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VOORWOORD 

Hierdie werk is geskrywe vir studente en a.nder 
belangstellendes soos onderwysers wat gedurende hul 
universitere loopbaan nie in die geleentheid gestel was 
om veel aan taalstudie te doen nie. 

Die ondervinding het geleer dat, hoe voortreflik hulle 
ook al mag wees in antler opsigte, Nederlandse handboeke 
'n te grote voorkennis by die student veronderstel. 
Die gevolg is dat Suid-Afrikaanse studente veel moeilik
heid ondervind en miskien daarom oor die algemeen 
minder belangstellend staan teenoor die taalkunde 
as teenoor die letterkunde. 

Miskien dat 'n handboek, geskrywe in Afrikaans, 
toegelig met Afrikaanse naas Nederlandse voorbeelde 
en uitgaande van 'n standpunt wat beter aanpas by 
die ervaringswereld van die Suid-Afrikaanse student, 
hierin verandering bring. 

Dat hierdie werk daartoe mag hydra om groter belang
stelling in taal en taalverskynsels te wek, is die wens 
van die skrywer. 

H. V. D. M. SCHOLTZ. 

Bloemfontein, Julie 1940. 
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HOOFSTUK I 

TAALVERWANTSKAP EN TAALINDELING 

Wanneer ons tale soos Afrikaans, Nederlands, Duits 
en Engels met mekaar vergelyk, sal ons dadelik deur die 
ooreenkoms tussen hierdie tale getref word. So is daar 
o.a. groot ooreenkoms in die woordeskat en in die 
grammatiese bou van hierdie tale. W anneer ons verder 
gaan en tale soos Deens en Sweeds in ons vergelyking 
betrek, dan word die punte van ooreenkoms kleiner in 
getal en ook minder opvallend. Al3 ons nog verder gaan 
en tale soos Grieks en La.tyn insluit, dan word dit nog 
moeiliker en vir die leek vrywel onmoontlik om enige 
ooreenkoms te ontdek. So voortgaande sal ons eindelik 
aanla.nd by tale waarin selfs die grootste taalgeleerde 
geen ooreenkoms met bogenoemde tale sal vind nie. 

Uit hoofde van sulke ooreenstemminge en a.fwykinge 
tussen gegewe tale, het taalgeleerdes aangeneem dat 
sekere ta.le bymekaar hoort. Volgens hierdie verskille 
en ooreenstemminge het hulle toe beproef om die ver
skillende ta.le van die wereld in te deel in groepe of 
families. Dit spreek van.self dat die resultaat van so 'n 
indeling sal afba.ng van die grondslag waarop dit berus 
en die maatstaf wat daarby aangewend word. Ver
skillende maatsta.we het dan ook gelei tot verskillende 
indelings soos die morfologiese, die etnografiese en die 
genea.logiese ta.alindeling. 
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Die Morfologiese Indeling: Hierdie indeling dateer 
uit die 19de eeu en die voorstanders hiervan is a.an. 
hangers van die taalbeskouing van Schleicher. Hulle 
sien in die taal twee soorte bestanddele, nl. materiele 
bestanddele en formele bestanddele. Die materiele 
bestanddele is die klanke of woorde met die begrippe 
wat hulle aandui. Die formele bestanddele daaren
teen is die klanke wat die betrekking tussen die ver
skillende woorde in die sin aandui. In sommige tale bly 
die woordvorme onveranderd en word die betrekking 
tussen die sinsdele bepaal deur die woordorde en die 
musikale aksent. Sulke tale bevat dus a.Ileen ma.teriele 
en geen formele bestanddele nie. Ander tale weer besit 
naas die woorde of materiele bestanddele ook formele 
elemente, d.i. klanke wat op sigself g'n bepa.alde betekenis 
het nie, maar saam met die materiele bestanddele gebruik 
word om die onderlinge betrekkingtussenhierdie bestand
dele aan te dui. In sommige tale staan hierdie formele 
elemente naas die materiele bestanddele, waarvan bulle 
dan ook maklik te onderskei is. In antler tale weer bet 
die twee soorte bestanddele so innig saamgegroei en 
saamgesmelt dat hulle nie meer nie, of beswaarlik, van 
mekaar te onderskei is. 

Bostaande opvattinge en beskouinge bet aanleiding 
gegee tot die morfologiese taalindeling {Grieks 
morphe=vorm). Hiervolgens word die tale verdeel in 
drie soorte, nl. isolerende, agglutinerende en flekterende 
tale. 

Isolerende tale: Dit is eenlettergrepige tale, waarin 
alleen materiele bestanddele aangetref word. Die sins-
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verband word uitgedruk deur die woordorde en die 
intonasie. In 'n taal soos Sjinees kan dieselfde woord, 
sonder dat sy vorm gewysig word, verskillende funksies 
in die sin he. Dit hang net af van die plek wat <lit inneem 
in die sin en die toon waarop dit uitgespreek word. 

Agglutinerende tale (vgl. Latyn glutinare=lym): 
Hierdie tale bevat naas die materiele ook formele 
bestanddele, waardeur die onderlinge verband tussen 
die sinsdele uitgedruk word. Die twee soorte bestanddele 
het egter nog nie tot 'n eenheid saamgegroei nie. Hulle 
is aan mekaar geheg of gelym en die ,,lasplek" is nog 
duidelik te sien. Die formele bestanddele is maklik te 
onderskei en los te maak van die materiele bestanddele, 
soos in die geval van Hongaars, Turks en sommige 
inboorlingtale van Afrika. 

Flekterende tale: Dis tale soos Grieks en Latyn, 
waarin die materiele en die formele bestanddele tot so 
'n innige eenheid saamgegroei het dat hul nie meer te 
onderskei is nie. 

Om verskillende redes word die morfologiese taal
indeling vandag verwerp. Vireers gaan dit uit van die 
veronderstelling dat alle tale begin as isolerende tale, om 
daarna te ontwikkel, eers tot agglutinerende en eindclik 
tot flekterende tale. Dit is in stryd met wat die taal
geskiedenis ons leer. Die omgekeerde is eerder waar. 
Baie tale wat vroeer 'n ingewikkelde fleksiesisteem besit 
het, is vandag op pad na isolerende tale. In sulke tale 
gaan die uitgange meer en meer verlore, terwyl die 
woordorde 'n steeds groter rol speel. 'n Ander beswaar 
teen hierdie indeling is dat dit nie konsekwent op alle 
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tale kan toegepas word nie. Daar bestaan allerlei oor
gangsvorme wat kenmerke van isolerende, agglutine
rende en flekterende tale vertoon, sodat ons met hulle 
g'n raad weet nie. So is daar tale soos Nederlands en 
Afrikaans, wat volgens hierdie indeling behoort tot die 
flekterende tale en tog kenmerke vertoon van die 
sgn. agglutinerende en isolerende tale. In hierdie tale 
speel die woordorde sowel as die musikale aksent 'n 
belangrike rol. Nog 'n beswaar teen die morfologiese 
taalindeling is dat dit gebaseer is op die uiterlike en nie 
op die wesenlike aard van die taalverskynsels nie. 
Een- of meerlettergrepigheid berus grootliks op die 
skryfwyse. Of ons 'n woord soos kerkdeur aaneen of 
as aparte woorde skryf, is 'n saak van ooreenkoms. Aan 
die betekenis maak dit nie die minste verskil nie. 
Vgl. egter die hoofstuk oor Sarnestelling. 

Weens bogenoemde en antler besware deug die morfolo
giese taalindeling nie en moet ons dit verwerp. 

Etnografiese Indeling: Oor hierdie indeling van 
Fr. Millier kan ons kort wees. Hy gaan uit van die 
veronderstelling dat daar net soveel grondtale is as wat 
daar oorspronklike, primitiewe menslike rasse was en 
dat die tale van vandag 'n verdere ontwikkeling is van 
hierdie ,,oertale". Kan ons dus vasstel hoeveel oor
spronklike rasse daar was, dan weet ons ook hoeveel 
oorspronklike ta.le daar moes gewees het. Met hierdie 
doel beproef hy 'n indeling van die menslike rasse. Die 
maatstaf wat hy aanwend is die menslike haar. Dit gee 
horn dan twee hoofrasse, nl. wolhariges en gladhariges. 
Hierdie hoofrasse word vercleel en onderverdeel tot hy 
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eindelik uitkom by sowat honderd oorspronklike rasse 
wat dan dieselfde aantal ,,oertale" sou gepraat bet. 

Die etnografiese deug ewemin as die morfologiese taal
indeling. Die oorsprong van die menslike rasse is nog 
'n onopgeloste probleem en die indeling van die rasse 
volgens die menslike haar is 'n vraag waaroor antropoloe 
dit lang nie eens is nie. Buitendien bestaan daar g'n 
noodsaaklike verband tussen taal en ras nie. Die geskie
denis leer dat groepe van dieselfde ras soms verskillende 
tale praat en, omgekeerd, dat verskillende rasse soms 
dieselfde taal besig. In ons eie land praat die afstamme
linge van Hottentotte en Boesmans vandag Afrikaans. 

Genealogiese Indeling: Hierdie taalindeling berus 
op taalverwant skap. Ons moet bier egter versigtig wees 
en nie die gebruik van die woord ,,verwantskap" ver
keerd verstaan nie. In die gewone omgangstaal word 
woorde soos ,,verwantskap", ,,afstamming", ,,lewe" en 
,,sterwe" gebruik met betrekking tot konkrete sake en 
lewende wesens. Dit is egter nie die geval wanneer 
hulle gebruik word in verband met die taal nie, want 
taal is nie iets wat op sigself besta.an nie. Taal is 'n 
werking of energia. Die menslike siel is die bron waaruit 
dit spruit. Taal is die gedagtebeelde wat oprys by die 
spreker en omgesit word tot klank en begrip. Vandat 
die gedagte opkom in die brein van die spreker totdat 
die gedagte deur die hoorder waargeneem is as klank, 
het ons 'n werking of energia. Sodra die woorde deur 
die spreker geuit is, is die energia by hom verby. Nou 
begin die hoorder se werk. Hy ontvang die produk wat 
alreeds daar is en doen die werking oor, want sy gees moet 
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dit omvat en verstaan. Die produk word dus weer 'n 
energia of werking en so kry ons 'n gedurige wissel
werking. Taal is dus 'n abstraksie. Wanneer ons praat, 
gebruik ons woordbeelde of simbole wat self nie konkreet 
is nie maar 'n konkrete begrip vorm by die hoorder. 
Wanneer ons dus praat van die ,,verwantskap" van tale 
en beweer dat een taal van 'n antler ,,afstam", dan ge
bruik ons hierdie woorde in 'n figuurlike betekenis. Ons 
bedoel daarmee dat genoemde tale dieselfde oorsprong 
het, 'n gevolgtrekking waartoe ons gekom bet deur die 
studie en die vergelyking van die betrokke tale self. 
Die studie en die vergelyking van tale het naamlik gelei 
tot die ontdekking van ooreenkomste en verskille tussen 
sekere tale. In sekere gevalle is die ooreenstemminge te 
menigvuldig en te opvallend om bloot toeval te wees. 
Ons kan hulle alleen bevredigend verklaar wanneer ons 
aanneem dat sulke tale teruggaan op, of ,,afstam" van, 
dieselfde grondtaal en dat hulle hiervan 'n latere ont
wikkeling is. Hulle is dus ,,verwant" in die sin dat hulle 
teruggaan op dieselfde ,,oertaal" wat in die loop van tyd 
verskillende wysiginge ondergaan het in die mond van 
verskillende groepe van sprekers. Die gene:1logiese taal
indeling verklaar dus die ooreenstemminge tussen tale 
as die gevolg van oorspronklike identiteit. In sommige 
gevalle word dit gestaaf deur die geskiedenis. Die 
verwantskap tussen tale soos Frans, Italiaans, Spaaus 
en Portugees kan histories sowel as taalkundig bewys 
word. Die geskiedenis leer dat die Romeine hulle 
gevestig het in die geweste waar die tale ontstaan het 
en dat al hierdie tale 'n latere vorm van Latyn is. Die 
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genealogiese taalindeling word dus gestaaf deur die 
taalfeite self sowel as deur die geskiedenis. 

Van sekere tale is bewys dat hulle bymekaar hoort om
dat hulle die voortsetting is van dieselfde grondtaal. Of 
dit vir al die tale van die wereld sal kan gedoen word, is 
te betwyfel. Dit is moontlik dat verwante tale so ver 
uit mekaar ontwikkel het dat alle punte van ooreenkoms 
verlore gegaan het en die verwantskap dus nie sal kan 
bewys word nie. 

V olgens die genealogiese indeling kry ons verskillende 
taalgroepe. Die belangrikste hiervan is Indo-Germaa.ns 
of Indo-Europees, waarop ons in 'n volgende hoofstuk 
terugkom. Saam met die Oeral-Altai:ese, die Semietiese, 
die Chamietiese en die Kaukasiese tale behoort Indo
Germaans tot die Nostratiese taalgroep. Teenoor die 
Nostratiese tale staan die Austriese taalgroep waartoe 
gereken word die Asiatiese en die Oseaniese tale, asook 
Indo-Sjinees. 

Behalwe bogenoemde is daar nog antler tale soos die 
Indianetale, die Negertale, die Neo-Afrikaanse tale 
(Bantoetale en Soedanees) en die Paleo-Afrikaanse tale 
{Hottentots en Boesmans). Die taalwetenskap het nog 
nie daarin geslaag om verwantskap tussen hierdie 
taalgroepe te bewys nie, hoewel die moontlikheid vir die 
toekoms nie uitgesluit is nie. 



HOOFSTUK II 

INDO-GERMAANS 

Die Indo-Germaanse of Indo-Europese tale is die latere 
ontwikkeling van een en dieselfde grondtaal, nl. Indo
Germaans of Indo-Europees, en hoort dus bymekaar. 
Waar en wanneer die Indo-Germane geleef het, is nie 
'n uitgemaakte saak nie. Soos elke lewende taal wat oor 
'n bree gebied gepraat word, moet Indo-Germaans 
dialekte met allerlei oorgangsvorme besit het. Mettertyd 
het hierdie dialekte meer en meer uit mekaar gegaan en 
tot afsonderlike tale ontwikkel. Hierdie dogtertale vorm 
die Indo-Germaanse taalgroep en kan geografies in 'n 
westelike en 'n oostelike groep verdeel word. Met 
uitsondering van Togaars, begin die woord vir honderd 
in alle oostelike tale met 'n s-klank. Vgl. Skr. c;ata 
(<;=s), Awesties satem, Lit. szimtas. Daarom word van 
hierdie tale gepraat as die satemtale. In die westelike 
of kentumtale daarenteen begin die woord vir honderd 
met 'n k of 'n h (<k). Vgl. Lat. centum (c=k), Gr. 
txar6Y, Ndl. en Afr. honderd. 

Die Indo-Germaanse ta.alfamilie omvat, van Oos na 
Wes gaande, die volgende groepe: 

Satemtale: 

I. Aries of Indo-Iraans: 
(a.) Indies. Hiervan is Sanskrit of Oud-Indies die 

oudste verteenwoordiger. Die oudste tekste 
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wat ons besit in 'n Indo-Germaanse taal is vir 
ons hierin oorgelewer. Die meeste tale wat 
vandag in Hindostan gepraat word, stam van 
Oud-Indies. 

(b) Iraans of Persies: 
(i) Oos-Iraans of Awesties. 

(ii) Wes-Iraans of Oud-Persies. 

2. Balto-Sla.wies: 

(a) Balties: 
(i) Oud-Pruisies. In die l 7de eeu uit

gesterf. 
(ii) Letties. Gepraat in Lyfland en Koer

land. 
(iii) Littaus. Gepraat in Littaue en 'n 

gedeelte van Oos-Pruise. 

{b) Slawies: 
(i) Oos-Slawies of Russies (Groot-, Klein

en Wit-Russies). 
(ii) Suid-Slawies: Bulgaars, Serwies en 

Kroaties in Joego-Sla.wie. 
(iii) Wes-Slawies: Tsjeggies of Boheems, 

Slowakies, Pools, Sorbies. 
3. Armenies. 

