lindeque, Afr. Taaloefrminge: ek appresieer 
die feit dat jy so fluks stu deer het ( bl. 75); 

triomfeer. trotseer: Gcs. 119: 5: 
U het en dood, en he! trotseer 
En oor die sonde triomfeer; 

Dat dit in die rym voorkom, doen niks af aan die bewys~ 
krag van die voorbeeld nie, want die berymer kon maklik 
ge~ ingevoeg het as hy daaraan die voorkeur gegee het. op 
een van die volgende twee maniere: 
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(a) deur die uitgelate dee! deur 'n afkappingsteken aan te 
duie, a!dus: 

u het en dood, en hel 'trotseer 
en oor die sonde 'triomfeer; 

(b) deur van omsetting en die infinitief gebruik te maak, 
aldus: 

En dood. en he! wou U tro.tseer 
En oor die sonde triomfeer; 

Tru., Nuus, 2813/46: dat Von Ribbt>ntrop die dood trot~ 
seer het; 

waardeer: Tn•., Nuu~. 1/4/46: wit> se eerlikheid ... deur 
almal waardeer word; ald., 11/11/46: die skip wat ... 
teen £2,000,000 waardeer word: P. H. Langenhoven. San~ 
ger uan die Suikerbosrand: sy wt>rk as medikus en volk
sanger staan hoog aangeskryf en word diep waardet>r (hi. 
71); ald.: eers na sy heengaan sal dit (nl. sy werk) reg 
geskat en waardeer word ( tekenend van die gebruiklikheid 
by hierdie skrywer van die vorm sander ge~ by waardePr 
is die feit dat die twee voorbeelde voorkom in twee op 
mekaar volgende sinne en. dat elke voorbeeld in die betrok
ke sin voorafgegaan word deur 'n deelwoord met ge-: die 
eerste deur ,aangeskryf" en die tweede deur ,geskat", 
sodat daar volop geleentheid was om aan die voorvoegsel 
gc~ herinner te word); M.E.R., N a V aste Gange: Hendrik 
en Bruintjie het haar waardeer (bl. 197); ald., nadat .. . 
Marianne die valle betekenis van Ouma se bystand .. . 
waardeer het (bl. 248): B. G. Lindeque, Afr. Taaloefe~ 
ninge: 'n voorreg wat 'n mens eertyds geniet dog nh> 
waardeer het nie ( bl. 153). 
In 'n brief aan my merk Totius van hierdie werkwoord op: 

,Ek sou dit heeltemal natuurlik vind om te se: ek het dit baie 
waardeer, terwyl gcwaardeer vir my onnatuurlik klink." 

Opm. Om die gebruiklikheid van die deelwoord sander 
ge~ by die meer alledaagse werkwoord te laat uitkom. vera! by 
regeer, spandeer, studeer en waardcer. het ek by hierdie werk~ 
woorde meer voorbeelde gegee as by die ander en ek sou baie 
meer kon toegevoeg het uit wat ek aangeteken het. 
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D. 

18, Ek het vervolgens die volgende rondvraaglys opgestel 
en uitgestuur. Dis nodig om kortliks te verduidelik hoe die lys 
opgestel is. Dit bevat alh·daagse werkwoorde, soos probeer, 
rcgccr. ~tudccr en waardeer; kultuurwoorde. soos federcer. 
punktucer en suggr:rcer, en werkwoorde wat op die grens staan 
tussen alledaags en kultuur, woorde soos assimileer en presteer. 

Hier volg die lys, met die volgende toeligting en versoek: 
,.Wwe. op -ccr kan die volt. dw. vorm met of sonder die 

voorvoegsel gc-. Vul in die oop gelate ruimte in nt>wensgaande 
25 sinnetjies tlie vorm van die dw. in wat U normaalweg sou 
gebruik. Moenie die vorm met ander bespreek nie. V ul ook in 
die plek waar U opgegroei het. 

Daar's ruimte vir 'n opmerking as U dit wenslik ag. 
Ek het hierd1e informasie nodig i.v.m. 'n ondersoek. 
Teken u naam. 

Baie dankie, 
T. H. le Roux. 

1. assimilcer: hy het die inhoud van die boek nie goetl 
nie; 

2. blamccr: hy het my daarvoor 
3. diktcer: die meester het a] die woorde 
4. do5ecr: watter vak het hy aan die universiteit ? 
5. fcdcreer: drie van die state het reeds 
6. hantcer: jy het die saak goed 
7. illustrecr: die uitgcwer het tlie tydskrif mooi 
8. intcrcssr>cr: die saak het hom nooit nie; 
9. irritecr: die kind het my die hele tyd 

10. losPcr: hy het by sy tante 
11. makeer: on thou jy wat hom het? 
12. ncgccr: die spreker het die rusverstoorder heeltemal 

13. opponecr: hy het die spreker heftig 
14. organisccr: hulle het die kongres baie goed 
15. publisccr; wanneer het hy daardie hoek ? 
16. prcstccr : daardie man het nog nie vee! nie; 
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17. probecr: het jy al om dit te doen? 
18. protesteer: hy het heftig teen die brskuld1ging; 
19. punktuccr: hy het sy opstel sleg 
20. regeer: die koning het 10 jaar 
21. resiteer: die dogter het die gedig goed 
22. studeer: die man het 8 jaar lank 
23. suggercer: hy het daardie gedagte meermale 
24. trotseer: die kind het my die hele tyd 
25. waardecr: hy het sy voorregte nie behoorlik nie. 