4. Albanees. 

Ken tum tale: 

5. Togaars. Dit is eers in 1904 ontdek in Midde
Asie (Oos-Turkestan). Toe is 'n menigte ou hand
skrifte gevind en, aangesien sommige hiervan uit 
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die 7de eeu da.teer, moet Togaars toe nog 'n lewende 
taal gewees het. Die ondersoek van hierdie ou 
tekste het aan die lig gebring dat Togaa.rs 'n lid 
is van die Indo-Germaanse taa.lfamilie. 'Vat meer 
is, Togaars behoort, ten spyte van sy oostelike 
ligging, tot die westelike groep of kentumtale. Die 
woord vir honderd in Togaars is kant. 

6. Italies: 
(a) Oskies-Umbries. Hierdie dialekte, wat gepraat 

is in die berglande van Midde-Italie, het 
uitgesterf in die eerste eeu v.C. 

(b) Die Latynse dialekte. Hiervan het Latyn, die 
dialek van Latium, ontwikkel tot 'n kultuur
taal met 'n eie letterkunde. Die antler dialekte 
van Italie het egter bly voortbestaan as die 
volkstaal. Dis hierdie Volkslatyn of Vulger
Latyn wat deur die Romeinse veroweraars en 
koloniste in vreemde lande ingevoer is en daar 
ontwikkel het tot tale soos Portugees, Spaans, 
Roemeens en Frans, wat saam met Italiaans 
die Romaanse taalgroep uitmaak. 

7. Grieks. Oud-Grieks het 'n menigte dia.Iekte vertoon: 
Ionies, Atties, Eolies, Dories ens. As gevolg van 
die belangrikheid en die oorwig van Athene op 
literere en staatkundige gebied, het Atties, d.i. die 
volksdialek van Athene, die antler dialekte verdring. 
Dit het ontwikkel tot algemene skryftaal en later 
tot die algemene omgangstaal van die beskaafde 
Grieke. Die Oud-Griekse dialekte het almal uit
gesterf. Die moderne Griekse dialekte is dus nie 
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'n voortsetting van die Oud-Griekse dialekte nie, 
dog die latere ontwikkeling van dialekte wat na 
die Oud-Griekse tydperk ontstaa.n het. 

8. Kelties: 
(a) Gallies. Gepraat in Gallie, d.i. Frankryk en die 

gebied net ten suide van die Alpe. Gallies was 
reeds uitgesterf aan die begin van die Christelike 
jaartelling. Die enigste oorblyfsels da.a.rvan 
kry ons in oorgelewerde Keltiese name en ou 
inskripsies en aanhalings deur Latynse en 
Griekse skrywers. 

(b) Brits. Dis die taal van Groot-Bretagne (Brit
tannie ). Dis oorgelewer in die Bretons van 
Bretagne in die noordweste van Frankryk. 
Hierbeen is dit in die 5de en 6de eeu uit Brit
tannie gebring deur die uitgeweke Britte (Kelte). 
Hiertoe behoort ook Wallies (Welsh) van 
Wales en Kornies, wat vroeer gepraat is in 
Cornwallis. 

(c) Goidelies: Gaelies of Skots, Iers in Ierland en 
die dialek van die eiland Man (Manx). 

Pieties wat vroeer gepraat is in Noord
Skotland, bet eeue gelede uitgesterf. 

9. Germaans: Die belangrikheid van Germaans in die 
algemeen sowel as die feit dat ons eie ta.al hiervan 
afstam, maak dit nodig om meer in besonderhede 
te tree met betrekking tot die Germaanse tale as 
in die geval van die antler lede van die Indo
Germaanse taalfamilie. Daarom word aan Germaans 
'n aparte hoofstuk gewy. 



HOOFSTUK III 

GERMAANS 

Tot die Germaanse taalfamilie behoort die volgende 
lewende tale: Duits, Nederlands, Afrikaans, Fries, 
Engels, Sweeds, Deens, Noors en Yslands. Weens die 
ooreenkoms in woordeskat, buiging en sinsbou van 
hierdie tale, neem ons aan dat hulle teruggaan op die
selfde grondtaal, nl. Oer-Germaans. Met Oer-Germaans 
bedoel ons Germaans vanaf die begin van sy selfstandige 
ontwikkeling tot die begin van sy splitsing in die afson
derlike Germaanse tale, d.i. ongeveer 400 jaar v.C. 
Hoewel ons g'n skriftelike oorblyfsels van Oer-Germaans 
besit nie, kan ons, met die oog op die groot uitgestrekt
heid van die Germaanse taalgebied, aanneem dat · Oer
Germaans dialektiese verskille besit het. Uit hierdie 
verskille het dan later die afsonderlike Germaanse tale 
voortgekom. 

Taalkundig bestaan die verskillende Germa.anse tale 
uit drie groepe: Oos-Germaans, Noord-Germaa.ns en 
Wes-Germaans. 

(a) Oos-Germaans: 
(i) Bourgondies. 

(ii) Go ties. 
(iii) Vandaals. 

Alleen van Goties is daar vir ons oorblyfsels 
bewaar. Die vernaamste hiervan is brok-



stukke van die Bybelvertaling van die Oos
Gotiese biskop Wulfila (311-383). Hoewel 
Goties soos die antler Oos-Germaanse dialekte 
nie meer as 'n lewende taal bestaan nie, maar 
saam met die Oos-Germane ondergegaan bet, 
is die Bybelvertaling van Wulfila vir ons 
van onskatbare waarde omdat ons bierin 
die oudste skriftelike oorlewering van same
bangende tekste in Germaans besit . 

(b) Noord-Germaans: 
(i) Sweeds. 

(ii) Deens. 
(iii) Noorweegs. 
(iv) Yslands. 

Van Oer-Noors, d .w.s. Noord-Germaans 
tot ongeveer die jaar 800, weet ons nie veel 
nie. Die enigste bronne uit hierdie oudste 
periode van Noord-Germaans is 'n aantal 
inskripsies in runeskrif1) uit die eerste eeue 
van die Christelike jaart elling. Hulle bewys, 
vir sover ons dit kan nagaan , dat Oer-Noors 
toe nog g 'n dialektiese -verskille geken bet 
nie. Die splitsing van Oer-Noors in twee 
hoofgroepe, nl. Oos-Noors (Sweeds en Deens) 

1 ) Aan die einde van die 3de eeu n.C. het d ie Gote d ie stroke t en 
noorde van d ie Swarte See bewoon. As gevolg van die aan
raking met die Grieke en die Rom eine het hier onder die 
Got e ont st aan die sg. runeskrif, waarvan die skryftekens 
aan die Rom einse en d ie Griekse a lfabet ontleen is. Lat er 
het die kennis van d ie runetekens horn noordwaarts verbrei 
en ook by antler Germaanse stamme in gebruik gekom . 
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en Wes-Noors (Noorweegs), geskied eers 
veel later. 

Na. die ontdekking en die kolonisasie van 
Y sland het Y slands horn meer en meer gaan 
afskei van Noorweegs. Op Ysland het in die 
13de en die 14de eeu 'n bloeiende letter
kunde ontstaan. Die Oud-Noorse letter
kunde is dan ook hoofsaaklik Yslands. 

(c) Wes-Germaans: 

A. Anglo-Fries: 
(a) Engels. 
(b) Fries: 

B. Duits: 
(a) Hoogduits: 

(i) Opperduits: Beiers, Alemannies en 
Opperfrankies. 

(ii) Middelduits: Turings, Saksies en 
Middelfrankies. 

(b) Nederduits: Nedersaksies (Platduits en 
die Saksies van die oostelike provinsies 
van die Nederlande) en Nederfrankies 
(Nederlands en Afrikaans). 

Die Wes-Germaanse groep omvat dus Engels, Fries, 
Platduits, Hoogduits, Nederlands en Afrikaans. 

Engels. 
Die Oud-Engelse of Angel-Saksiese periode loop van 

ongeveer die 7de tot die llde eeu. Die oorspronklike 
bewoners van Engeland was Kelte (Britte). In die 5de 



21 

eeu word Engeland bevolk deur Germaa.nse stamme 
(Angele, Jutte en Saksers). Hoewel hierdie Germa.a.nse 
stamme nie 'n homogene ta.al gepra.a.t bet nie, was da.a.r 
'n sterk gevoel van saamhorigheid by hulle en 'n besef 
dat hulle tot dieselfde taalgemeenskap behoort het. 
Die Keltiese bewoners van die land word opgeneem deur 
die Germaanse stamme en die Keltiese ta.al word ver
dring deur Germaans (Angel-Saksies) sonder dat laas
genoemde ta.al 'n merkbare invloed daarvan ondergaan. 
Angel-Saksies ondergaan weer op sy beurt die invloed 
van Latyn na die bekering van die Angel-Saksers tot die 
Christendom in die 7de eeu. Nie alleen plekname nie, 
maar ook talle van woorde word a.an La.tyn ontleen op 
die gebied van die godsdiens, die wetenskap en die hoere 
geesteslewe. Die eerste samehangende skriftelike bronne 
in Angel-Saksies dateer uit die 7de eeu. 

Middel-Engels (1100-1500): Na die verowering van 
Engeland in I 066 deur die Franssprekende N ormandiers 
onder Willem die Veroweraar neem die invloed van 
Frans baie sterk toe. Hoewel die volk nog Angel-Saksies 
praat, word Frans die ta.al van die hof, die wetgewing 
en die hoer stande. Langs hierdie weg bet Frans 'n 
geweldige invloed uitgeoefen op die woordeskat van 
Engels. Ten spyte van die ta.Ile van leenwoorde uit Frans 
het Engels sy Germaanse karakter behou. As gesproke 
taal kon Frans dit nie volhou teen Engels nie. Teen 
die einde van die 15de eeu was Engels die moedert.aal 
van die Engelse konings. 

Nieu-Engels (sedert 1500 tot vandag): Die Londense 
dialek word verhef tot algemene omgangstaal. Die 



22 

Engelse taal word meer en meer analities en neem, 
weens aanraking met vreemde volke en die uitstraling 
van Engels na lande buite Europa, baie vreemde 
bestanddele op. 

Fries. 

Saam met Engels vorm Fries 'n afsonderlike groep, nl. 
Anglo-Fries. Die skriftelike brom1e begin in die 12de 
eeu. Sedert die 13de eeu neem Nederlands die plek in 
van Fries as skryf- en omgangstaal onder die beskaafde 
kringe. Sedert die 19de eeu tree Fries egter weer meer 
en meer op die voorgrond as skryftaal, terwyl daar 
in die jongste tyd geywer word om dit te verbef tot 
beskaafde omgangstaal naas Nederlands. Die Friese 
taalgebied bet beelwat ingekrimp sedert die middeleeue, 
egter nie sonder dat Fries sy spore nagelaat bet in die dele 
waar dit vroeer gepraat was nie, sowel as op die Alge
meen Beskaafde Nederlands. 

Nederduits. 

Die Nederduitse gebied beslaan die grootste gedeelte 
van Noord-Duitsland en die oostelike provinsies van 
die Nederlande. Net soos in die geval van Engels, kan 
ons Nederduits indeel in Oud-Nederduits (850 tot 1250), 
Middel-Nederduits (1250 tot 1600) en Nieu-Nederduits 
(sedert 1600). Van Oud-Nederduits word in die reel 
gepraat as Oud-Saksies (volgens die ou bewoners van 
bierdie gebied, nl. die Saksers). Die H eliand is 'n Oud
Saksiese gedig waarin die lewe van die Reiland beskryf 
word. Tydens die middeleeue word Middel-Nederduits 
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langsaam verd.ring en vervang deur Hoogduits as alge
mene omgangstaal. Die oorspronklike Nederduitse taal
gebied word kleiner, terwyl Nederduits self langsaam 
terugsink tot 'n plattelandse taal. Die hoere kultuur 
word mettertyd uitsluitend ged.ra deur Hoogduits, wat 
sterk uitbrei ten koste van die Slawiese tale wat vroeer 
ten Ooste van die Oder algemeen was. Gedurende die 
Nieu-Hoogduitse periode word Nederduits deur 'n groot 
aantal skrywers aangewend as skryfta.al. Hoogduits 
bly egter die beskaa.fde omgangstaa.l. 

Hoo~duits. 

Die splitsing tussen Hoogduits en Nederduits as gevolg 
van die tweede of Hoogduitse klankverskuiwing is reeds 
aan die begin van die 7de eeu voltrek. As gevolg van 
hierdie klankverskuiwing word die Oer-Germaanse 
konsonantisme sterk gewysig in Hoogduits, soos blyk 
uit 'n vergelyking van die volgende Nederlandse en 
Hoogduitse woorde. Terwyl Nederlands, wat tot die 
Nederduitse groep behoort, die ou toestand bewaar, 
bet bepaalde konsonante in Hoogduits 'n klank
verskuiwing deurgemaak: 

Nederlands slapen naas Hoogduits schlafen (p>f). 
,, eten ,, ,, essen (t>s). 
,, breken ,, ,, brechen (k>ch). 
,, teken ,, ,, Zeichen (t>z=ts ). 

" 
zout ,, ,, Salz (t>z=ts). 
plegen 

" " 
pflegen (p>pf) . 

" 
scheppen ,, ,, schOpfen (p>pf). 
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In die 9de eeu bt'gin die samehangende tekste en dan 
loop die Oud-Hoogduitse periode deur tot die Ude eeu. 
Tot hierdie periode behoort o.a. die Evangelienharmonie 
van Tatian, die Ludwigslied, Otfried se boek oor die 
evangelies: Liber evangeliorum theotisce conscriptus; verder 
die Muspilli , wat handel oor die einde van die wereld, en 
die HiUlebrandslied, wat ook in Middel-Nederlands 
bekend is. Gedurende die Oud-Hoogduitse periode kan 
ons nog in g'n enkel opsig praat van 'n eenheidstaal nie. 
Bogenoemde werke is in verskillende dialekte geskryf. 
As gevolg van die bekering tot die Christendom oefen 
Latyn groot invloed uit gedurende hierdie periode dog, 
net soos in die geval van Engels, sonder dat die karakter 
van die Duitse taal daardeur aangetas word. 

Middel-Hoogduits loop van llOO tot 1550. Die oor
gang van Oud-Hoogduits na Middel-Hoogduits is baie 
geleidelik. Die vernaamste verskil bestaan in die ver
swakki:Qg van die klinkers in die eindsillabes. Die 
invloed van Frans is besonder sterk gedurende hierdie 
tydperk. Daar bestaan 'n uitgebreide letterkunde in 
Middel-Hoogduits. Ook in hierdie t yd egter bestaan 
daar nog g'n algemeen erkende skryftaal nie. Skrywers 
bedien hulle van die dialek van hulle omgewing. Sedert 
die helfte van die 16de eeu - die aanvang van die 
Nieu-Hoogduitse periode - ontwikkel die taal verder. 
Gedurende hierdie tydperk kry ons die opkoms van 'n 
algemene skryf- en kultuurta.al. 



HOOFSTUK IV 

NEDERLANDS EN AFRIKAANS 

Volgens Hoofstuk III is Nederlands en Afrikaans 
Nederfrankiese tale. Omstreeks die agtste eeu word die 
Nederlandse gebied bewoon deur drie Germa.anse 
sta.mme, nl. die Friese langs die Noordsee, die Saksers 
in die Ooste en die Franke oor die res en die grootste 
gedeelte van die land. Nederlands is da.n ook die latere 
ontwikkeling van Frankies, meer bepaa.ld Wes-Neder
frankies, waarop Fries en Saksies egter sterk invloed 
uitgeoefen bet. Nederlands is dus 'n Frankiese taal 
met Friese en Saksiese elemente daarin. 

Die volgende is enkele van die vernaamste Friese en 
Saksiese kenmerke, waarvan sommige ook in a.lgemene 
Nederlands op te merk is: 

Fries: (i) ie (in plaas van Nederlands ij ): gerieflik, 
grieselig, vies, knies, kiem; (ii) fl aa.n die begin van 'n 
aantal woorde: flikflooi, /later, flikker; (iii) ft (in plaas 
van Nederlands cht): bruiwft, deftig, heft, gift (geskenk). 

Ook die woordeska.t ondergaan die invloed van Fries. 
In Nederlands word o.a.. die volgende Friese woorde 
aangetref: sjoelbak, sjouwen, ei(land), fuik, tuin, krioelen. 

Saksies: (i) In Saksies word die lang ie- en u- klanke 
behou, terwyl hul in Frankies, met uitsondering van 
Seeus en Wes-Vlaams, gediftongeer is tot ij en ui. 
Vgl. Saksies mien, zwien, wien, huus, sluus met Ndl. 
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mijn, zwijn, wijn, huis, sluis; (ii) Saksies bet Germaanse al 
of ol voor 'n d oft bewaar, terwyl al en ol voor 'n volgende 
d of t in Frankies in ou oorgegaan het. V gl. Saksies 
old, kold, gold met Ndl. en Afr. oud, koud, goud; (iii) in 
Saksies die umlaut van lang vokale en tweeklanke. 
Vgl. beukenoot met Ndl. boekenhout, heuren met Ndl. 
horen, ongeveer met Ndl. gevaar. 

Ook wat betref sy woordvoorraad verskil Saksies 
van Frankies. Dit, net soos in die geval van Fries in 
die Friese deel, kan natuurlik die beste waargeneem 
word in die Saksiese deel van die Nederlande. Woorde 
van Saksiese oorsprong het egter ook tot die algemene 
taal deurgedring. Naas die Frankiese woorde schoon, 
dikwijls, stier, dorpel, heuvel gebruik Nederlands die 
Saksiese woorde mooi, vaak, bul, drempel, belt (of bult). 
Ook die woord -weit (Ndl. boekweit, Afr. bokwiet) is van 
Saksiese oorsprong. 

Oud-Nederlands of Oud-Wes-Nederfrankies: Net 
soos in die geval van Duits of Engels sou ons ook kan 
praat van Oud-Nederlands en 'n Oud-Nederlandse 
periode. Uit hierdie periode is egter vir ons g'n tekste 
oorgelewer nie en ons kan ook nie bewys dat daar 'n 
skriftelike letterkunde bestaan bet nie. Daar bestaan 
egter geen rede waarom moet aangeneem word dat 
die Franke en die Saksers minder ontwikkeld was as die 
Duitsers en die Engelse met hulle Oud-Duitse (Hoog
en Nederduitse) en Oud-Engelse letterkunde. Hoewel 
dit nie kan bewys word nie, is dit dus vry seker dat daa.r 
'n Oud-Nederlandse letterkunde moet bestaan bet, maar 
dat dit spoorloos verdwyn het. 
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Middel-Nederlands (van 1200 tot 1550): Dit omvat 
al die Dietse dialekte van Noord- en Suid-Nederland ge
durende die middeleeue. Die naa.m Middel-Nederlands 
kom eers in die 16de eeu in gebruik. Voor hierdie tyd 
is die benaming van die taal Diets of Duuts van diet 
(=volk). In die middeleeue is dit die Suidelike Neder
lande wat die toon aangee. Die Middel-Nederlandse 
letterkunde is dan ook hoofsaaklik Suid-Nederlands. 
Dis eers teen die einde van die 16de eeu da.t die swaarte
punt begin skuif na die Noorde. 

As ons die werk van die Limburgse edelman Hendrik 
van Veldeke (±1170) buite beskouing laat, dan lewer 
Wes-Vlaandere die oudste literatuur (13de eeu). Daarna 
kom Brabant en Oos-Vlaandere en later in die 15de 
en 16de eeu Holland, Seeland en Utrecht. Die Wes
Nederfrankiese gebied bestaan dus uit Vlaandere, 
Brabant en Antwerpen in die Suide en Holland, Seeland, 
Utrecht (Sticht), die Weste van Gelderland en die Weste 
van die provinsie Noord-Brabant. In hierdie geweste 
word Diets of Duuts gepraat en geskryf. Die oostelike 
dialekte is meer Oos-Nederfrankies en kan dus eintlik 
nie tot Diets gereken word nie. Die vernaa.mste Middel
Nederlandse dialekte is dus Vlaams, Braba.nts en Hol
lands met allerlei randdialekte in die grensstreke tussen 
hierdie dialekte. 

Hoewel daar 'n strewe geopenbaar word na 'n algemeen 
erkende skryftaa.l (vgl. Maerlant }, is daar nog g'n een
heidstaal in hierdie Dietse geweste nie. Elke skrywer 
bedien horn van die dialek van sy omgewing. Dis 
dan ook betreklik maklik om die gewestelike herkoms 
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van 'n skrywer vas te stel uit sy taalgebruik, hoewel 
dialektiese eiena.ardighede soms aa.n die afskrywer te 
wyte is. So erken ons die Wes-Vlaming in die werk van 
Jacob van Maerlant, die Oos-Vlaming in die Reinaert I, 
die Bra.bander in Die Rose van Hein van Aken en die 
Seeu in die kronieke van Melis Stoke. 

Die dialekte onderskei hulle van mekaar deur verskil 
in uitspraak en afwykinge in die woordvoorraad. In 
die Suidelike Nederlande wat aan Frankryk grens, is 
die invloed van Frans st.erk gedurende die middeleeue, 
terwyl in die Noorde die invloed van Duits merkbaar 
word in die 14de eeu tydens die regering van die Beierse 
grawe. 

Nieu-Nederlands: Na die koms van Alva en veral na 
die val van Antwerpen in 1585 het talle van beskaafde 
en ontwikkelde Suid-Nederlanders na. die Noorde verhuis 
en hulle in Holland, Seeland en Utrecht gaan vestig. 
Groot getalle gaan na die Hollandse stede, veral na 
Amsterdam wat, as gevolg van sy bloeiende handel en 
skeepvaart, die hoofrol in die Nederlandse geweste 
speel. Die koms van hierdie Suid-Nederlandse elemente 
was van groot betekenis vir die kulturele opbloei van 
die Noordelike deel, veral Holland. Terwyl Suid
Nederland gebuk gaan onder die Spaanse juk, veg 
Noord-Nederland horn vry en gaan 'n bloeityd tegemoet. 
Holland word die rykste provinsie, die middelpunt van 
ekonomiese en letterkundige bedrywigheid. Hierdeur 
kry die Hollandse dialek die oorhand oor die antler 
dialekte en ontwikkel tot skryf- en algemeen beskaafde 
omgangstaal tussen sprekers van verskillende dialekte. 
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Dit word die literere taa.l wa.arvan skrywers soos Vondel, 
Hooft en andere hulle bedien, die offisiele taal waarin 
die regering sy kennisgewings en wette uitvaardig, die 
taal van die onderwys en, ten slotte, die taal van die 
Bybelvertaling (1625-1637). Nederduits of Nederlands 
- soos dit genoem word sedert die einde van die 18de 
eeu-word dus sinoniem met Hollands, wat in oorsprong 
niks anders is as die dialek van die provinsie Holland nie. 

Afrikaans: Oor die ontstaan en die ontwikkelings
geskiedenis van Afrikaans is reeds veel geskryf. Dis dus 
nie nodig om bier in besonderhede te gaan nie. Afrikaans 
is 'n voortsetting van l 7de-eeuse Nederlands, wat hier 
in 'n nuwe land in nuwe omstandighede en onder 
allerlei invloede en faktore ontwikkel het tot 'n nuwe 
taal. Dis egter eers in die laaste kwart van die l 9de 
eeu dat by enkele Afrikaners die besef deurdring dat 
hulle 'n eie taal het en dat dit nie die sogenaamde Hoog
Hollands is nie. Dan ontstaan die Eerste Taalbeweging 
onder leiding van die Genootskap van Regte Afrikaners. 
Eers na die Tweede Vrybeidsoorlog en met die ontstaan 
van die Tweede Taalbeweging sou Afrikaans egter vir 
goed die oorwinning bebaal as skryftaal. Van toe af 
bet Afrikaans meer en meer ontwikkel en geword tot 'n 
algemeen erkende medium van kuns en wetenskap. 



HOOFSTUK V 

TAAL EN DIALEK 

In die vorige hoofstuk is berbaaldelik gepraat van 
taal en dialek sonder om bierdie begrippe nader te bepaal. 
Dit is dus nodig om bier nader in te gaan op die betekenis 
van hierdie benaminge sowel as op die onderlinge ver
bouding en die relatiewe waarde van taal en dialek. 

Wat is 'n taal en waar eindig die grense van 'n bepaalde 
taal 1 Hierdie vraag sou ons ook anders kan stel: waarin 
bestaan die verskille tussen twee of meer tale en hoe groot 
moet sulke verskille wees aleer ons kan praat van 
afsonderlike tale 1 Op hierdie moeilike vrae kan geen 
afdoende antwoord gegee word nie omdat die maatstaf 
waardeur ons moet bepaal of ons met een taal of met meer 
tale te doen bet, nie absoluut is nie maar relatief. 
Gevolglik sal daar altyd grensgevalle wees, d.w.s. tale 
ten opsigte wa.arvan almal dit nie eens is of hulle as ver
skillende tale of as dialekte van dieselfde taal moet beskou 
word nie. Oor die algemeen kan ons egter se dat mense 
dieselfde taal praat as hul spraak in hoofsaak ooreen
kom met betrekking tot (a) die fonetiese, (b) die seman
tiese, (c) die sintaktiese en (d) die formele karakter 
daarvan. 

Fonetiese ooreenkoms: Elke taal bet sy spesi
fieke klankstelsel waardeur by horn onderskei van 
antler tale. Afgesien van die verskil in woordgebruik en 



31 

woordbetekenis maak 'n taal soos b. v. Engels, alleen deur 
sy klanke en klankkombinasies, 'n totaal antler indruk 
op die gehoor as 'n taal soos Afrikaans. 

Semantiese ooreenkoms: Die spraak van mense 
wat dieselfde taa.l praat, vertoon ooreenkoms in die 
woordeskat en die woordbetekenis, d.i. hulle gebruik 
min of meer dieselfde woorde met min of meer dieselfde 
betekenis. 

Sintaktiese ooreenkoms: Die sinsbou en die wyse 
waarop die sinsverband uitgedruk word, moet ooreen
stem. 

Formele ooreenkoms: D.w.s. ooreenkoms in die 
woordvorming, die verbuiging en die vervoeging. 

Tale kan van mekaar onderskei word deur vergely
king ten opsigte van bogenoemde punte. By tale soos 
b.v. Frans en Duits, wat betreklik ver verwant is, is die 
fonetiese, die semantiese, die sintaktiese en die formele 
verskille natuurlik so groot dat dit betreklik maklik is 
om die grense tussen genoemde tale vas te stel. Daaren
teen word die taa.k veel moeiliker wanneer ons te doen 
kry met naverwante tale soos b.v. Hoogduits en Neder
duits. In dergelike gevalle is die oorgange tussen die tale 
meer geleidelik en subtiel, sodat ons dikwels nie presies 
kan vasstel waar die ecn taal ophou en die antler 
begin nie. 

Binne die grense van een en dieselfde taalgebied praat 
al die mense egter nie presies eenders nie. Die taal van 
'n spreker uit 'n bepaalde streek sal dikwels in mindere 
of meerdere mate afwyk van die van 'n persoon uit 'n 
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ander streek. Die Afrikaans van iemand uit die Westelike 
Provinsie van Kaapland verskil a.a.nmerklik van die 
Afrikaans van 'n Vrystater. Die Bolander word in die 
reel dan ook dadelik herken a.an sy spraak. So spreek 
hy o.a. die [o:] uit as [u] en die [e:] as [i]. Hy sal b.v. se: 
,,Daar boe op die bult kom 'n man aan met twie mooi 
vie voor sy kar." In hierdie sinnetjie merk ons nie 
alleen verskil in uitspraak nie maar ook verskil in die 
woordgebruik. 'n Vrystater sal nooit van perde of esels 
wat voor 'n kar trek as vie of vee praat nie. In hulle 
AfrikaanseFonetiek gee Le Roux en Pienaar (bl. 215 vlgg.) 
voorbeelde van die verskillende tipes van die standaa.rd
uitspraak. Die sterkste ' afwykinge vind ons in die 
Afrikaans van die Grikwas en die van die Slamse 
bevolking van die W estelike Provinsie. Hoewel ons 
dus alma! Afrikaans praat, is daar verskil in uitspraak 
en woordgebruik tussen sprekers uit verskillende streke 
van ons land. Elke streek of lokaliteit het sy be
sondere eienaardighede. In ouer tale soos Hollands, 
Duits, Frans en Engels is hierdie lokale eienaardighede 
veel talryker en sterker as in Afrikaans, sodat ons 
elkeen van die betrokke taalgebiede kan verdeel of 
afbaken in kleiner gebiede of streke, elk met sy eie 
streektaal of dialek. So 'n streekta.a.l of dialek vorm 'n 
samehangende geheel met 'n aantal gemeenskaplike 
ooreenstemminge en eienaardige taalverskynsels waar
deur by horn onderskei van riaburige dialekte. Elke 
dialek onderskei horn in mindere of meerdere mate van 
die antler dialekte deur 'n aantal afwykinge in klarike, 
vorme, woordgebruik, woordbetekenis, uitdrukkinge en 



33 

segswyses. Hieruit blyk dat daar geen wesenlike verskil 
is tussen taal en dialek nie. Die onderskeid tussen taal 
en dialek berus meer op graduele as op prinsipiele afwy
kinge. Die fonetiese, die semantiese, die sintaktiese en 
die formele eienaardighede waardeur 'n bepaalde taal 
van 'n antler taal of tale onderskei word, geld oak vir die 
onderskeiding tussen twee of meer dialekte. By tale 
egter is bogenoemde verskille en eienaardighede die 
algemene reel, terwyl in die geval van dialekte die 
punte van verskil veel talryker is as die punte van 
ooreenkoms. Dialektiese eienaardighede kan dan 
ook so vermeerder dat die verskille tussen twee of 
meer dialekte talryker word as die ooreenstemminge, 
en hulle later nie meer as verskillende dia.lekte van die
selfde taal nie, maar as aparte tale kan beskou word. Dit 
gebeur b.v. wanneer die kulturele, die staatkundige en 
antler betrekkinge tussen dialekstreke ophou om te 
bestaan of as gevolg van die inwerking van vreemde 
invloed op een of meer van sulke dialekte. Deur hierdie 
en antler oorsake kan dialekte so ver uit mekaar ont
wikkel, die verskille tussen hulle so groot en ingrypend 
word en die punte van aanraking so gering dat hul aan
gesien word vir afsonderlike tale. 

Wanneer 'n aantal dialekte as gevolg van gemeenskap
like ooreenstemminge 'n eenheid uitmaak, vorm hulle 
tesame een taal, veral wanneer een van hierdie dialekte 
deur die antler as algemene spreek- en skryftaal erken 
word. Tuis en in hul eie omgewing praat die mense 
dan hul eie dialek, dog wanneer hulle skryf of in aan
raking kom met sprekers uit 'n antler dia.lekgebied, 
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bedien hulle hul van die algemene taal of, soos dit 
gewoonlik genoem word, diC1 al.gemeen-beskaafd. 

Die algemeen-beskaafd is, wat sy oorsprong betref, 
in die reel egter ook maar 'n dialek, wat as gevolg van 
gunstige ekonomiese, staatkundige en kulturele omstan
digbede ontwikkel bet tot algemene taal en horn uitgebrei 
het oor die bele taalgebied. Wanneer 'n bepaalde 
dialekstreek die leiding neem op die gebied van handel, 
nywerheid, staatkunde, let.terkunde, onderwys ens., dan 
kom die dialek van so 'n st.reek ook aan die spits te 
staan. Langsaam gaan dit oorheers, tot dit eindelik 
verhef word tot algemene taal. So 'n dialek word dus nie 
tot algemene taal gekies omdat dit ,,beter" as die antler 
dialekte is nie. Sy oorwig bet hy t e danke aan ekono
miese, staatkundige, kulturele en ander omstandighede 
waardeur hy in 'n bevoorregte posisie te staan kom 
teenoor die antler dialekte. Dit het b.v. gebeur met die 
Al.gemeen Beschaafd Nederlands, wat in sy oorsprong niks 
anders as Hollands is nie, d.i. die dialek van die provinsie 
Holland, meer bepaald van die Hollandse stede (vgl. 
Hoofstuk IV). Wat bier geld vir die Algemeen Bescbaafd 
Nederlands is ook waar van verskillende antler tale. 
Oud-Grieks is in sy oorsprong die Attiese dialek, wat na 
die 5de eeu ontwikkel tot algemene taal weens die staat
kundige en letterkundige oorwig van Athene. So word 
die dialek van die stad Rome die algemeen-beskaafd 
van !ta.lie, terwyl Standaard-Frans afkomstig is van 
die boofstad van Frankryk. Die staatkundige oorwig 
van Parys en omstreke verklaar waarom die dialek van 
bierdie gebied in die l 7de eeu verhef word tot algemene 



35 

kultuurtaal van die hele land. Standaard-Engels kom 
van die ou Londense dialek, wat in die loop va.n tyd egter 
die invloed van verskillende antler dialekte onder
ga.an bet. 