I. Plek ( distrik, dorp. stad) waar U opgegroei het; 

II. Moontlike opmerking; 

III. Handtekening (naam)". 

19. Ek het die lysie aan 'n goeie 80 persone gestuur, 
maar slegs van 75 d1t terugontvang. By my keuse van inlig~ 
ters het ek my by voorkeur gewend tot persone wat in Holland 
studeer het, van wie veronderstel mag word dat insake 'n punt 
soos wat hier ondrrsoek word hulle eerder na die Nederlandse 
taalgebruik sal oorhel as na die Engelse. Dan het ek my infor~ 
mante graag versprei oor die hele Afrikaanse spraakgebied. So 
het ek inligting ontvang van 'n enkele persoon uit Natal (Vry
heid) en 'n enkele uit die Oostelike Kaapprovinsie (Elliot), 
maar anders is my segslui afkomstig uit die meer Afrikaans 
georienteerde dele van ons land: van Upington in die noord~ 
weste tot Burgersdorp in die noodooste, van Waterberg in 
Noord~ Transvaal tot Oudtshoorn, Riversdal en Somerset~ Wes 
in die suide. 

Dikwels was dit my nie vantevore bekend waar 'n segs~ 
man opgegroei het nie en het ek eenvoudig gekies wie ek as 
oordeelkundige informant beskou het. So het dit meermale ge
beur dat verskillende inligters in dieselfde distrik grootgeword 
het. Hierdie omstandigheid het hierdie voordeel dat daardeur 
waargeneem kan word in hoever hulle inligting verskil of oor
eenkom, en soos later sal blyk, is dit opvallend in watter hoe 
mate hulle taalgebruik ooreenstem. 
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20. Die gemiddelde persentasie voltooide deelwoorde son~ 
der ge~ by my 75 informante is 46.69£. Vir die spraakgebied 
as geheel geneem, is dit inderdaad 'n heel aansienlike persen
tasie. Daarby moet in gedagte gehou word hoe die lys saam~ 
gestel is ( § 18). Dit sou maklik wees om 'n lys so saam te stel 
dat die aantal ge-lose deelwoorde Of baie laag, 6f baie hoog 
uitval. 

Dis van belang om 'n bietjie nader in te gaan op indiwi
duele persentasies. Een van my 75 inligters gebruik, op een 
na, die volt. dw. van al 25 werkwoorde van die lys met die 
voorvoegsel gc~. Die een uitsondering is die ww. makeer, wat 
hy met of sonder ge- gebruik. 'n Tweede informant gebruik 
op twee na al 25 werkwoorde met gc~ in die voltooide deel~ 
woord. Die twee uitsonderinge is makeer en probeer, wat hy 
met of sonder gc~ gebruik. Dan is daar 8 inligters wie se vol~ 
tooide .deelwoorde sander ge~ afwissel tussen 8~·o en 24%, maar 
hierdie gevalle vorm die besliste minderheid. By die oorgroot 
meerdcrheid van die 75 inligters wi~sel die persentasie volt. 
deelwoorde sonder gc- af tussen 30:r en 60~t. Ruim 1/3 van 
die 75 informante gebruik 52Sc of meer van die volt. deel
woorde in die vorm sonder ge~, en ruim 1;7 van die 75~tal 

gebruik 64~; van die deelwoorde sonder ge~. 
Waar 'n informant nie seker is of hy 'n deelwoord sonder 

g£>- gebruik nie, het ek dit opgevat as synde 'n geval met ge~: 
waar iemand 2 deelwoorde gee met of sonder gc~, het ek dit 
opgevat as 1 met g£>~ en 1 daarsonder. 

21. Dis van belang om te weet watter werkwoorde by die 
75 informante meestal, of vera! 'n voltooide deelwoord sonder 
gc~ kry. In alfabetiese volgorde gerangskik, is dit die volgende 
11 ( ons gee die aantal deelwoorde sonder ge~ vir elke ww. tussen 
hakies): bbmcer ( 49). hantccr ( 45), losL'er ( 64), makeer ( 71), 
negccr ( 5 I), prcsteer (57), probeer ( 68}, regcer ( 61}, studccr 
(57), trot seer ( 40), waardecr ( 60). M.a. w. die werkwoord met 
die laagste aantal ge~lose deelwoorde, nl. trotseer, ]ewer tog 
ruim 53~ r op; en 8 deelwoorde van hierdie 11 ~tal !ewer ruim 
66~(- deelwoorde sonder ge~ op. 

Nader beskou, is d1t vera! die volgende 5~tal wat 'n volt. 
deelwoord sander gc>- aanwys: losecr, makeer. probccr, rcgecr 
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en waardeer. Hierdie frekwensil?s kom taamlik ooreen met wat 
my studl?nte by hulleself waargeneem het (A), by bepaaldc 
skrywers gevind het (B) en ek aangeteken het in allerlei ge
skrifte (C). 

22. Daar is geen enkele werkwoord uit die 25-tal van my 
lys wat nie by sommige van die 75 informante 'n dci?lwoord 
sonder gc- kry nie, maar by die kultuur- of minder gebruiklike 
woord is die frekwensie laag. Van hierdie minder gebruiklike 
werkwoorde noem ek die volgende 6. met die aantal ge-lose 
deelwoorde tussen hakies: federecr ( 6), illustrecr ( 4), organiscer 
( 5), publiscer ( 7), punktucer ( 7), suggcrccr ( 6). Dit staan in 
skrille teestelling met wat my 75 inligters my meedeel omtrent 
die twee gebruiklikste ( mees frekwente) werkwoorde van dk 
25-tal, nl. makeer en probeer. Slegs 2 uit die 75 gebrmk gc
makeer, maar daarnaas ook bloot makeer: slegs 7 mt die 75 
gebruik geprobeer en die besliste meerderheid onder hulle ge
bruik probeer daarnaas. 