Vroeer het die taalkunde nie veel aa.ndag geskenk 
aan dialekte nie. Die algemene opvatting was dat dia
lekte as minderwa.ardig moet beskou word en die uit
vloeisel van 'n gebrekkige beskawing. Vandag word 
besef dat dia.lekte uiters belangrik is vir die studie en die 
kennis van taalfeite en taalverskynsels in die algemeen. 
Dialekte bewaar dikwels ou woorde en uitdrukkinge 
wat reeds uit die a.lgemene ta.al verdwyn het. Daarby 
is dialekte die natuurlike voedingsbodem van die 
algemeen-beskaafd. Talle van dialektiese woorde en 
segswyses vind hul weg tot die algemene taal, wat langs 
hierdie weg gedurig verryk en verfris word. Die wa.arde 
van die dialekte vir die studie van klank- en betekenis
ontwikkeling kan beswaarlik oorska.t word. Geen wonder 
dus <lat in ons tyd so 'n groot aa.ntal geleerdes hulle 
toele op die dialektologie, d.i. die studie van die dialekte. 
Gepa.ard met die dia.lektologie gaan die taalgeografie, 
wat die geografiese grense van die dialektiese verskynsels 
so noukeurig moontlik vasstel en die geskiedenis van 
elke verskynsel probeer nagaan. Elkeen van hierdie 
verskynsels het sy eie gebied en dis die ta.ak van die 
ta.a.lgeogra.af om die grense van so 'n gebied afte baken. 
Daar is twee metodes waarvolgens hy kan te werk gaan 
om die ta.alfeite en verskynsels te begrens. Die 
indirekte metode maak gebruik van vraaglyste wat 
gestuur word a.an persone oor die hele taalgebied. Die 
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resultate word daa.rna kartografies verwerk, d.w.s. 
op 'n kaa.rt va.n die gebied a.angedui. Die direkte 
metode berus op persoonlike wa.a.rneming. Die hele 
gebied word deur die ondersoeker self bereis en die 
klan.ke, woorde, woordvorme en uitdrukkinge met die 
plekke waar hulle voorkom deur hom opgeteken. Die 
ge bruiksfeer van elke verskynsel word daarna op die 
kaart a.angedui deur middel van 'n lyn. So 'n lyn noem 
ons 'n isofoon wanneer dit die begrensing is van 'n 
fonetiese verskynsel soos die uitspraak van 'n bepaalde 
woord. As dit betrekking het op die woordgebruik en 
die woordbetekenis, noem ons dit 'n isoglos. Elke 
verskynsel het dus sy eie isofoon of isoglos. Die ta.al
geografie maak veral gebruik van isofone, omdat klanke 
makliker en noukeuriger kan waargeneem word as feite 
uit die woordeskat en ook meer betroubaar is. ,,De 
verspreiding van een woord wordt veel meer door het 
toeval geregeerd dan die van een klank: een zwervend 
woord gelijkt op den vreemdeling die zich neerlaat waar 
het hem bevalt; een zwervende klank klopt slechts 
bij verwanten aan."1) 

Die isofone en isoglosse vir die verskillende verskynsels 
sal nie vir alle gevalle ooreenstem en saamval nie. Hulle 
sal die taalgebied in alle rigtings deurkruis, soms op die 
willekeurigste wyse. Op sommige plekke sal hulle egter 
digter bymekaar wees en 'n neiging vertoon om saam te 
val en bundels of gordels te vorm. Hierdie gordels is die 

1 ) Dr. J. Schrijnen - ,,Handleiding bij de Studie der Verge
lijkende Indogermaansche Taalwet enschap" (Leiden, 1924), 
bl. 104. 
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grense van die verskillende dialekte. Elke dialek vorm 
dus 'n samehangende geheel van eienaardige taalver
skynsels. Hieruit volg dat die ondersoeker die 
gebruiksfeer van 'n groot aantal verskynsels sal moet 
nagaan en baie isofone en isoglosse trek aleer hy die 
grense sal kan vasstel. Verder is dit duidelik dat die 
grense nie uit skerp lyne sal bestaan nie, maar uit 
grensstroke waarin daar eienaardighede van die aan
grensende dialekte aangetref word, dus menggebiede 
of randdialekte. 

Hoe groter en hoe meer uitgestrek die gebied van 'n 
bepaalde taal, hoe gunstiger in die reel is die toestande 
vir die ontstaan van dialekte en dialektiese eienaardig
hede. Dit is veral die geval wanneer die uiterste gedeeltes 
groot klimaatsverskille het. In warm en vogtige streke 
is die landbou meer intensief as in koue en droe streke. 
Van die temperatuur, die reenval, die vrugbaarheid 
van die bodem en die minerale rykdomme van 'n 
bepaalde streek hang dit af of die bewoners daarvan 
hulle in boofsaak sal besig hou met die landbou, die 
veeteelt, die myn- of fabriekswese. M.a.w. die leefwyse 
in 'n bepaalde gebied sal grootliks afhang van die geolo
giese en die klimatologiese gesteldheid daarvan, en 
verskil in leefwyse en lewensbedryf het as noodsaaklike 
gevolg 'n verskil in taal. Die wynboer, die veeboer, die 
mielieboer, die mynwerker en die fabrieksarbeider het 
elkeen sy afsonderlike en spesifieke behoeftes waarin. 
die taal moet voorsien. In die taal van elk sal daar dus 
talle van woorde en uitdrukkinge voorkom wat betrek
king het op sy bedryf en wat alleen gebruik en gehoor 
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word in verband met daardie bedryf.l) Natuurlike 
skeidinge soos berge, riviere en woestyne waardeur die 
verkeer tussen die verskillende gedeeltes van 'n gebied 
belemmer word, is bevorderlik vir die ontstaan van dia
lekte. Vroeer was die toestande dus veel gunstiger vir 
taaldifferensiasie as vandag. As gevolg van snelle en 
goedkoop verkeersmiddele is dit vandag veel makliker 
vir die bewoners van 'n groot gebied om met niekaar 
in aanraking te kom as vroeer. Hierby kom nog antler 
faktore soos die gereelde verplasing of verhuising van 
persone uit een gebied na 'n antler, die pers, die radio 
en die skool, wat almal daartoe meewerk om dialekte 
te verdring en selfs op te ruim. 

1 ) V gl. die volgende hoofstuk wat handel oor hierdie vaktale. 



HOOFSTUK VI 

GROEPTALE 

In die vorige hoofstuk oor Taal en Dialek is gewys 
op die verskille in uitspraak, woordgebruik, woord
betekenis ens. wat daar aangetref word in verskillende 
streke van dieselfde taalgebied. Bebalwe geografiese 
ligging of woonplaas, is daar egter nog antler faktore 
waardeur die ta.al van elke mens in mi:ildere of meerdere 
mate beinvloed word. Hierdie faktore is gelee in die aard 
van die menslike samelewing of maatskappy, want taal 
is 'n sosiale verskynsel, d . w.s. 'n middel tot gedagte
wisseling tussen verskillende mense. Taal moet derhalwe 
bestudeer word in verband met die rol wat dit speel in 
die menslike maatskappy. Hierdie samelewing is egter 
nie bomogeen nie, maar vertoon 'n groot verskeidenheid. 
In die eerste plaas bestaan dit uit mense van verskillende 
leeftyd en geslag, soos kinders, jongmense, grootmense, 
oumense, seuns, meisies, manne en vroue. Tweedens 
bestaan die maatskappy uit persone van verskillende 
beroep en stand, politiek en godsdiens. Naas die onge
skoolde arbeiders is daar die tegnies onderlegde vaklui 
en die manne van die geleerde beroepe. Verder is daar 
Protestante, Katolieke, Jode, sosialiste, kommuniste, 
nasionaliste, republikeine, monargiste ens., ens. Hier
die verskille in die maatskappy is nie sonder invloed op 
die taal nie, sodat ons, bebalwe die lokale ta.le van die 



40 

vorige hoofstuk, in verband biermee nog twee groot 
taalkringe kan onderskei, nl. familiale taalkringe en 
sosiale taalkringe. 

I. Familiale Taalkringe. 

Elke huisgesin vorm 'n min of meer afgesonderde 
eenheid met 'n eie karakter. Hierdie karakter word 
bepaal deur verskeie faktore soos die ontwikkeling, 
die mentaliteit en die geestelike aanleg van die ouers, 
die beroep van die vader, die omgewing en die sosiale 
kringe waarin die gesin hom beweeg. Deur bierdie en der
gelike faktore word die taal van die familie beinvloed. 
Hier by kom nog dat die kinders leer pra.at van die ouers, 
veral van die moeder, sodat die taal van die ouers system
pel sal afdruk op die van die kinders. Die gevolg van dit 
alles is dat die taal van elke gesin sekere eienaardighede 
bevat waardeur hy hom min of meer sal onderskei van 
die taal van enige antler familie. Die taal van die lede 
van dieselfde familie vertoon onderling ook weer afwy
kinge wat saamhang met die leeftyd en die geslag van 
die verskillende lede. Volgens leeftyd en geslag kan ons 
dus 'n verdere groepering maak. Van Ginneken 1) en 
ander taalgeleerdes maak die volgende indeling: 

(i) Kleutertaal, tot ongeveer die einde van die 
derde jaar. 

(ii) Dreumestaal, van ongeveer 3-6 jaar. 
(iii) Seuns- en meisiestaal, van ongeveer 6-12 jaar. 
(iv) Die taal van knape en bakvissies. 

i) Dr. J. v. Ginneken - ,,Handboek der Nederlandsche Taal", 
di. I. 
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(v) Die taal van jong manne en vroue. 
(vi) Manne- en vrouetaal. 

(vii) Die taal van oumense. 

Vir ons doel kan ons die sirkels wyer trek en is dit 
voldoende om te onderskei tussen: 

(i) Klein-kindertaal, van ongeveer 1-6 jaar. 
(ii) Kindertaal, van ongeveer 6-12 jaar. 

(iii) Die taal van jongmense, tot ongeveer 18 jaar. 
(iv) Die taal van volwassenes. 

Klein-kindertaal: Veral die eerste drie lewensjare is 
van die uiterste belang vir die ontstaan en die ont
wikkeling van die taal. By normale kinders is die 
vernaamste moeilikhede in verband met die taal aan die 
einde van die derde jaar oorwin. Die kind neem nie die 
taal van sy ouers en antler mense oor nie. Hy moet die 
taal self ontdek, hoewel hy hierin gehelp word deur sy 
ouers en andere. Die taal moet dus by elke kind opnuut 
ontstaan. Dit is 'n uiters langsame en ingewikkelde 
proses waarby allerlei faktore werksaam is. In die 
begin bring die kind geluide voort, wat egter nog nie taal 
is nie, omdat bierdie geluide, net soos in die geval van 
diere, nie met 'n bewuste doel gemaak word nie. Aan 
die einde van die eerste jaar verskyn die eerste spraak
klanke. Dan begin die kind andere na te praat, hoewel 
nog baie gebrekkig. Op ongeveer 18 maande het by 
die taal ontdek. Dan uit hy woordjies met 'n min of meer 
bewuste en bepaalde doel, nl. om uiting te gee aan 
sy gevoel en sy wil. Die kind besef nou dat die naam 'n 
aanduiding is van die saak, met die gevolg dat hy begrippe 
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met klanke verbind. Na hierdie groot ontdekking gaan 
die ontwikkeling baie snel en word die een moeilikheid 
na die antler oorwin. In die begin bestaan die sin uit 
een woord, gewoonlik 'n selfstandige naamwoord. 
Dit brei egter spoedig uit. Werkwoorde, adjektiewe, 
bywoorde, voornaamwoorde en buigingsvorme maak 
die een na die antler hulle verskyning. Hy leer meer 
woorde en die sinnetjies word meer en meer ingewikkeld. 
Aan die einde van die derde jaar het die kind die ver
naamste moeilikhede onder die knie. Die fondament is 
gele en in die volgende jare moet hy daarop voortbou 
en onder die invloed van sy omgewing die taal leer 
beheers. In hierdie periode vertoon sy ti1.al egter nog 
baie afwykinge. Veral opvallend ook is die groot rol 
van die analogie (vgl. Hoofstuk VII) en die groot aantal 
onomatopee of klanknabootsings. 

Kindertaal: Die kind bevind horn nou op skool. 
Onder invloed van die onderwys en die algemeen
beskaafd ontwikkel sy taal verder. Hierdeur word 
dialektiese en fa.miliale eienaardighede meer en meer 
opgeruim. Die kind se taal bevat egter nog ta.Ile van 
afwykinge, veral wat betref die woordvorming en die 
woordbetekenis. In hierdie periode bemerk ons ook 'n 
toenemende verskil tussen die taal van seuns en meisies. 

In die laaste tyd het geleerdes meer en meer aandag 
aan die kindertaal gegee, omdat hulle gaan besef bet dat 
die studie van die kindertaal ons veel kan leer omtrent 
taalfeite en taalverskynsels. Hier kan ons deur waar
neming nagaan hoe die kind leer pra.at, watter moeilik-
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hede hy ondervind, hoe die moeilikhede langsamerhand 
oorwin word en watter faktore hierby in die spel kom. 
Wanneer ons later in die taal van volwa.ssenes dieselfde 
faktore en verskynsels aantref, dan begryp ons hulle 
soveel te beter. So is daar reeds gewys op die groot 
aantal onomatopee in die kindertaal. Die kind noem 'n 
dier of saak volgens die geluid: waf-waf (bond), tile-talc 
(horlosie), toetie (motor), tjoelc-e-tjoelc (trein), me-me 
(skaap), boe (bees) ens. Treffend is ook die aantal eie 
skeppinge, in verband waarmee die analogie 'n groot rol 
speel. Die motor is besig om die perdekar en die ossewa 
te verdring, met die gevolg dat 'n woord soos inspan 
vandag selde gehoor word. Onlangs bet ek gehoor 
boedat 'n seuntjie van 'n jaar of ses 'n kaffertjie uitnooi 
om te kom sodat hy hom kan a.an-os voor sy karretjie. 
Dikwels word bekende woorde met 'n gewysigde bete
kenis gebruik. Na aanleiding van die bekende gewoonte 
van 'n skilpad wanneer 'n mens bom optel, het my seun
tjie van drie jaar by sy moeder kom klae dat die skilpad 
sy hand natgespoeg het. Prof. De Vooys het 'n groot 
aantal sulke woorde opgeteken uit die mond van sy 
kinders: vkueltjies vir die vinne van 'n vis, slcer vir 'n 
knyptang ens. By die woordvorming kry ons sulke 
analogievorme soos baierler, beterrler, pynste, goeiste, 
ge~s, gewas, gehet. Verder kry ons kontaminasievorme 
soos outomotief van outomobiel en lokomotief, verpkeg
suster van verpleegster en pleegsuster; Ook volks
etimologiese vervorminge soos skandale van sandale en 
familiesous van vanieljesous. 'n Mooi voorbeeld hiervan 
het ek opgeteken uit die mond van 'n seun wat van die 
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veelbesproke ,,vyfde kolonne" gepraat bet as die ,,vyfde 
kanon". 

Taal van jongmense: Die verskille tussen die geslagte 
word groter. Dit blyk veral uit die woordeskat. Die taal 
van meisies is vol woorde wat betrekking bet op vroulike 
werksaamhede soos naaldwerk, kookkuns en antler 
huislike aangeleenthede, terwyl die taal van die seuns 
vakwoorde en sportterme bevat. Die verskil in aard en 
temperament van die twee geslagte word ook in die 
taal geopenbaar. Meisies vind hulle ewewig vroeer as 
seuns en dit, sowel as die ingetoe aard van die vrou, bet 
as gevolg dat baar taal meer musikaal en haa.r uitspraak 
keuriger is as die van die manlike geslag. Tiperend 
van haa.r taal is ook die groot voorliefde vir verklein
woordjies. Hierteenoor onderskei die taal van seuns en 
jongmanne hom deur die aanwesigbeid van 'n groot 
aantal kragterme, selfs vloekwoorde, superlatiewe en 'n 
algemene onverskilligheid ten opsigte van woordkeuse 
en sinsbou. 

Die taal van volwassenes: Die verskille tussen die 
geslagte is nog daar en in sommige gevalle selfs groter 
as in die voorafgaande periode. Namate die persone 
vorder in leeftyd, word die taal meer en meer besonke 
en rustig, die woordeskat groter en die sinsbou meer 
logies en ingewikkeld. Die taal van oumense is meer 
konserwatief en word verder gekenmerk deur 'n ouder
wetse woordgebruik en 'n groot aantal woorde uit 
verskillende taalkringe. 
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II. Sosiale Taalkringe. 

Die mens is 'n sosiale wese en soort soek soort. Persone 
van dieselfde stand en ontwikkeling, godsdiens en poli
tiek, van dieselfde beroep en met gelyksoortige belange 
voel bulle aangetrokke tot mekaar en vorm min of meer 
afgeslote kringe. In die maatskappy vind ons baie 
sulke kringe of sosiale groepe, bestaande uit geesver
wante en persone met gemeenskaplike, besondere of 
afsonderlike belange. Hierdie individuele ka.rakter van 
elke groep word weerspieel in die taal van da.ardie 
groep. So het elke vak of beroep 'n aanta.l woorde en 
uitdrukkinge wa.t uiting gee aan die spesia.le behoeftes 
van so 'n vak en wat in die reel alleen in verband daa.rmee 
gebruik en gehoor word. Wanneer ons die taal van die 
vissers a.an die een of antler van ons kusplase beluister, 
sal ons spoedig hiervan oortuig word. Dink slegs aan 
die name van die verskillende vissoorte en alles wat in 
verband staan met die vissery: die skuit of boot met sy 
onderdele, die vistuig, die bewerking van die vis, die 
verskillende soorte aas ens. Hier word name, woorde 
en uitdrukkinge gebruik wat baie van ons uit die binne
lande nog nooit gehoor bet nie. Wat geld van die vissers
taal geld ook van dit:i ta.al van antler sosiale groepe in 
die maatskappy. Elke groep het sy spesiale taal of 
groeptaal met sy eie vakterminologie. In ons moderne 
en gespesialiseerde maatskappy is die aantal groeptale 
geweldig groot. Dit spreek ook vanself dat die aantal 
sowel as die aard van sulke groeptale verskillend saJ 
wees vir verskillende lande. In Holland is da.ar o.a. die 
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volgende groeptale onderskei: Jodetaal en Bargoens, 
die regstaal, die handelstaal, die jagterstaal, die soldate
taal, die studentetaal, die seemanstaal, die sporttaal, 
die arbeiderstaal met sy verskillende vertakkinge soos 
die taal van timmermans, smede, bakkers, diamant
bewerkers, landbouers, drukkers, skoenmakers, die taal 
van die politiek en die godsdiens. Vir ons eie land kan 
ons nog antler groepe onderskei soos mynwerkers, kalk
branders, soutmakers, wynboere, mielieboere, delwers, 
die personeel en die arbeiders op die spoorwee en in die 
motorbedryf. Die taal van elkeen van hierdie groepe 
bevat spesiale woorde en tegniese terme. Hierdie vak
terme bestaan gewoonlik uit eie skeppinge of woorde met 
'n gespesialiseerde of verengde betekenis. In die algemene 
taal kan 'n woord soos set meer as een betekenis he 
en vir verskillende sake gebruik word. Wanneer hierdie 
woord egter as vakterm gebesig word, dan bet dit 'n skerp 
omlynde en beperkte betekenis. 'n Drukker set letters, 
'n juwelier set juwele, terwyl 'n sjirurg bene of arrM set. 
Die betekenis van die woord set sal dus verskillend 
wees namate dit gebruik word in 'n drukkery, in 'n 
juwelierswinkel of in 'n operasiekamer. Vergelyk ook 
die verskillende betekenisse van 'n woord soos bank 
wanneer dit gebruik word in 'n geregshof, onder matrose, 
tussen handelaars, op 'n ploegland en in 'n steenkool
of 'n goudmyn. 

Dis natuurlik onmoontlik om elke groeptaal hier 
afsonderlik en in besonderhede te behandel. Met 'n 
bietjie inspanning kan en behoort elke student 'n studie 
te maak van die een of antler groeptaal uit sy omgewing. 
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Ter illustrasie volg hier 'n verslag oor 'n voetbal 
wedstryd. Soortgelyke verslae kan daagliks in die 
Afrikaanse pers gelees word: 

,,In die las was die twee spanne ongeveer ewe sterk. 
Na die afskop was Polisie weer op die aanval totdat 'n 
lang buiteskop verligting gebring het. Van 'n vaste skrum 
het die bal glad la.ngs Spoorweg se agterlyn afgeseil tot 
by Van den Reever. Hy het soos seep deur 'n gaping 
geglip en tot in Polisie se kwartgebied deurgedring 
voordat hy geplant is. Een keer het Uys van Polisie 
pragtig onderskep en deurgedring tot voor Spoorweg 
se pale. Kort hierna kry Geel van 'n lynstaan die bal in 
hande, maar sy skepskop was mis. Toe kom die groot 
beweging van Spoorweg se kant af. Botha het die bal 
uit 'n losskrum gekry. Na 'n netjiese steekskoppie vang 
hy die bal in voile vaart en, toe hy voorgedam word, gee 
hy aan Newton uit. Newton trek vir Van der Spuy en 
gee na Van der Merwe, wat breek en uitgee na Botha. 
Met 'n oop veld voor hom bet Botha rieme neergeU, 
oorgeduik en onder die pale 'n drie aangeteken. Botha 
het self vervyf. Hierna bet Lamprecht weer eens bewys 
dat hy 'n geweldige stelskop kan wegstuur toe hy 'n 
straf skop vanaf die halflyn netjies oor die dwarslwut 
klits. Dit was 'n oop spel, waarin voorspe'lers en agterspe'lers 
mekaar pragtig ondersteun bet. Die haakwerk van Spoor
weg was goed en hulle skrumskakel het telkens sy agterlyn 
in beweging gebring. Die losskakel bet ook uitstekende 
spel gelewer, terwyl die snellers en die vleuels nie op hulle 
laat wag bet nie." 
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Die meeste van die kursiefgedrukte woorde in hierdie 
verslag het 'n gespesialiseerde of tegniese betekenis en 
kan beswa.arlik deur 'n oningewyde persoon verstaan 
word. 

Groeptale is van belang vir die algemene taal. Soms 
vind vakterme en uitdrukkinge hulle weg tot die 
algemene taal, waar hulle gewoonlik met 'n figuurlike 
betekenis gebruik word. Die Hollandse taal bevat 
talle sulke terme wat aan die seemanstaal ontleen en 
deur oorerwing nog in Afrikaans bekend is. V gl. iemand 
die loef afsteek, 'n persoon van bakboord na stuurboord 
stuur, in 'n ander se vaarwater (Afr.: vaalwater) kom, 
die mas <Ypkom, by 'n nooi ankergooi ens. In Afrikaans 
bestaan daar baie spreekwoorde en segswyses wat aan 
die ossewa, die jag, die taal van die Bybel en die gods
diens ontleen is: nou-strop trek, rem of briek aandraai, 
iemand is 'n remskoen, 'n doodskoot gee, op die spoor van 
'n persoon wees, dis die ware Jakob, sy eersgeboortereg 
verkoop ens. Hoe groter en belangriker so 'n groep is, 
hoe groter sal sy invloed op die algemene taal wees. 
Op hierdie wyse is daar 'n gedurige wisselwerking tussen 
die groeptale en die algemene taal, wat langs hierdie weg 
deur talle van woorde en uitdrukkinge uit die verskillende 
groeptale verryk word. 



HOOFSTUK VII 

ANALOG IE 

Die term analogie kom van 'n gelykluidende Griekse 
woord wat ,,ooreenkoms" beteken. Analogie kan gedefi
nieer word as die mag van die voorbeeld. Dit is gedurig 
werksaam in die taal, met die gevolg dat klanke, woorde, 
woordvorme en sintaktiese groepe gevorm, geskep of 
gewysig word onder die invloed van bestaande voor
beelde. Analogie geskied meestal onbewus. Vorme wat 
skaars is en selde gebruik en geboor word, raak vergeet 
en ondergaan analogiewerking. Hulle word da.n gewysig 
om a.ante pas by minder seldsame vorme. So b.v. raak 
die ou verkleinwoordsuitgang -el, waarop 'n betreklik 
klein aantal woorde geeindig het, vergeet en verloor sy 
krag. Die gevolg is dat hierdie woorde gaan aansluit 
by die groot aantal verkleinwoorde op -tjie. In plaas 
van druppel en krummel kry ons da.n die stapelvorme 
druwe-ltjie en krummeltjie. 

Analogie as taalvormende mag. Sonder die · 
analogie sou dit ha.as onmoontlik gewees het om 'n ta.al 
te leer praat. Slegs 'n klein gedeelte van sy ta.al kry die 
kind van sy ouers of medemens. Die grootste gedeelte 
daarvan vorm hy self op voorbeeld of na analogie van 
woord- en sinsvorme wat hy reeds leer ken het. Die 
kind het b.v. kennis gemaak met vorme soos perd, 
perde; huis, huise; man, mans; lepel, lepels. Uit bierdie 
en dergelike voorbeelde leer hy eindelik dat die e en dies 
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die meervoudsbegrip uitdruk. Gewa.pen met hierdie en 
antler woorde as voorbeeld, gaan by nou self antler meer
voude vorm. M.a.w., hy word nou deur die analogie 
of die mag van die voorbeeld gelei. Soms lei dit hom 
verkeerd. Na analogie van man, mans gaan hy miskien 
praat van kan, kans i.p.v. kan, kanne. Mettertyd leer 
die kind egter by watter . analogie-groep so 'n woord 
tuis hoort, of dit nl. by die groep met s-meervoud of 
by die met e-meervoud behoort. 

Op dieselfde wyse gaa.n die kind te werk met betrek
king tot die antler rededele en hul verskillende vorme. 
As hy eers leer se het: ek het gel,oop, gehoor, gesien ens., 
dan gaan hy self die verlede deelwoord vorm van 'n 

·nu we werkwoord wat hy leer ken het. So leer hy 'n 
aantal komparatiewe, superlatiewe, samestellinge, aflei
dinge ens. en vorm dan na analogie daarvan self nuwe 
komparatiewe, superlatiewe, samestellinge, afleidinge 
ens. Dieselfde geld ook vir die woordorde en die ver
skillende sinsvorme. In die begin is die woordorde nog 
onvas en hoor 'n mens sinne soos die volgende: mamma 
my was, my was mamma, my mamma was naas die 
korrekte vorm mamma was my. Wanneer by die regte 
woordorde eers geleer het deur die herhaalde gebruik van 
soortgelyke sinnetjies, gaan by na analogie daarvan nuwe 
sinnetjies maak: mamma was boetie, mamma soen sussie 
ens. Ander en meer ingewikkelde sinne sal nuwe moeilik
bede oplewer, maar langsamerhand word hulle ook 
oorwin, om dan weer op bul beurt te dien as model vir 
soortgelyke sinne. 

Die analogie is dus 'n groot taalvormende middel. By 
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die aanleer van 'n taal is dit 'n hulpmiddel waardeur 
kinders en, in mindere mate, ook volwassenes 'n gedeelte 
van hul taal self vorm. Wanneer ons 'n bepaalde vorm 
gebruik, kan ons nie se of die kennis daa.rvan aan ons 
geheue of aan analogiewerking te danke is nie. 

In hierdie verband het ons van analogie gepraa.t as 
taalvormende mag, om dit te onderskei van analogie as 
taalskeppende mag of faktor, waar dit aanleiding gee 
tot die ontstaan van woorde en vorme wat voorbeen 
in die taal nie bestaan bet nie. Hierdie onderskeiding 
word slegs oorsigtelikbeidsbalwe gemaak. Prinsipieel is 
daar geen verskil tussen die twee nie want, op die keper 
beskou het ons in albei gevalle te doen met taalskepping. 
Of dit in die taal bestaan het of nie, vir die spreker is 
dit 'n nuwe woord of vorm wat hy self geskep het.. 

Analogie-groepe of grammatiese kategoriee. 
Die verskillende woorde in die taal vorm vir ons taal
gevoel min of meer afsonderlike groepe of kategoriee, 
soos die groep van die selfstandige naamwoord, die 
groep van die werkwoord en die verskillende groepe van 
die antler rededele. Volgens sy vorm of sy gebruik weet 
ons in die reel dadelik of ons te doen bet met 'n naam
woord, 'n werkwoord of met 'n adjektief, al ken ons 
nie juis hierdie geleerde name nie. 'n Voorbeeld sal 
dit verduidelik. Iemand haal b.v. 'n onbekende voor
werp met 'n onbekende naam uit sy sak en oorhandig 
dit aan Piet met die woorde: ,,Hier is vir jou 'n kandek." 
Aan Adoons wat saam met Piet is, se by: ,,Hier is vir 
jou twee daarvan." Later kom ou Janewarie vir Adoons 
tee, sien die twee voorwerpe en wil weet wat dit is. 
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Mits hy die naam nog onthou, sa.l Adoons onmiddellik 
antwoord dat dit twee kandeks is. Adoons het naamlik 
die vreemde woord dadelik gaan aanvoel en behandel 
soos 'n selfsta.ndige naamwoord en self daarvoor 'n 
meervoud gaan maak. 

Die grammatiese kategoriee kan weer verdeel word in 
ondergroepe, waarvan elkeen sy eie kenmerke het. Uit 
hoofde van hierdie gemeenskaplike kenmerke vorm hulle 
dan vir ons taalgevoel aparte assosiasie-groepe. Maak 
ons nou kennis met 'n nuwe woord, dan word dit dadelik 
geassosieer met die een of antler van bierdie groepe. 
Adoons het kandek nie alleen gaan aanvoel as 'n self
standige naamwoord nie; hy het verder gegaan en dit 
tuis gebring by die ondergroep van selfstandige naam
woorde wat hulle meervoud op s vorm. In sted~ van die 
meervoud kan ons antler grondslae gebruik, waardeur 
ons dan antler ondergroepe sal kry soos eiename, ver
samelname, konkrete of abstrakte selfsta.ndige naam
woorde, of naamwoorde wat uitgaan op -er, -ing, -y, -te 
ens., ens. By alle rededele kry ons dergelike assosiasie
of analogie-groepe. Hierdie analogie-groepe vorm tesame 
die sogenaamde grammatika. van 'n taal. Grammatikas, 
met hulle indeling en onderindeling van die verskillende 
rededele, gee gewoonlik nie veel meer as 'n beskrywing, 
toegelig met voorbeelde of modelle, van sulke assosiasie
of analogie-groepe. 

Analogie as taalskeppende faktor. Nie alleen is die 
analogie 'n hulpmiddel by die aanleer van tale nie, d.w.s. 
'n taalvormende faktor nie, dog dis ook verantwoordelik 
vir die ontstaan van nuwe woorde, vorme en konstruk-
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sies. By die woordvorming speel die analogie 'n belang
rike rol. Na a.nalogie van bestaande voorbeelde word 
nuwe samestellinge en afleidinge gevorm. As 'n same
stelling soos ysterklip eers in die taal bestaan, kan dit 
dien as model vir nuwe samestellinge soos kalkklip, 
leiklip, kristalklip, garingklip, vuurklip. 'n Woord soos 
klipsteen kan weer aanleiding gee tot die ontstaan van 
kliphuis, klipkop, klipkraal, klipbank, klipmuur ens. 
Soms kan vasgestel word watter van sulke samestellinge 
die oudste is en dus as model vir antler samestellinge 
gedien het. In die meeste gevalle kan dit egter nie gedoen 
word nie,omdat ons nie oor die nodigehistoriese gegewens 
beskik nie. Sommige tale leen hulle besonder goed tot 
samestelling. Die moontlikhede vir samestelling is 
byna onbeperk in Afrikaans. Daarom is samestelling 
een van die vrugbaarste middele waaroor ons beskik 
om ons woordvoorraad uit te brei en te verryk. Waar 
'n taal soos Engels soms moet gryp na vreemde en 
dus minder deursigtige woorde, kan Afrikaans uit sy 
bestaande taalmateriaal nuwe woorde smee. Samestel
linge soos die volgende is vrywel onmoontlik in Engels: 
waaierstertmeerkat, swartwitpensbok, skeerbekvaalmuis, 
tregtergatmuishond, poenskopbokram. Veral ons plant- en 
diername lewer 'n bewys van die vrugbaarheid van die 
samestelling in Afrikaans. Vgl. bobbejaantou, renoster
bossie, kanniedoodbossie, vingerblaarpatat, bloukop
klipsalmander, voetgangersprinkaan, streepkopmossie. 