Ek vra eendag aan 'n B.A. III-student of dit nou moet 
wees ,.het gcprobeer" of ,.het probeer". Daarop ontvang ek 
cite tekenende antwoord: Sou dit nie baie swaar (bedoel was 
,,lomp") wees om te se het gcprobeer nie? Vergelyk die mede
deling van Totius dat o.a. gcprobeer aan die ByvPlvertalers 
voorgestel is, maar hulle dit te magtig gevind het en daarom 
net die voltooide deelwoord probeer in die Bybel gebruik word 
( kyk § 17, onder probeer). 

23. Hoerop het ek meegedeel dat meennale twee of meer 
van my 75 informante in dieselfde distrik grootgeword het en 
hulle respektiewe persentasies ge-lose deelwoorde baie ooreen
stem. Ek noem hier enige voorbeelde, met die persentasie ge
lose deelwoorde daarby: 2 uit die distnk Rustenburg : beide 
52!fr; 2 uit die distrik Lichtenburg: 56(( en 64r;; 2 uit die 
distrik Potchefstroom: 48){ en 52ji; 2 uit die distrik Philips
town: 60~(- en 64~(-; 3 uit die distnk Ermelo: 56~(, 56" .. en 
601(. 

Ek noem vervolgens, vir cite vergelyking, 'n aantal op
gawes van segslui oor die hele spraakgebied; ek noem net die 
distrik waar die betrokke informant opgegroei het: Paarl: 
56Sc: Riversdal: 56o/r: Ceres: 60r (-; Philipstown: 60~·"; Bur-
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gersdorp: 48'"(-; Edenburg: 60' (; BloPmfontein: 525£·: Frank
fort: 56:£; Carolina: 52~(; Standerton: 52tjc; Waterberg: 
52C(. My eie persentasie gP-lose voltooide deelwoorde (Wor
cester) is ruim sz:;. 

Hierdie genoemde pPrsentasies besit natuurlik geen ab
solute waardes nie, want onder verskillendc omstandighede 
kan hulle toe- of afneem, soos nader aangetoon word in die 
\olgende paragraaf. Hulle word hier aileen genoem as 'n alge
mene aanduiding. Die volgPndp is daarom in sekere sin 'n 
vaster aanduiding: gcmakeer en geprobeer is vir my 'n on
moontlikheid: dit hou op om Afrikaans te wees; geregeer, ge
studeer en gPwaardeer vind ek onnatuurlik, vera! die eerste en 
d1e laaste; waar ek te doen het met wat vir my 'n kultuurwoord 
is, daar is die voorvoegsel ge- beslis vereiste, bv. gefedereer, 
grsuggereer. Waar 'n werkwoord staan tussen allE·daags en 
kultuur, daar kan ek die ge- gebruik of weglaat versover ek 
onbewus praat of skrywe. maar namate 'n werkwoord oorgaan 
tot die kategorie ,.algemeen," sal die neiging by my toeneem 
om die ge- weg te laat. En ek wil dit byvoeg omtrent my eic 
taalgehruik. As kmand wat lank in Holland studeer het, wie 
SP vak vera! Nederlands was en wat baie jare sy !esse uitslui
tend in Nederlands gegee hPt, staan ek in meer as een opsig 
stellig onder invloed van NPderlands. Waar ek twyfel aan 'n 
Afrikaanse taalgebruik, daar is dit my vaste beleid om oor te 
he! tot die Nederlandse, as synde die ouer weg. 

24. V rrskillende van my 75 informante spreek 'n gedagte 
uit omtrent wat by hulle die voltooide deelwoord sonder ge- in 
die hand werk. Ek laat hier kortliks volg die vernaamste van 
daardie opmPrkinge:-

( i) Minstens 7 uit die 75 is van oordeel dat die meer ge
bruiklike werkwoord die ge- ontbeer in die voltooide deelwoord. 
Sonder twyfrl het ons hier 'n baic belangrike faktor en ons 
kom daar later op terug. Dr. C. F. Visser (Ieier van ons Voor
trekkers) druk die grdagte kernagtig soos voig uit : ,.Hoe meer 
in die volksmond, hoe meer weglating van voorvoegsel ge-." 
By hom bly 645(- van die 25 werkwoorde sonder ge- in die vol
tooide deelwoord. 
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(ii) Een informant meen dat hy ge~ gebruik voor 'n klinker 
en vul dan in: geassimileer, gei:llustreer, geinterneer, gc'irriteer, 
geopereer, georganiseer. Waarskynlik is hierdie werkwoorde 
vir my segsman eerder kultuur~ as gewone woorde, en illus.treer 
en organiseer is dit miskien vir die meeste. Van my 75 infor
mante het weliswaar 71 gcillustreer en 70 georganiseer, maar 
daarteenoor het 15 die deelwoord assimileer, 17 interesseer, 14 
irriteer en 18 opponeer. En as ons doodgewone werkwoorde 
neem soos aduerteer. adresseer. akkordeer. amusecr. eksami
neer, eksporteer en importeer, sal hope sprekers die ge~ weg~ 
laat, miskien ook die betrokke informant. Dis hier dus bloot 
toeval. 

(iii) Drie informante meen dat hulle ge- voorvoeg by werk~ 
woorde van meer as twee lettergrepe en vul dan in o.a. hanteer 
en st.udeer, teenoor gcassimileer en geopponeer. Dis moeilik 
om hierdie moontlike faktor te beoordeel want toevallig is heel~ 
wat werkwoorde op -eer juis tweelettergrepig: dink byvoor
beeld aan blamecr, hantecr, losccr, makccr, ncgeer, presteer, 
probeer, regeer. studeer en waardeer. By my het hierdie faktor 
geen invloed nie. As dit 'n min of meer gebruiklike werkwoord 
is. neem die deelwoord geen ge~ nie, onverskillig wat die aantal 
lettergrepe is, bv.: hy het die huis adverteer; ons het nooit 
goed akkordeer nie; die geval het my baie amuseer; die saak 
het my nie juis interesseer nie; hy het my gisteraand weer heftig 
opponeer. Van my 75 informante vul 15 in die deelwoord assi
mileer, 17 interesseer, 14 irriteer, 18 opponeer, 12 protesteer en 
12 resiteer, wat tog aansienlike aantalle is. 

(iv) Dosent J.P. Bingle (departement Afrikaans, Univer
siteit van Pretoria), wat 40~~( ge-lose deelwoorde gebruik, vul 
in: die koning het 10 jaar regeer (no. 20). maar merk op dat 
ashy ,.lank" sou invoeg, dit dan word geregeer, dus: die koning 
het 10 jaar lank geregeer. Hy vul ook in: die meester het a! 
die woorde gedikteer (no. 3), maar voeg by dat as hy .,a!" sou 
skrap, die ge- dan wegval, dus : die meester het die woorde 
dikteer. Hy voeg die volgende opmerking by: .,Dit wil my 
dus voorkom of die omringende woorde ook invloed uitoefen." 

Hierteenoor vul dr. H. van der Merwe Scholtz ( eweneens 
van die departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria), wat 
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52~1,- deelwoorde sander gc~ gebruik, in: die kind het my die 
hele tyd irriteer (no. 9) en: die kind het my die hele tyd trot~ 
seer (no. 24), maar voeg by dat ashy in beide sinne die woorde 
,.die hele tyd" sou skrap, hy dan in altwee gevalle 'n deelwoord 
met gc~ sou gebruik, dus : die kind het my geirriteer; die kind 
het my getrotseer. Hy sluit a£ met die opmerking: ,.Dit lyk 
of die aspek hier 'n onmiskenbare rol speel." 

Op die eerste gesig lyk die twee standpunte in direkte 
teespraak met mekaar: as Bingle die versterkende woord 
,.lank" invoeg. vereis die deelwoord 'n ge~, bv. die koning het 
10 jaar lank geregeer; maar as Scholtz die versterkende woorde 
,.die hele tyd" skrap, is die ge~ juis nodig: die kind het my ge
irriteer, teenoor: die kind het my die hele tyd irriteer. En as 
ons uitgaan van die standpunt dat die voorvoegsel gc~ iets 
perfektiverends besit, dan lyk dit logieser dat by die verster~ 
ken de lank/ die hele tyd die gc~ agterwee kan bly. M.a.w. die 
redenasie van Scholtz lyk aanncemliker as die van Bingle. 

Die twee standpunte hoe£ ewenwel nie met mekaar in tee~ 
spraak te wees nie, maar moet vanuit verskillende gesigspunte 
gesien word. Vir Bingle is die bepaling ,lank" 'n versterkende 
element en wanneer hy aanwesig is, moet die voorvoe-gsel ge
'n verdere versterking bring, dus: die koning het 10 jaar lank 
geregeer. Dit herinner dan sterk aan die voorbeeld van my 
student-segsman in §8: Het jy die draad konnekteer? Ja, man, 
ek het die ding lanka[ gekonnekteer. Vir Scholtz daarentee is 
die bepaling ,.die hele tyd" op sigself iets perfektiverends en 
kan by die aanwesigheid daarvan die voorvoegsel ge~ derhalwe 
agterwe-e bly, dus: die kind het my die helc tyd irriteer, teen~ 
oor: die kind het my geirriteer. By my speel geeneen van hier
die twee standpunte 'n rol nie, maar dit kan heel goed vir ander 
'n beslissende faktor wees. 

(v) Twee informante maak die volgende verskil: hy het 
sy voorregte nie behoorlik waardeer nie, teenoor: hy het die 
huis op £3,000 gewaardeer. 

Mense met hierdie taalgebruik sou ook die volgende ver
skil kan maak: 

(a) die man het my baie trotseer, teenoor: hy het wind en 
weer getrotseer: (b) die meester het die woorde dikteer, teen~ 
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oor: weens sy basige natuur het hy haie graag gedikteer. Dit 
kern dan vir (a} en (b) op die volgende neer: by die meer ge
wone betekenis van die werkwoord bly die deelwoord sender 
ge-, maar by die minder gewone betekenis is die ge- nodig. Dit 
is dan 'n stappie verder as wat onder ( i) gekonstateer is, nl. 
dat die meer alledaagse werkwoord op -cer die voorvoegsel gc
ontbeer in die voltooide deelwoord. die minder gewonp werk
woord daarentee nie. 

(vi) Dr. H. J. Terblanche (senior lektor vir Afrikaans, 
Universiteit van Natal) vertel dat hy vroeer by oorweging die 
gE'-lose vorm van die voltooide deelwoord gebruik het by werk
woorde op -eer, maar nou oorhel na die ander kant ,omdat die 
vorm met ge- as korrek beskou word.'' Oud-inspekteur dr. S. J. 
du Toit (tans aan die W oordeboek in Stcllenbosch) maak die 
volgende opmerking by sy lys: ,.My studie van Nederlands 
het my natuurlik altyd die ge-vorm laat beoefen, tot dit ge
woonte geword het." Hy vul 20r; van die 25 sinne in sander 
ge-. Ook 'n paar ander informante vertel dat die studie van 
Nederlands hulle daartoe gebring het om die ge- meer en meer 
te gebruik. 

'n Ander informant merk op dat by hom die gebruik van 
ge- toegeneem het onder invloed van taalonderwys. Verskil
lende segslui vcrtel dat wanneer hulle skrywe of bewus praat, 
hulle makbk daartoe kom om gc- te gebruik waar hulle dit by 
onbewuste praat nie sou doen nie. 