In verband met nuwe uitvindings soos die motor, die 
vliegkuns en die draadloos, bestaan daar tallose same
stellinge in die taal. Vgl. motorkar, rrwtorhuis, motorbus, 
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motorbaan, motorwiel, vliegbaan; vliegoefening, vliegange
luk, vliegpark, vliegtuig, vliegwedstryd ens. Na analogie 
van telegram word gepraat van 'nfonogram, 'n straal,gram, 
'n radiogram. Ook by die afleidinge la.at die analogie 
hom geld. In Hoofstuk IX word gewys op die ontstaan 
van nuwe voor- en agtervoegsels uit bestaande woorde 
deur analogiewerking. Ook van bestaa.nde agtervoegsels 
kan nuwe agtervoegsels gevorm word. Wanneer b.v. 'n· 
agtervoegsel soos -aar geplaas word agter 'n woord wat 
eindig op -en, soos leuen, dan ontstaan 'n nuwe agter
voegsel -enaar. Na analogie van leuenaar kry ons dan 
kunstenaar en kluisenaar afgelei van die grondwoorde 
kunst en kluis. 

Deur analogiewerking word die gebruiksfeer van 
sommige voor- en agtervoegsels in Afrikaans sterk uit
gebrei. 'n Agtervoegsel soos -(e)rig kan in Afrikaans 
agter byna elke selfstandige naamwoord, adjektief of 
werkwoord geplaas word om 'n afleiding te vorm. 
V gl. sanderig, winderifJ, siekerig, houterig, moegerig, klip
perig, praterig, eterig. So ook kan van die meeste werk
woorde 'n afleiding gevorm word deur die agtervoegsel 
-ery: skietery, bakleiery, sittery, stanery, gese'lsery. V gl. 
ook sulke skeppinge in Afrikaans soos verbelentheid, 
gevoekntheid, verkouentheid, gekertenheid, voorneemste, 
ver'langste. 

Analogie as taalwysigende faktor. By kinders en 
minder ontwikkelde mense speel die analogie die grootste 
rol. By hulle loop die analogie nog nie langs sulke vaste 
bane soos by volwassenes en meer ontwikkelde persone 
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nie. Gevolglik spring dit ma.kliker uit die ba.a.n en lei 
tot sogena.a.mde valse a.nalogie. Die ta.a.lgeskiedenis bewys 
egter dat ba.ie vorme wa.t vanda.g deur die beste gramma
tikas en woordeboeke erken word, op valse analogie 
berus. In Middel-Nederla.nds b.v. was da.ar 'n hele 
aantal selfstandige naamwoorde wa.t in die meervoud 
g'n uitga.ng gekry het nie. Die meervoud was dus die
selfde as die enkelvoud: woord, dine, jaar. Hulle het dus 
'n a.pa.rte analogie-groep gevorm. In die loop van die tyd 
het hulle egter onder die invloed gekom van die groter 
groepe van naamwoorde wat wel 'n uitgang in die meer
voud het en daa.rby aangesluit, want in di.e ta.al gaa.n dit 
net soos in die lewe: die sterkste man is baas. Groter 
a.nalogie-groepe vertoon die neiging om kleiner .groepe 
a.an te trek en aa.n hulle gelyk te maak, soda.t die soge
na.amde onreelmatighede in die taal opgeruim word. 
Inderda.ad is dit nie onreelmatighede nie, maar slegs 
kleiner analogie-groepe wa.t tot nog toe weersta.nd gebied 
het a.an die gelykmakende krag of sisteemdwang van die 
analogie. So was daar in Mnl. 'n aantal selfsta.ndige 
naamwoorde wat in die meervoud uitgegaan het op -er: 
kinder, kalver, eier, blader, hoen(d)er ens. Hierdie klein 
groepie · is mettertyd geannekseer deur die groot meer
voudsgroepe op -en en -s. Die resultaat is sulke dubbele 
meervoude of stapelvorme soos eiers of eieren, kinders 
of kinderen ens. In Afrikaans het die analogie nog 
verder gegaan en van sommige van hierdie stapelvorme 
nuwe enkelvoude afgelei. Na analogie van antler woorde 
soos mans, man; perde, perd, het dit van meervoude soos 
eiers, hoenders en koeie enkelvoude soos eier, hoender 
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en koei gemaa.k.1) V gl. verder sta.pelmeervoude soos 
eienaardighedes, byeenkomstes, donkiese. Ook by die 
adjektief en die verkleinwoord kry ons sulke stapel
vorme as gevolg van die werking va.n die analogie. 
Vgl. dubbele komparatiewe soos meerder en minder vir 
meer en min, wat alreeds komparatiewe is. Op sta.pel
vorme by die verkleinwoord soos druppeUjie en krummel
tjie is reeds gewys. 

Die meervoud van sterk selfstandige naamwoorde 
soos dag en berg was in Mnl. dage en berge. Na analogie 
van die selfstandige naamwoorde wa.t tot die swak ver
buiging behoort, het die meervoud in Nnl. verander in 
dagen en bergen. In Engels is, met uitsondering van die 
woord oxen, die ou meervoudsuitgang op -en heeltemal 
verdring. Chaucer gebruik nog die woord eyen vir die 
moderne eyes. 

Hierdie gelykmaking of nivellerin~ van ongelyke 
vorme word ook by die werkwoord aangetref. Sterk 
werkwoorde van die derde klas het in Middel-Nederlands 
verskillende stamvokale gehad in die verl. tyd ekv. en 
die verl. tyd mv. V gl. Mnl. binden - bant - bonden -
gebonden. Onder invloed van bonden en gebonden bet 
bant tot bond geword in N nl. 

In Nederlands bet sterk werkwoorde soms gedeeltelik 
of geheel swak geword. In deftige en verhewe taal word 
die ou sterk vorme soms nog gehoor: 

stoten-stiet--stieten-gestoten word stoten-stootte-

1 ) In sommige Nederlandse dialekte word dieselfde verskynsel 
aangetref. 
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stootten--gestoten; wassen-wies-wiesen--gewassen 
word wassen-waste-wasten--gewassen; be7,gen
ba7,g-bo7,gen--gebo7,gen word be7,gen-be7,gde
be7,gden--gebe7,gd; raden-lfied-rieden--geraden word 
raden-1'aadde-1'aadden-geraden. 

Hoewel in mindere mate, gebeur die omgekeerde ook, 
nl. dat swak werkwoorde sterk word. Onder die invloed 
van die derde klas van sterk werkwoorde word schenden, 
schenlcen en zenden ook sterk. 

As gevolg van analogie bet sommige sterk werkwoorde 
van die een klas na die ander oorgega.an. Sterven, derven, 
helpen, werpen bet van die derde klas oorgeloop na die 
sewende of redupliserende klas met ie of i as stamvokaal 
in die verlede tyd. In Afrikaans het die analogie nog 
verder gegaan en die sterk werkwoord heeltemal opge
ruim: byt, gebyt; kies, gekies; drink, gedrink; gee, gegee; val, 
geval; vaar, gevaar. Waar die sterk verlede deelwoord 
in Afrikaans nog bestaan, het dit gewoonlik 'n figuurlike 
betekenis. V gl. die saak is beklonke met die spyker is 
omgeklink. In die taal van minder ontwikkeldes hoor 
'n mens selfs sulke vorme soos ge'is, gewas, gehet. In 
Afrikaans is al die persoonsuitgange van die werkwoord 
opgeruim. Vgl. Afr. ek "loop, jy "loop, hy loop, ons loop, 
julle "loop, hulle "loop met Ndl. ik "loop, jij loopt, hii loopt, 
wij lopen, jullie lopen, zij lopen. 

Hoewel dit ook in Nederlands voorkom, vind ons 
dit veel meer in Afrikaans dat ge- geplaas word voor die 
verlede deelwoord van werkwoorde wat begin met 
be-, her-, ont- en ver-: gebegin, geherinner, geerken, geonthou, 
geverloor. 
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Met uit8ondering van 'n paar geykte uitdrukkinge en 
ver8teende vorme het van die naamval in Afrikaans nik8 
oorgebly nie. In plaas van naamvalsuitgange gebruik 
Afrikaans antler middele, 8008 die woordorde en voor-
8et8els, om 8inta.ktiese verband uit te druk. 

Dat die analogie in Afrikaans so 'n groot rol kon speel, 
le voor die hand. Die afwesigbeid van remmende invloede 
soos die skool en die boek, die verskillende dialeksprekers 
waaruit die bevolking bestaan bet, die talle van vreemde
linge wat van tyd tot tyd die bevolking aangevul bet, 
die slawe en die inboorlinge bet alma.I saamgewerk om 
'n besonder vrugbare bodem vir die analogie te skep. 

In Nederlands is die analogie ook verantwoordelik 
gewees vir verandering in die woordgeslag. Bee.st was 
vroeer vroulike geslag, dog onder invloed van dier het 
dit onsydig geword, terwyl nacht manlik word na analogie 
van dag. Woorde op -age, soos p"lantage, is vroulik. Deur 
die bygedagte aa.n die grondwoorde dier en bosch word 
dierage en bosschage ook onsydig. In Afrikaans het die 
woordgeslag heeltemal verdwyn. Slegs by die persoonlike 
en besitlike voorna.amwoorde maa.k ons in die enkelvoud 
nog verskil tussen manlike en vroulike wesens, b.v. hy, 
sy, hom, haar, sy of syne, haar of hare. In die meervoud 
verval ook hierdie onderskeiding en word hulk vir alle 
geslagte ge bruik 1) • Met die voorafgaande beskouinge is 
die rol van die analogie nog lank nie uitgeput nie. In 

1) Engelse invloed en af te keur is die gebruik van sy as 
voornaamwoord by trein, motor, skip, land. 



59 

antler hoofstukke word telkens weer daarna verwys. 
Dis 'n magtige faktor wat gedurig skep, herskep, 
wysig, klankwette verstoor en, in sy strewe na een
vormigbeid, alle onnodige taalballas opruim en oor
boord werp. 



HOOFSTUK VIII 

AKSENT 

Al die klanke, klankgroepe en woorde in 'n gesproke 
sin maak nie dieselfde indruk op ons gehoor nie. Dit kom 
omdat die opeenvolgende kla.nke verskil in toonsterkte, 
toonhoogte en toonduur, d.w.s. omdat hulle nie almal 
dieselfde a.ksent dra. nie. Aksent berus dus op die sterkte, 
die hoogte en die duur van die stemtoon by die uitspreek 
van opeenvolgende klanke, klankgroepe en woorde. 

Dinamiese of ekspiratoriese aksent. Hieronder 
word verstaan die toonsterkte, wat bepaa.l word deur die 
krag of klem waarmee 'n klank of klankgroep uitgespreek 
word. Vgl. vcider, tajel, vciderland, proflssor, spreek
w66rdelik. 

Ook in die volgende versreel van Celliers is dit nie 
moeilik om te bepaal waa.r die klemtoon of die dinamiese 
aksent val nie: 

,,Ek Mu van 'n man wat sy man kan sedan." 

Musikale aksent. Dit hang af van die toonhoogte 
waarop 'n woord of 'n deel van 'n woord uitgespreek 
word. Hier word dus nie, soos in die geval van die dina
miese aksent, gevra. of die klankgroep hard of sag uit
gespreek word nie, maar of dit geskied op 'n hoe of 'n 
lae toon. In Nederlands en Afrikaans speel die musikale 
aksent 'n minder belangrike rol as die dinamiese aksent 
of klemtoon. Let egter op die toonhoogte van die 
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kursiefgedrukte woorde in die volgende sinnetjie wanneer 
dit geuit word deur iemand wat sy verba.sing wil uitdruk: 
Het jy dit gedoen1 ... Jy1 

Daar is tale waarin die musikale aksent meer op die 
voorgrond tree en selfs die dinamiese aksent oorheers. 
Sulke tale onderskei hulle deur 'n besondere sangerigheid, 
want dit is die musikale aksent wat die sinsmelodie 
veroorsaak. Die klankgroep waarop die klemtoon rus, 
het gewoonlik ook die hoogste toon, hoewel, soos later 
sal blyk, dit nie altyd die geval hoef te wees nie. 

Toonduur of temporale aksent. Dit word bepaal 
deur die relatiewe tydsduur van 'n klankgroep, d .w.s. 
sy duur in vergelyking met die van die antler groepe. 
Alle klankgroepe of lettergrepe is nie ewe lank nie. Die 
duur van 'n lettergreep hang vera.l af van die lengte 
van die klinker daarin. Die eerste lettergreep van bo-me 
met sy lang vokaal is }anger as die tweede lettergreep 
met sy kort vokaal. Vergelyk egter die lengte van die 
twee lettergrepe van 'n woord soos linde. Hoewel ons 
hulle met verskillende tekens skryf, is daar kwalitatief 
en kwantitatief g'n verskil tussen die twee vokale in 
hierdie woord nie. Die i klink presies soos die e en is net 
so lank. Tog is die eerste lettergreep van lin-de langer as 
die tweede. Hierdie verskil in die lengte van die twee 
lettergrepe word veroorsaak deur die slotkonsonant 
van die eerste lettergreep. Ons kan dus se dat 'n letter
greep van nature lank is wanneer dit 'n lang vokaal of 
'n kort vokaal plus een of meer konsonante bevat. 

Afgesien van hierdie natuurlike verskil in duur tussen 
twee of meer lettergrepe, kan een of meer lettergrepe 
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ook opsetlik deur die spreker gerek word wanneer hy 
dit spesiaal onder die aandag van die hoorder wil 
bring. Die betrokke lettergreep of woord word dan in 
'n vertraagde tempo en, in die reel, met meer dan die 
gewone krag uitgespreek. So sal die onderwyser na 'n 
paar vergeefse waarskuwings se: ,,Kinders, kyk op die 
b-o-r-d en nie deur die venster nie." Die tempo van 'n 
sin sal ook afhang van die stemming waarin die spreker 
verkeer. Wanneer ons vrolik of kwaad is, praat ons in 
die reel vinniger as wanneer ons bedroefd of kalm is. 

Namate die aksent val op 'n klank in 'n sillabe, op 
'n sillabe in 'n woord of op 'n woord in 'n sin, praat ons 
van sillabiese aksent, woordaksent of sinsaksent. 

Sillabiese aksent. Die spraakklanke bet nie almal 
dieselfde akoestiese waarde nie. Almal is nie ewe klank· 
vol nie en word dus nie ewe duidelik gehoor in 'n bepaalde 
woord nie. In 'n woord soos lasplek kan ons die relatiewe 
geluidsvolheid of sonoriteit van die verskillende klanke 
grafies as volg aandui: 

Verbind ons nou die hoogste punte van die strepies, 
dan kry ons die volgende: 
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Die resultaat is dus twee bogies met een hoogtepunt 
in elk, naamlik by die a en die e omda.t hierdie vokale 
meer sonoor is as die antler klanke (konsonante ). Deur 
sy styging en daling vorm elke bogie vir ons gevoel 
'n aparte klankgroep of fonetiese eenheid. So 'n fonetiese 
eenheid noem ons 'n lettergreep of 'n sillabe en die 
sillabiese aksent rus op die hoogste punt van die bogie, 
d.w.s. op die mees sonore klank in die sillabe. Die 
woord lasplek bestaan dus uit twee sillabes met die 
sillabiese aksent op die a in die eerste sillabe en op die e 
in die tweede sillabe. Sulke klanke wat die sillabiese 
aksent kan dra noem ons sonante (klinkers, vloeiers en 
nasale ). Elke sillabe moet een en net een sonant he. 