Uit hierdie getuienisse is dit volkome duidelik dat om be
wuste, vermeende redes Afrikaanssprekendes daartoe kom om 
die voorvoegsel gc- by die volt. deelwoord van werkwoorde op 
eer- te gebruik waar hy nie tot hulle natuurlike, hulle eintlike 
taal behoort nie. 'n Noukeurige ondersoek sal stellig aan die lig 
bring dat dit met baie Afrikaanssprekendes die geval is. Wat 
meer is: uit die opmerkinge van verskillende informante met 
lae persentasies deelwoorde sander gc- is dit duidelik dat hulle 
die ge-lose vorm langsamerhand bewus uitgeskakel het as synde 
'n foutiewe taalgebruik. 

Die volgende twee gevalle is uiters tekenend en bevestig 
my opmerking van nou net. Ek stuur 2 lyste aan twee broers, 
beide gedoktoreer aan die kant van die geesteswetenskappe. Die 
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een gebruik 2( ( dedwoorde sonder gc~. maar de ander 56~r! 
Ho<>f ons te vra wie van die twee sy oorsp::onklike toestand die 
getrouste bewaar het? 

25. Of daar werklik dele van ons spraakgebied is waar 
die voltooide deelwoord van die werkwoord op ~ccr st<>eds ge~ 
kry, weet ek nie, maar op grond van d:e ontvange gegewens 
moet ek dit sterk h<>twyfel. E<>n van my studente vertel dat die 
plaasmenf:e in d1e distrik Ventersburg ( O.V.S.) steeds ge- voor~ 

voeg, tot s<>lfs gcprob<>er. Ek het gevolglik my lys gestuur aan 
die onderwys('r vir Afrikaans in daardie dorp, maar het geen 
antwoord terugontvang nie. 

Te oordeel na die uiters geringe persentasie deelwoorde 
sander ge~ wat 'n informant uit die distrik Senekal gebruik, nl. 
4~;, het ek gcwonder of moontlik daar die ge-lose vorm haas 
nie gebruik word nie. Ry navraag het ewenwel geblyk dat dit 
nie die geval is nie. Ek het my lys aan die onderwyser vir 
Afrikaans aan die skoal aldaar gestuur (J. A. de Villiers), met 
die versoek om dit in 'n paar klasse te laat invul. Hy het die 
lyste deur 70 leerlinge laat mvul en aan my gestuur. Die uit~ 
koms wyk nic nocmenswaard1g af van die van die oorgroot 
meerderheid van my 75 informante nie, soos beskrywe in §20. 
'n Paar van die leerlinge gebruik by oorweging d1e voorvoegsel 
gc-, maar die meerderheid laat dit vir ruim 50~( weg, en die 
werkwoorde sonder gc- is vera] blameer, diktecr, interesseer, 
losccr. makecr, prc . ..,teer, probccr. rcgecr, studecr en waardePr, 
mcer bPpaald die volgende 5: mak<~er, proben. regeer, studeer 
en waardcPr. Die uitkoms stem dus baie nou ooreen met die 
by die groat meerderhcid van my 75 informante. 

E. 

26. Ons kom nou terug tot die tweede gedeelte van die 
taak wat ek my in & 1 gestel het. Uit die voorgaande het dui~ 
delik geblyk dat by beskaafsprekende Afnkaners weglating 
van die voorvoegsel gc- baie gewoon is by die voltooide dee!~ 
woord van die meer gebruiklike werkwoord op -eer. En in §5 
het ons gesien waarom vera! die meer gebruiklike werkwoord 
sonder ge- bly. Ons kan nou oorgaan tot 'n nadere beskouing 
van die vraag waaraan die afwesigheid van die voorvoegsel ge~ 
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toegeskrywc moet word. Dit sal blyk dat invloed van Engels 
daar niks mee te doen het nie. 

27. In Ons Eie Boek van Junie 1942. bl. 64 vra 'n leser 
of dit moet wees ,.hy het dit gcpropageer" of ,hy het dit pro~ 
pageer" en Oom Taalwag antwoord daarop: ,.Met uitsondering 
van een enkele geval, probecr, is dit 'n uitgemaakte saak dat 
die gebruik van ander werkwoorde op ~cer sonder gc~ by die 
voltooide deelwoord anglisisties is; daarom gcpropageer, ge~ 
demonstreer, geformuleer, geregeer." 

Hierdie opmerking het seker menige leser verbaas laat op
kyk. Wie het hierdie vraagstuk in daardie gees uitgemaak? In 
die Afrikaanse Spelreels lees ons in par. Ill ( 2), bl. XI die vol~ 
gende: .,V erlede deelwoorde van werkwoorde op ~eer word 
in die '0/ oordelys aileen aangegee in die vorm met gc-, bv. ge~ 
alieneer, gei'nformeer, geprotesteer, hoewel daar ook vorme 
sonder ge~ voorkom ... AI is hulle nie opgeneem nie, word 
sulke ge~lose vorme tog erken." 

28. Waarop berus die bewering dat die afwesigheid van 
ge- in die voltooide deelwoord van hierdie werkwoorde aan in~ 
vloed van Engels toe te skrywe sou wees? Die gedagtegang 
is blykbaar soos volg. Afgesien van werkwoorde met 'n swak~ 
beklemtoonde, onskeidbare voorvoegsel. bv. aanbid, beveel, 
t'ergeet, kry die voltooide deelwoord in Afrikaans steeds die 
voorvoegsel ge~. Engels daarentee vorm die voltooide deel
woord sander die ooreenstemmende voorvoegsel en by werk
woorde op -eer, wat tog hetsy deels, hetsy geheel van vreemde 
oorsprong is, bv. assimilcer, diktecr, forscer. importeer, pro~ 
testeer. staan die Afrikaner onder die invloed van die Engelse 
werkwoorde van dieselfde stam, nl. in hierdie geval van assimi
late, dictate, force, import en protest, met die gevolg dat sy 
voltooide deelwoord dan word ,het assimileer, dikteer, forseer, 
importeer, protesteer, net soos Eng. ,has assimilated," ens., 
i.p.v. die as alleen korrek veronderstelde ,het geassimileer," ens. 