Woordaksent. Die verskillende lettcrgrepe in 'n 
woord verskil ook ten opsigte van hul toonsterkte, toon
hoogte en toonduur. Vir Nederlands en Afrikaans is 
die verskil ten opsigte van die toonsterkte die belang
rikste. Hierdie twee tale het inisiale aksent, d.w.s. die 
aksent val so ver as moontlik na Vore, gewoonlik op die 
beginsillabes van die woorde. Ander tale, b.v. Frans, 
het finale aksent. Daar val die klemtoon gewoonlik op 
die eindsillabes. 

Germaans het 'n vaste woordaksent, d.w.s. by dieselfde 
woord en die verskillende vorme daarvan val die aksent 
byna sonder uitsondering op dieselfde sillabe. Vgl. 
vader, vaderloos, vaderlik. By afleidinge kan die woord
aksent egter soms verspring. V gl. professor met profess6re 
en professorale, parlement met parlementere, minister met 
ministerie. By teenstellings moet die gewone woord
aksent dikwels plek maak vir die sinsaksent. Vgl. die 
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volgende sinnetjie van 'n onderwyser: ,,Kinders, die 
woord is nie glansrik nie, maar glansryk (kontras-aksent). 

In die reel val die woordaksent nie op voor- en agter
voegsels nie: ndamlik, gebergte, verwerping, erkentlikheid. 
Daar is egter woorde SOOS wanguns, antwoord en 6nguns, 
waar die aksent wel op die voorvoegsel val. Agtervoegsels 
van Franse herkoms dra ook die woordaksent: orgelis, 
onderwyseres, tuinier, voogdy. 

Sinsaksent. Elke sin het 'n bepaalde intonasie, wat 
veroorsaak word deur die toonverloop (musikale aksent ), 
die ritmiese beweging (dinamiese aksent) en die tempo. 
Die intonasie bepaal die karakter van 'n sin. Die hoofsin, 
die bysin en die parentetiese of tussensin het elk sy 
karakteristieke intonasie. Deur aksent- en toonver
houding kan die betrekking tussen sinne en sinsdele 
uitgedruk word. Vergelyk die verloop van die aksent 
in die volgende sin: ,,Koos, het jy gehoor dat Piet - jy 
ken mos vir Piet van Oom Willem van der Merwe -
gister tuisgekom het uit Holland, waar hy in die regte 
gepromoveer bet?" 

In sover die aksent die sinsverband uitdruk of help 
uitdruk, is dit dus 'n sintaktiese middel. Daardeur kan 
'n enkele woord, selfs 'n enkele klank, soma die betekenis 
van 'n hele sin kry. Vgl. die betekenisinhoud van die 
woordjie ek in 'n sin soos die volgende: ,,Beweer jy dat 
ek daardie gemene daad gedoen het? . . . Ek?" 

Die stemtoon daal na die einde van die konstaterende 
sin: ,,Koos bet sy buurman se skape gesteel." Sonder 
dat die woordorde gewysig word, kan bierdie bevesti
gende sin egter verander word tot 'n vraagsin deur middel 
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van die vraagtoon, wat styg na die einde van die sin: 
,,Piet het sy buurman se skape gesteeH" Deur die 
intonasie te varieer, kan die spreker ook nog verder 
uiting gee aan sy verrassing, sy twyfel of sy veront
waardiging in verband met die beweerde daad van Koos. 

Logiese aksent. Wanneer die aksent in verband staan 
met die betekenis van die sin en daarop invloed uitoefen, 
praat ons daarvan as die logiese aksent. Die invloed 
van aksent kan duidelik gesien word wanneer in dieselfde 
sin die aksent van die een na die antler woord verskuif 
word. Daardeur kry die sin telkens 'n antler betekenis: 

Ek het die boek gekoop (niemand anders nie ). 
Ek bet die boek gekoop (beklemtoning van die feit). 
Ek het die boek gekoop (g'n antler boek nie). 
Ek het die book gekoop (nie die rak of iets anders 

nie). 
Ek het die boek gek66p (nie geleen of gevat nie ). 

Emfatiese aksent. Uit sommige van die voorgaande 
voorbeelde het reeds geblyk dat die aksent ook kan dien 
om uiting te gee a.an die stemming of gemoedstoestand 
van die spreker. Wanneer dit die geval is, praat ons 
daarvan as die emfatiese aksent. By die emfatiese aksent 
gaan die dinamiese aksent gewoonlik gepaard met 'n 
sterk musikale en ook 'n temporale aksent. Wanneer ons 
aangenaam verras, vrolik of driftig is, kom daar veel 
meer variasie in die stemtoon as wanneer ons teleur
gestel, neerslagtig of flegmaties is. V gl. maar die hoe 
musikale aksente in die volgende sinnetjie wanneer dit 
geuit word deur 'n dogtertjie wat na 'n lang afwesigheid 
haar moeder van die trein sien afstap: ,,O! Daar is 
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mammie!" Vgl. ook die afkeer en diepe veragting wat 
daar spreek uit die volgende sinnetjies met hul nadruklike 
toon: ,,Wat 'n n are ruik!" ,,Wat 'n a k el i g e vent." 

Aksent speel dus 'n belangrike rol in die taal. Deur 
middel van die logiese en die emfatiese aksent kan ons 
uiting gee aan begrippe en gevoelens. Die ritme of die 
beweging van die sin word deur die woord- sowel as 
die sinsaksent veroorsaak. Aksent is dus nie slegs 'n 
uitdrukkingsmiddel nie, dog tewens verhoog dit die 
skoonheid van die taal. Souder aksent sou die taal 
onmusikaal en eentonig gewees het. 
Taalwysi~ende faktor: Aksent tree ook dikwels op 

as taalwysigende faktor. Oor die algemeen kan ons se 
dat, waar die aksent op 'n bepaalde klankgroep val, 
dit beskermend optree, terwyl ongeaksentueerde of 
swakbeklemtoonde klanke bloot staan aan reduksie en 
selfs gevaar loop om heeltemal te verdwyn. Nadat 
Germaans die woordaksent teruggetrek het op die 
beginsillabes, het baie van die swakbetoonde eind
sillabes verdwyn. Hierdeur het drielettergrepige tot 
tweelettergrepige en tweelettergrepige tot eenletter
grepige woorde gew9rd. Ons hoef egter nie so ver terug 
te gaan om die invloed van die aksent op klanke aan te 
toon nie. In Middel-Nederlands was daar 'n groot aantal 
woorde wat op 'n toonlose e uitgegaan het. Byna sonder 
uitsondering het hierdie e in Nieu-Nederlands en Afri
kaans verdwyn. Mnl. duve, ure, here, knape, hake, blame 
word in Ndl. en Afr. duif, uur, heer, knaap, haak, blaam. 
Die vorm Here gebruik ons in Afr. nog net vir die Opper
wese. 
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Nie net eindsillabes nie, maar ook tussenklanke kan 
verdwyn wanneer die woordaksent nie op hul rus nie. 
So word apoteek tot apteek, karaf tot kraf, courant tot 
krant, couleur tot kleur, koraal tot kraal. In hierdie 
voorbeelde is die klanke in die swakbetoonde lettergrepe 
heeltemal uitgestoot. Daar is ook talle van woorde waar 
die klanke gereduseer is, hoewel die skryftaal daar nie 
altyd mee rekening hou nie. In die gewone taal word die 
kursief gedrukte klanke in die volgende woorde as 'n 
to.onlose e uitgespreek: musiek, paraplu, pro beer, 
akkordeer, rumoer, publiek, patrys, patroon, vanaand. 
Deur verskil van klemtoon ontstaan soms tweeling
woorde. Vgl. seker en sekuur. 

In Hoofstuk IX word gewys op die reduserende invloed 
van die swak betoning op agtervoegsels, waardeur -aar 
word tot -er, -aard tot -erd, -lyk tot -lik, -ryk tot -rik. 

Proklise en enklise. In die reel word voornaam
woorde swak geaksentueer. Dit gebeur dan dat hulle 
aansluit by en uitgespreek word as behorende tot die 
volgende of die voorafgaande woord. Die gevolg is 
gewoonlik klankreduksie. So bet in Ndl. we uit wij, je 
uit jij en ze uit zij ontstaan. Die skryftaal hou nie 
altyd hiermee rekening nie. 'n Sinnetjie soos ek sal 
hom slaan word gewoonlik uitgespreek as 'ksal'm slaan. 
Wat hier met die voornaamwoord gebeur, kan ook 
plaas vind met ander klein woordjies soos lidwoorde, 
bywoorde ens. Wanneer so 'n swakbetoonde woord 
aansluit by 'n volgende betoonde woord, praat ons van 
proklise; wanneer dit aansluit by 'n voorafgaande woord, 
noem ons dit enklise. Verskillende woorde wat ons van-
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dag aa.nvoel as enkelvoudige woorde het . uit twee en 
selfs meer woorde ontsta.an as gevolg van pro- en (of) 
enklise. Vgl. 8aans uit dea avond8, 8morena uit dea 
morgens, tensy uit het en zij. In Middel-Nederlands sa.l die 
student dikwels kennis maak met sulke pro- en enklitiese 
vorme. Vgl. 8idi (sijt ghi), dedem (dede hem), entie 
(ende die), eeat (es et), te8 (te des), in (icne). 



HOOFSTUK IX 

AFLEIDING: AFFIKSE 

Met affikse, d.i. prefikse en suffikse, bedoel ons klank
verbindinge wat aan bestaande woorde in die taal gevoeg 
word om nuwe woorde, d.w.s. afleidinge, te vorm. 
Sulke affikse is self g'n woorde nie en kom ook nie as 
selfstandige en onafhanklike woorde in die taal voor nie. 
Hulle word alleen aangetref in verbinding met ander 
woorde. Onafhanklik van die woorde waarmee hulle 
verbind word, het hulle ook g'n betekenis nie. Hulle 
kry eers betekenis wanneer hulle in verband met hierdie 
woorde beskou word. Dan is die betekenis heel duidelik, 
soos in kinderloos (loos=sonder); herroep, herkou (her= 
terug, opnuut); wanhoop, wanklank (wan=sleg, sonder). 
Soms is hulle egter net woordvormende elemente met 
'n bepaalde funksie, dog sonder enige betekenis. In 
orig en hemeling voel ons die funksie van -ig en -ing as 
woordvormende elemente, dog hulle het vir ons g'n 
bepaalde betekenis nie. Dieselfde suffiks het ook nie 
altyd dieselfde funksie nie. In brouery dui -ery die plek 
aan waar die handeling geskied, in verwery die handeling 
self en in skildery die resultaat van die handeling. Deur 
verskillende affikse kan verkillende rededele gevorm 
word. Vgl. geboomte, houterig, gestewel, onuithoudbaar, 
vieslik. 

Ontstaan. 'n Groot aantal affikse was, vir sover ons 
kan nagaan, altyd woordvormende elemente gewees. 
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Andere weer het vroeer as afsonderlike woorde in die 
taal bestaan. Die agtervoegsel -lik (Eng. -ly) is dieselfde 
as die woord lyk wat liggaam of gedaante beteken. So 
ook hang die agtervoegsel -heid saam met die Gotiese 
woord haidus (toestand). Dieselfde geld vir -dom, 
-ryk of -rik, -skap, -baar, -loos, -saam. Vroeer het hulle 
samestellinge gevorm in verband met antler woorde. 
Langsamerhand egter het hul betekenis verbleek en is 
hulle aangevoel as woordvormende elemente. Die 
aksent wat op hulle as woorde gems het, bet verswak, 
met gevolglike klankreduksie, b.v. lyk>lik, ryk>rik. 
In woorde soos visryk en waterryk het die voile klank 
horn gehandhaaf, omdat die gewone betekenis van ryk 
hier nog sterk gevoel word. So is, as gevolg van aksent
verswakking, die woord by gereduseer tot die voor
voegsel be- in woorde soos besit, betrek ens. Wanneer 
pre- en suffikse vandag nog dien om nuwe woorde te 
vorm, noem ons hulle produktief. Die agtervoegsel 
-( e )rig is besonder produktief in Afrikaans. Die volgende 
affikse is in mindere of meerdere mate nog produktief: 
on-, ver-, her-, -er, -ster, -aar, -es, -agtig, -loos, -tjie. Andere 
weer is onproduktief. Affikse soos die volgende ken ons 
nog uit bestaande woorde, maar niemand sal daaraan 
dink om hulle te gebruik om nuwe afleidinge te vorm 
nie: er-, -egge (vgl. dievegge ), -el (vgl. druppel), -haftig. 

Sommige voor- en agtervoegsels het so innig saam
gesmelt met die grondwoord, dat hulle moeilik daarvan 
te onderskei is. Vir die oningewyde lyk hulle soos 'n 
deel van die woord self. Vgl. vreet<vereet, Mnl. bliven 
(Nnl. blijven) <bi +liven. Hoeveel van ons sien nog 'n 
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agtervoegsel in die m van bloem wat afgelei is van die 
werkwoord bloei. So is dit moontlik dat woorde wat 
vandag beskou word as enkelvoudig, d .w.s. nie saam
gesteld nie, ou afleidinge is. Wanneer 'n affiks nie meer 
duidelik is nie of sy krag verloor het, kan 'n nuwe byge
voeg word. So word die -el nie meer gevoel as 'n verklein
woordsuitgang nie. Die gevolg is stapelvorme soos 
druppeltjie en krummeltjie. 

Dat affikse onproduktief word of selfs verdwyn, is 'n 
verlies vir die taal. Hierdie verlies word egter meer as 
vergoed deur antler middele soos ontlening, a.nalogie ens. 

Ontlening. Uit antler tale word geleen. Uit Romaans 
het ons o.a. die volgende affikse in Nederlands en Afri
kaans: -es, -teit, -asie, -ment, -eel, -is, -tiek, -y (-ery, 
-ny, erny). Hulle is meestal daaraan kenbaar dat hulle 
die woordaksent dra, terwyl egte Germaanse suffikse 
in die reel ongeaksentueerd is. Verder het ons uit Duits 
die agtervoegsel -haftig en uit Grieks die voorvoegsel 
aarts. 

Ontlening geskied as volg. Die vreemde voor- of agter
voegsel word saam met die vreemde woord ontleen. 
'n Aantal sulke vreemde woorde met dieselfde affiks 
vorm dan 'n analogie-groep wat dien as model vir nuwe 
afleidinge van inheemse woorde deur middel van dieselfde 
affiks. So is van leenwoorde op -ier soos offisier, barbier, 
ens. die agtervoegsel -ier geabstraheer of losgemaak 
en na eie woorde soos tuin, herberg ens. geplaas om 
afleidinge soos tuinier, herbergier ens. te vorm. 

Analogie. Deur analogiewerking kan die aantal 
affikse ook uitgebrei word. 'n Woord soos hemeling is 
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afgelei van die woord hemel deur middel van die agter
voegsel -ing. Vir die taalgevoel lyk dit egter of die agter
voegsel nie -ing is nie, dog -eling. Na analogie van 
hemeling kry ons nou afleidinge soos hoveling endrenkeling 
van die grondwoorde hof en drenk, wat nie op -el eindig 
nie. Die woord leuen plus die suffiks -aar gee die afleiding 
leuenaar. Na analogie hiervan ontstaan 'n nuwe agter
voegsel -enaar, soos in kluisenaar van kluis. So ook gee 
huiwer plus -ig aanleiding tot die ontstaan van -erig, 
soos in sanderig van sand. In Afrikaans het uit woorde 
op -ig en die agtervoegsel -heid 'n nuwe agtervoegsel, 
nl. -geid ontstaan: vettigheid word vetgeid. So kan deur 
analogiewerking verskillende vorme van dieselfde agter
voegsel ontstaan: -aar word tot -enaar en -elaar; -y tot 
-ery, -ny, -erny; -ing tot -eling; -loos tot -eloos. Verskillende 
vorme van dieselfde affiks geplaas na dieselfde grond
woord lei tot die ontstaan van doeblette soos naarheid 
en naargeid, wollig en wollerig. 

Die taal kan ook verryk word deur die analogiese 
uitbreiding van 'n bestaande affiks. Op die vrugbaarheid 
van die agtervoegsel -(e)rig in Afrikaans is reeds gewys 
in die hoofstuk oor Analo~ie. Terwyl sommige affikse 
dus onproduktief word en selfs uitsterf, neem antler weer 
toe in produktiwiteit. 