29. Maar Afrikaans het hierdie werkwoorde op -cer nie 
ontleen aan Engels nie, soos die uitgang reeds dadelik laat 
sien, vgl. maar assimileer met Eng. assimilate. Afrikaans het 
sy werkwoorde op -eer ontleen aan die ooreenstemmende Ndl. 
werkwoord, met verlies van die infinitiefuitgang -en. Om ge-
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noemde vyf werkwoorde te herhaal : assimileer, diktcer, forseer, 
importeer en protestecr is ontleen aan Ndl. assimileren, dicteren, 
forcr.>ren, importr.>ren en protesteren, met verlies van die uitgang 
-en. Daar's baie van hierdie werkwoorde in Afrikaans, net soos 
in Nederlands. Die Hollander het op sy beurt hierdie tipe 
werkwoord ontleen aan Frans: assimileren, dicteren, forceren, 
importeren en protestercn gaan terug op Fr. assimiler, dieter, 
forcPr, importer en protester, waaraan die Hollander toegevoeg 
het die Ndl. infinitiefuitgang -en. Dis waar, Engels het hierdie 
tipe werkwoord ook aan Frans ontleen, maar dit is hier van 
geen praktiese belang nie, want ons het hierdie klas woorde 
gekry uit Nederlands, nie uit Engels nie. 

30. Let ook op die volgende. In die meeste gevalle staan 
daar weliswaar teenoor 'n werkwoord op -eer in Afrikaans een 
in Engels wat van dieselfde stam gevorm is, dog lank nie altoos 
nie. Daar is heelwat voorbeelde te noem van werkwoorde op 
-eer in Afrikaans waarteenoor in Engels nie een van dieselfde 
stam gestel kan word nie, werkwoorde soos: agccr. doseer, 
floreer, frankccr, hanteer, klcincer, lakseer, [oscer, makeer, 
meubileer, movr.>er. notulePr, presteer, probcer, rantsoenecr, 
skakeer, skrobbcer, traktecr. triomfeer, trotsccr, waardeer. Heel
wat meer voorbeelde kan genoem word. maar genoemde aantal 
is heeltemal voldoende om tot nadenke tc stem. 

Nou sou iemand kan aanvoer dat wanneer Engels eenmaal 
van invloed geword het by hierdie tipe werkwoord, dit weinig 
saak maak of in Engels werklik een van dieselfde stam bestaan, 
omdat die invloed deur analogie oorgcdra kan word op a! die 
werkwoorde van dieselfde kategorie. Laat ons nou bly by die 
gevalle waar daar teenoor die Afr. werkwoord op -eer inder
daad 'n ekwivalent in Engels bestaan van diese!fde stam, soos 
in die meerderheid gevalle ook werklik aan te wys is, gevalle 
soos Afr. assimileer, dikteer, distilleer. forseer, praktiseer teen
oar Eng. assimilate, dictate, distil, force, practice. Het ons hier 
werklik die reg om aan te neem dat die afwesigheid van ge- in 
Afrikaans veroorsaak is deur die feit dat die ooreenstemmende 
werkwoord in Engels ook geen voorvoegsel neem in die vol
tooide deelwoord nie? Mag ons dus aanneem dat die Afri
kaanse vorm ,ek het hom daartoe forseer" belnvloed is deur 
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Engels ,. I have forced him to it"? Ons het volstrek nie die reg 
daartoe nie. Dte Afrikaan<;sprekende dink nie aan die Engelsr 
werkwoord nie, ook nie in sy onderbrwussyn nie. 

31. Maar laat ons nou ncem die geval van die Afri~aans
sp:-ekende wat werklik dink dat ons hierdte tipe werkwoord op 
-eer aan Engels ontleen het -- en daar's strllifl heelwat wat dit 
dink-, wat dus by die gebruik van for,eer bewus of onb:.:wus 
dink, of meen te dink, aan Eng. forcr. dan n6g sou sodanige 
geestesproses hom me daartoe bring om die ge- in Afrikaans 
weg te laat nie. Dit kan ons soos volg bewys. 

Die Afrikaners wat klakkeloos uit Engels oorneem werk
woorde soos daps. fuse, sign ( eenlettergreptg); argur.>, profit 
( tweelettergrrpig); organise. penetrate ( mee:-lettcrgrep:g), ens., 
sal nooit daartoe kom om by die voltoo:de deelwoord die gc
weg te laat nie, m.a.w. te sf: ek het die appel daps: die draad 
het fuse: hy bet die tjek sign, ens. Nee, dit kan vir bulle allren 
wees: gedaps, gefuse, gesign, en dit ten spy~e van die feit dat 
Engels die ooreenstemmende deelwoord sonder voorvoegsel 
vorm l Maar hierdie self de Afrikaners sal heel goed dte ge · 
kan weglaat by woorde soos enjoy, enlist, propo~c. bv.: ck bet 
die aand enjoy; hy bet gister enlist; wie bet dit propose? Waar
om kan nou vtr hierdie Afrikaanssprekendes dir ge- heel go~d 
agterwee bly by die laaste, maar m geen geval by die eerste 
nie? Dit bring ons by 'n uitrrs belangrikc faktor, nl. die posisie 
van die hoofklem. 

32. By eersgenoemde tipe werkwoorde, bv. argue, organise. 
penetrate, val die hoofklem op die eerste letterg.·eep; by laas
genoemde daarentee, bv. by enjoy. enlist. propose. is die aan
vangslettergreep swakbeklemtoon: duidelikheidshalwe kursi
Peer ek die lettergreep met hoofklem. In die swakbeklemd
heid van die aanvangslettergreep moet die rede gesoek word 
waarom die voorvoegsel ge- kan wegbly in die voltooide deel
woord van 'n vorm soos ,.het enjoy," maar aanwesig moet wees 
by 'n vorm soos ,het geargue." Net so moet in die omstandig
heid dat 'n werkwoord op -eer nooit die hoofklem op die aan
vangslettergreep kry nie die rede gesien word waarom ge- in 
die voltooide deelwoord hier agterwee kan bly. 
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En die aantal lettergrepe oefen geen invloed uit nie, net 
die vraag of die hoofklem op die eerste lettergreep val of nie. 
Daarom aileen met gc-: hulle het hom geexecutc; hy het iets 
anders gesubstitute, teenoor: ek het hom, ten spyte van sy on
hoflikheid, tog maar weer interview; hy het accumulate net 
waar hy kon. 

33. Dis 'n bekende feit dat werkwoorde wat met 'n swak
beklemtoonde, onskeidbare voorvoegsel begin geen ge- kry in 
die voltooide deelwoord nie, bv.: het bespreek, beveel, vergeet. 
Nou kry werkwoorde op -cer nooit die hoofklem op die aan
vangslettergreep nie ( dit val altoos op die uitgang -eer) en 
hierdie omstandigheid bring mee dat vir die onbewuste taal
gevoel hierdie werkwoorde die indruk maak van te behoort tot 
die groep met 'n swakbeklemtoonde, onskeidbare voorvoegsel. 
Hierdie werking is iets onhewusts, maar ook by bewuste ge
dagtegang kan die oningewyde maklik daartoe kom om te dink 
dat die ne- van ncgcer of die rc- van regeer 'n voorvoegsel is. 
En dat 'n werkwoord met 'n swakbeklemtoonde aanvangsletter
greep die voltooide deelwoord sonder ge- kan vorm, hoewel 
daardie eerste sillabe tog geen voorvoegsel is nie, dit sien ons 
duidelik by werkwoorde soos baklei, baljaar, galop, kapok, 
karnutfel. krzoel, t•crmcer (naas vomcer), uernis. Baie beskaaf
sprekende Afrikaners sal, net soos ek, geen ge- gebruik in die 
voltooide deelwoord van h1erdie werkwoorde nie, vera! by 
baklci, baljaar, galop, uermecr en ucrnis. So lees ons in M eurou 
Bouary, soos vertaal deur F. P. van der Merwe, op bl. 226: 
d1e vulletjies het gehinnik . . . en het galop, galop." Du:; 
twee maal vlak na mekaar die volt. deelwoord galop, sonder 
gc , hoewel die deelwoord gehinnik, dus een met ge-, onmid
dellik voorafgaan. Inderdaad 'n duidelike bewys dat weglating 
van ge- by galop geen lapsus sal wces nie; nee, dis 'n duidelike 
bewys van die vastheid van die afwesigheid van gc- by die vol
tooide deelwoord van hierdie tipe werkwoord. In die omstan
digheid dat die aanvangslettergreep van werkwoorde op -ecr 
swakbeklemtoon is, moet dan die rede gesoek word waarom die 
voltooide deelwoord van hierdie tipe werkwoord sonder die 
voorvocgsel ge- gevorm kan word. 
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34. In Middelnederlands ( d.w.s. globaalweg die Neder
lands van die 13de, 14de en 15de eeue) kon die voltooide deel
woord van basterwerkwoorde, soos dit gewoonhk gcnoem word, 
d.w.s. werkwoorde wat deels ontleen en deels vernederlands 
is, met of sonder ge- gevorm word, bv.: benedijt (van bcnedien 
,.seen"), disponeert, fondeert (van disponecren en fondeeren): 
kyk Van Helten, Mnl. Spraakkunst, § ~ 193, a-c ('n 219. Meer 
voorbeelde is te vmd in die Mnl. Woordeboek onder fondcren 
en frotseren. Tot genoemde basterwerkwoorde behoort in Mid
delnederlands vera! die werkwoorde op -ecren naas -ieren, wat 
in Nieu-Nederlands word -eren en in Afrikaans -cer. 

Of die gc- by werkwoorde op -ercn ook in later Neder
lands kon wegbly, byvoorbeeld in die 17de eeu, die tyd van 
die afskeiding van die Afrikaanse taalloot, kan ek nie met voor
beelde bewys nie. Waar Van Helten in sy Vondel's Taal: 
Etymologie, §49, daarop wys dat heelwat voltooide deelwoorde 
in 17 de-eeuse Nederlands sander ge- voorkom ( bv. by Bredero 
en ander komici), word werkwoorde op -eren ongdukkig nie 
spesifiek genoem nie. Maar dis bekend dat in die hu:dige 
Nederlandse volkstaal daar 'n groot gebied is waar d;e vol
tooide deelwoord sander ge- gevorm word. Ruweg omvat bier
die gebied die noorde van Nederland tot 'n lyn. suidwaarts 
gesien, iets ten noorde van Amsterdam in die weste en die 
suide van die provinsie Drente in die ooste (vgl. Lcidse Taal
atlas. nr. 70). Hoewel ek dit nie met voorbeelde kan bewys 
soos in die geval van Middelnederlands nie, le dit voor die hand 
en neem ek aan dat ook in die Nederlandse volkstaal van na 
die middeleeue en die van die huidige tyd (bepaalde dialektc 
vera!) die voltooide deelwoord van werkwoorde op -cren die 
voorvoegsel ge- kan ontbeer. Ek neem verdcr aan dat watter 
ander oorsake vir Nederlands daartoe kan bygedra het dat 
ge- hier agterwee kan bly, die swakbeklemdheid van die aan
vangslettergreep een van die redes sal gewees het. Ek her
inner daaraan dat nog in I\:ieu-Hoogduits hierdie werkwoorde 
geen ge- kry in die voltooide deelwoord nie, bv. absorbiert. 
disponiert, probiert. 

35. In belang van die oningewyde wys ek op die volgende. 
Ons, net soos die Hollander, sien in die voorvoegsel ge- vera! 
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'n kenmerk van die voltooide deelwoord. In die oudste Ger~ 
maans was dit egter volstrek nie die geval nie: vergelyk maar 
Goties, waar die volt. deelwoord nog sonder die ooreenstem~ 
mende voorvoegsel ge~ gevorm word. In die oudste Germaans 
word die voorvoegsel ge- veelvuldig gebruik, maar met glad 'n 
ander funksie as vandag by ons. Daar het hy die betekenis 
van .,same," waarvan ons reste oorhet, soos in gebroeders 
(,.persone wat werklik broers is, of soos broers teenoor mekaar 
staan in die een of ander verband") en gebergte ( .,versameling 
van berge"). In hierdie betekems kon die voorvoegsel gebruik 
word met verskillende woordsoorte, byvoorbeeld met die self~ 
standige of byvoeglike naamwoord, en nie net by die werk~ 
woord nie; wat die werkwoord betref, kon hy aangewend word 
by verskillende dele daarvan, byvoorbeeld by die infinitief of 
by die verlede tyd. Langsamerhand word die voorvoegsel gc
egter vera] gebruik om voltooiing van die handeling aan te duie 
en langs die weg word hy gaandeweg die besondere kenmerk 
van die voltooide deelwoord. wat immers vera! 'n voltooide 
werking uitdruk. In Wes-Germaans is gc~ dan die karakteris
tieke kenmerk van die voltooide deelwoord, soos nog o.a. in 
Nederlands en Afrikaans. In Ou~Engels (Aangel~Saksies) was 
dit ook die geval. maar in later en in moderne Engels het hy 
op hierdie plek verdwyn. In Fries ontbreek die voorvoegsel 
ook by die voltooide deelwoord. Daarom word invloed van 
Fries aangeneem vir gc~lose voltooide deelwoorde in die heden
daagse N ederlandse volkstaal ( kyk Schonfeld, Historischc 
Grammatica t'an hct Nedcrlands ', bl. 147~149). 

36. Ek kan die volgende samevatting gee van ons onder~ 
soek. In die omstandigheid dat die werkwoord op ~eer nooit 
die hoofklem op die aanvangslettergreep kry nie moet die eerste 
en vernaamste rede gesien word waarom die ge~ by die vol
tooide deelwoord van hierdie tipe werkwoord weggelaat kan 
word. Deurdat die eerste lettergreep van hierdie tipe werk
woord steeds swakbeklem is, maak hierdie werkwoorde die in~ 
druk van 'n werkwoord met 'n swakbeklemtoonde voorvoegsel, 
wat, soos bekend, sonder gc- bly in die voltooide deelwoord. 
( Volksvorme soos gcaanbid, gconthou, ens., i.p.v. aanbid en 
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onthou, is die afwyking wat die reel bevestig.) Die oningewyde 
kan dan ook maklik daartoe kom om te meen dat die eerste 
lettergreep van werkwoorde soos negeer, rcgeer, cermeer (naas 
uomeer) en uernis inderdaad voorvoegsels is. En waar die 
klinker van die aanvangslettergreep by hierdie werkwoorde 
geen c is nie, word hy dikwels uitgPsprPek soos die swakbe~ 
klemtoonde c in tafel, hv. in makecr, probeer ( uitgespreek 
prebeer of perheer), inspekteer, interesseer, Pns., wat verder 
kan meewerk om hierdie groPp werkwoorde onbcwus te laat 
aanvoel soos werkwoorde met 'n swakbeklemtoonde voorvoeg
sel. Van wee die psigologiese rede in § 5 genoem, word die nei
ging sterker om die ge~ by die voltooidE' deelwoord weg te laat 
namate 'n werkwoord op ~ePr tot die alledaagse woordeskat 
gaan behoort. Die term .,alledaagse woordeskat" moenie te 
eng opgevat word nie. In hierdie twee faktore moet die ver
naamste redes gesien word vir die afwesigheid van gl"~ by die 
voltooide deelwoord van werkwoorde op -cer. Faktore soos die 
deur ons bespreek in §24, is bykomstige faktore: hulle geld 
vir die een maar nie vir die ander nie, of hulk geld in die een 
geval maar nie in die ander nie. 

Sonder die minste twyfel is weglating van gc~ by die meer 
gebruiklike werkwoord op ~eer ook by heskaafsprekende Afri
kaners baie gewoon, sowel in die geskrewe as in die gesproke 
taal. Maar hy' word, veral die laaste tyd, teegewerk deur 
menige onderwyser en universiteitsdosent, as synde onder alle 
omstandighede inkorrek. Die studie van Nederlands verskerp 
die neiging om gc~ te behou. Dit bring mee dat op papier veral, 
maar ook by bewuste praat die ge-lose voltooide deelwoord 
by die werkwoord op -ccr ook daar geweer word waar hy tot 
die lewende, beskaafde taal behoort. Dit is sterk af te keur. 

Ferdinand Postma-Bibl iotee~ 
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