Nuwe affikse. Eindelik word daar nuwe voor- en 
agtervoegsels geskep uit bestaande woorde. Dieselfde 
proses wat vroeer van 'n selfstandige woord 'n affiks 
gemaak het, is nog aan die gang. As 'n voorbeeld ter 
verduideliking neem ons die woord dood. In die geval 
van woorde SOOS doodstil (so stil SOOS die dood of 'n dooie) 
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en d,ood.sbleek (so bleek soos 'n dooie) het ons te doen met 
komparatiewe samestellinge. In hierdie woorde, wat 'n 
vergelyking uitdruk, is ons nog min of meer bewus van 
die letterlike betekenis van dood. Behalwe 'n vergelyking 
druk dood in hierdie woorde egter ook 'n graad uit. 
Doodsbleek beteken nie net 80 bleek 8oos 'n dooie nie, 
dog ook baie bleek. Langsamerhand tree die graadelement 
in die betekenis van d,ood so sterk op die voorgrond dat 
die letterlike betekenis van die woord meer en meer op 
die agtergrond van die bewussyn raak en selfs verdwyn. 
Wanneer dit so ver is, dien die woord d,ood slegs om die 
betekenis van die tweede woord te versterk en vervul dit 
dus dieselfde funksie as 'n gewone voorvoegsel. Na ana
logie van woorde soos doodsbleek en d,oodstil kan dood 
nou met intensiewe krag gebruik word voor antler 
woorde. Vgl. doodmoeg, doodop, doodarm, doodbedaard, 
doodbang, doodkalm, doodongelukkig, doodgelukkig, dood
gerus, doodalleen, doodluiters, doodskaam, doodtevrede, 
d,oodvererg, doodverwonderd, doodlekker. Dis duidelik 
dat dood in hierdie woorde sy gewone betekenis verloor 
het en ontwikkel het tot 'n prefiks met versterkende 
krag. Vergelyk verder die woord stok in die volgende 
woorde: stokstyf, stokoud, stokd,oof, stokalleen; en bloed 
in bloedrooi, bloedjonk, bloedmin, bloedweinig, bloedalleen . 
In die kindertaal hoor mens soms piknat, pikmoeg en 
selfs pikwit na analogie van pikswart. In die spreektaal 
word talle van samestellinge gehoor waarvan 'n deel op 
pad is na 'n voor- of agtervoegsel. In die Noordweste 
van Kaapland word dikwels gehoor basterkoud, baster
swak, bastersleg, bastermal, basterklein ens. In hierdie 
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woorde druk baster 'n graad (taamlik) uit. Op dieselfde 
wyse ontwikkel nu we agtervoegsels uit bestaande woorde. 
Wanneer van 'n meisie gese word dat sy 'n goeie sports

man is, dui man nie meer 'n manlike wese aan nie. Die 
funksie van man is hier dieselfde as die van -er in 'n 
woord soos speler; dit vorm naamlik 'n afleiding wat 
'n nomen agentis is, afgesien van die geslag waartoe die 
persoon behoort. In skaapboer het ons 'n samestelling 
waarin die saamgestelde dele nog hul gewone betekenis 
het of kan he. 'n Skaapboer is iemand wat met skape 
hoer. Wanneer egter van iemand wat in die Kalahari 
woon, gepraat word as 'n sarulboer, dan word daarmee 
nie bedoel dat hy met sand hoer nie. So kan boer gebruik 
word om verskillende kategoriee van mense aan te dui 
wat met boerdery niks te maak het nie. By geleentheid 
van 'n tenniswedstryd met 'n besoekende span het ek 
iemand hoor se dat hulle moes gou maak omdat die 
tennisboere reeds aangekom bet. Vergelyk verder 
benaminge soos kalkboere en soutboere. 

Direkte afleidinge. In Nederlands vorm die sterk 
werkwoord sy hooftye deur middel van klankwisseling 
of ablaut: breken-brak-gebroken, binden-bond,-gebon
den. (In Mnl. was die verl. tyd ekv. bant.) Ablaut is 
egter nie net tot die werkwoord beperk nie. Dit kom 
ook voor by antler rededele. Die volgende groepe van 
woorde met verwante betekenis staan in ablautsverband 
met mekaar. Hulle bet g'n hulp van buite nodig gebad 
nie, maar is direk afgelei van dieselfde wortel deur 
wisseling van die stamklinker: breek-braak-brok
breuk (vgl. ook briek van Eng. brake); bind-band-
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bende-bond-bondel of bundel; vlieg-vlug-vleuel. In 
sommige van hierdie voorbeelde het die ablautsvokaal 
wysiging ondergaan as gevolg van umlaut. Afleiding 
deur middel van ablaut is egter nie meer vrugbaar nie. 
Nog besonder vrugbaar is die afleiding van selfstandige 
naamwoorde van werkwoordstamme geprefikseer met 
ge-. Sulke afgeleide naamwoorde het 'n sterk verbale 
karakter en druk 'n iteratiewe of 'n duratiewe handeling 
uit: gestamp, geklop, geskreeu, geloop. 

Gevoelswaarde van affikse. Afgesien van sy gewone 
betekenis in verband met 'n groep woorde, het 'n suffiks 
dikwels ook 'n sekere gevoelswaarde. Dit is veral die 
geval in verband met verkleinwoorde. In die volgende 
sinnetjies het die -tjie van moedertjie en koerantjie nie 
diminutiewe betekenis nie, maar druk dit geneentheid 
of minagting uit: 

,,Moenie huil nie, moedertjie!" 
,,Ek neem g'n notisie van daardie koerantjie nie." 
Dr. Boshoff het gewys op die ongunstige betekenis

nuanses, wat in Afrikaans kan uitgedruk word deur die 
agtervoegsel -( e )rig. 1) Die t eenoorgestelde is egter ook 
waar. Veral in verband met woorde wat 'n ongunstige 
betekenis het, besit hierdie agtervoegsel dikwels 'n 
eufemistiese krag en werk dit versagtend op die woord
betekenis. V gl. . siekerig met siek, vuilerig met vuil, 
slegterig met sleg en stukkenderig met stukkend. Die agter
voegsel -aard het daarenteen vir my taalgevoel 'n minder 

1 ) Dr. S. P. E. Boshoff: Volk en Taal van Suid-Afrika (Pretoria, 
1921), bl. 299. 
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gunstige gevoelswaarde. Miskien is dit te wyte aan die 
ongunstige betekenis van byna alle grondwoorde waar
mee hierdie agtervoegsel afleidinge vorm: woestaard, 
gierigaard, dronkaard, lafaard, luiaard, gulsigaard ens. 
Die pejoratiewe betekenisontwikkeling van -aard is 
dan die gevolg van assosiasie met die betekenis van sulke 
grondwoorde. 



HOOFSTUK X 

SAME STELLING 

'n Samestelling ontstaan deur die verbinding van 
woorde wat reeds as afsonderlike woorde in die taal 
bestaan, soos kerlcdeur van die woorde kerk en deur. 
Woordvorming deur samestelling is een van die belang
rikste en vrugbaarste middele waaroor die taal beskik 
om sy woordvoorraad uit te brei. 

Volgens die wyse waarop hulle ontstaan, onderskei 
ons tussen oneintlike samestellinge of samekoppelinge 
en eintlike samestellinge. 

A. Oneintlike samestellinge of samekoppelinge. 

In elke sin kan ons gewoonlik een of meer woordgroepe 
onderskei. Elkeen van sulke groepe bestaan uit woorde 
wat sintakties met mekaar verbind is. So bestaan daar 
o.a. sintaktiese verband tussen byv. nw. en s. nw., 
ww. en bepaling, voors. en s. nw., ww. en voorwerp, 
hulpww. en ww. ens., ens. Wanneer nou sulke sin
taktiese groepe herhaaldelik in dieselfde sinsverband 
voorkom, dan word die betrekking tussen die dele sterker 
en inniger sodat ons hulle uiteindelik as 'n eenheid gaan 
aanvoel. Ons is dan nie meer bewus van die betekenis 
en die funksie van die afsonderlike woorde nie. 
Hulle het saamgegroei en het net een betekenis en een 
funksie; m.a.w. die sintaktiese groep het geword tot 'n 
sintaktiese samestelling of samekoppeling. Ter illus-
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trasie neem ons die geval waar 'n adjektief met 'n sub
stantief saamgegroei het tot 'n saamgekoppelde sub
stantief. ,,Daar Substantief en Adjektief saam dien 
tot benoeming van een voorwerp, is daar 'n baie klein 
oorgang voor nodig om hulle in die gees te laat same
groei tot een begrip. 'n Vreemdeling, wat erens kuier, 
kan in die slaapkamer 'n beker opmerk, wat hy sal 
beskrywe as 'n erde beker, waar erde die stof aangee 
waarvan die beker gemaak is. Maar die huisvrou wat 
in die een kamer 'n erde-beker het en in 'n antler kamer 
'n porselein-beker, voe! nie meer die stof-aanduidende 
inhoud van die eerste dee! van hierdie uitdrukkinge nie. 
Sy sien in haar gedagte twee voorwerpe - bekers - met 
twee andersluidende name. Vir haar het dus die oor
spronklike groep (Subst. + Adj.) tot 'n samestelling 
(Substantief) geword. Op dieselfde manier kan iemand 
'n berg sien en se: Kyk, daardie bWu berg; maar dis moont
lik dat die mense wat in die omgewing woon, al so dikwels 
die berg op dieselfde manier beskrywe het, dat hulle 
nie meer die afsonderlike betekenis van die woorde voel 
nie. Vir hulle het Bl6uberg tot 'n eienaam geword wat 
uit een woord bestaan."l) 

Soos dit deur die vreemdeling gebruik word, is bl6u 
berg nog 'n sintaktiese groep (byv. nw. ens. nw.), terwyl 
die mense uit die omgewing Bl6uberg gebruik as 'n same
koppeling (s. nw.). Na aanleiding van hierdie voorbeeld 
kan ons nou nagaan wat die verskil is tussen 'n sintaktiese 
groep soos bl6u berg en 'n samekoppeling soos Bl6uberg. 

1 ) J. J . le Roux, Oor die Afrikaanse SintakaiB, bl. 48. 
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In die eerste plaas is dit duidelik dat die betekenis van 
die samekoppeling Bl6uherg nie meer dieselfde is as die 
betekenis van die samestellende dele blou en berg nie~ 

Die betekenis en die funksie van die afsonderlike woorde 
het verlore gegaan. Die nuwe betekenis het horn gaan 
afskei van die oorspronklike betekenisse, is daarvan 
afgesonder of geisoleer . Hierdie taalverskynsel staan 
dan ook bekend as iso"lering van betekenis. In die tweede 
plaas verskil die sintaktiese groep bl6u berg van die same
koppeling Bl6uherg daarin dat die samekoppeling geken
merk word deur 'n sogenaamde eenheidsaksent. In die 
geval van bl6u berg het elke woord sy eie aksent en die 
twee aksente is ewe swaar, terwyl in Bl6uberg die 
samestellende dele hul afsonderlike aksent verloor het 
en saamgetrek word onder een hoofaksent asof hulle 
een woord is. Die twee samestellende dele word nou 
nie meer ewe sterk geaksentueer nie; die eerste deel dra 
die hoofaksent, terwyl die tweede nl. berg 'n byaksent 
dra. Ten slotte word die samekoppeling gekenmerk deur 
'n versnelde tempo in die uitspraak. Terwyl daar tussen 
blou en berg 'n merkbare pouse of breuk is, word die 
t wee woorde in die geval van Blouberg aaneen uitge
spreek sonder 'n onderbreking van die stem. Deur hierdie 
versnelde tempo word die twee woorde tot 'n hegter 
eenheid saamgesmee. Samekoppelinge ontstaan dus as 
gevolg van sintaktiese verband tussen woorde en word 
gekenmerk deur (a) funksieverandering en isolering van 
betekenis, (b) 'n eenheidsaksent en (c) 'n versnelde tempo 
in die uitspraak . Deur hierdie drieledige toets kan 
gewoonlik vasgestel word of ons te doen het met 'n 
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sintaktiese groep of met 'n samekoppeling. Vergelyk 
met die oog hierop die gekursiveerde woorde in die 
volgende sinne: 

Daardie ryk man het alles, beluilwe gesondheid. 
Jou werk is allesbehalwe bevredigend. 
Die blinde man word deur 'n kind gelei. 
Korn ons speel blindeman. 
In Bloemfontein is 'n tehuis vir 6u mense. 
Daardie kind is 'n egte 6umens. 
Koos verveel my gewoonlik s6, dat ek horn selde 

besoek. 
Ek het genoeg gewerk, s6dat ek nou maar sal ophou. 
Die kind het sy luind vol suiker gehad. 
Die kind het sy mes verruil vir 'n luindvol albasters. 

Die grens tussen sintaktiese groep en samekoppeling 
is nie altyd skerp te trek nie. Daar is grensgevalle waaroor 
die taalgevoel sal moet beslis. 'n W oordgroep wat deur 
een persoon as 'n samekoppeling aangevoel word, kan 
vir 'n tweede persoon 'n sintaktiese groep wees, omdat 
hy nog min of meer bewus is van die oorspronklike of 
letterlike betekenis van die samestellende dele. Die 
skryfwyse - los of aanmekaar - help ons nie veel nie. 
Die skryftaal is konserwatief. Woorde word dikwels 
los van mekaar geskryf, hoewel hulle in die gesproke 
taal miskien lanka.l tot koppelinge saamgegroei het. 
Dis dan ook hoofsaaklik aan die konserwatisme van die 
skryftaal te wyte dat baie samekoppelinge nog as aparte 
woorde geskryf word. Vergelyk die volgende voorbeelde 
waarvan sommige allitereer: keen en weer, heen-en
weertjie; wind en weer, wyd en syd, sak en pak, huis en 
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haard, hier en daar, deur en deur, uit en tuis, doen en 7,ate, 
in en uit, gans en gaar, bont en blou, hoor en se ens., ens. 
By hierdie woordgroepe is daar reeds sintaktiese isolering, 
eenheidsaksent en 'n versnelde tempo te bespeur. In 
die gesproke taal word die ver bindingswoord hier nie 
meer voluit gehoor nie en vind ons klankreduksie en 
assimilasie. 

Die sintaktiese verband tussen die dele van 'n same
koppeling kan verskillend wees. Ons kan o.a. die 
volgende onderskei: 

(a) S. nw. en byv. nw.: Blouberg, rooikool, rooibok, 
rooiborsie, witwortel. 

(b) Voors. en lidw. ens. nw.: inderdaad, tersake<te 
der sake, mettertyd. 

(c) Byw. en byv. nw.: helderrooi, swartbont, suursoet. 
(d) Ww. en byw. of byw. bepaling: wegloop, vas

knoop, hoekom, doodslaan. 
(e) Ww. en voorwerp: houtkap, lesgee, huisbesoek, 

deelneem, padgee. 
Op hierdie wyse het die saamgestelde werkwoorde 

(skeidbaar en onskeidbaar) ontstaan. Vgl. 6nderh0u en 
onderh6u. By die onskeidbare werkwoorde is die ver
binding tussen die dele so innig dat hulle nie van mekaar 
geskei word nie, terwyl by die skeidbare werkwoorde 
daarenteen die verband losser is, sodat die dele in die 
vervoeging van mekaar geskei word. 

Verhole samekoppelin~e. Dit is ou samekoppelinge 
wat gewoonlik nie meer as sodanig herken word nie. Die 
samestellende dele is, as gevolg van ineengroeiing en 
klankverandering, nie meer te onderskei nie. M iskien kom 
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van mag scien (kan gebeur), tensy van het en zij (sy dit 
nie ), adelaar van adele, d.i. eikle arend, meneer van mijn 
heer, mevrou van mijn vrouw, jonker van jonk heer. 
Sommige van hierdie ou samekoppelinge het ontstaan 
as gevolg van naamvalsverband tussen die dele. Die 
woord mekaar kom van man (mens)+Zijc (iedereen)+ 
ander, waar man 'n ou gen. mv. (van die mense) is en 
ander 'n dat. (aan die antler). Die woord mekaar beteken 
dus eintlik elkeen van die mense aan die ander. Wanneer 
mense mekaar dus help, dan gee elkeen van die mense 
hulp aan die ander. So ook is godsdiens oorspronklik 'n 
samekoppeling waarin die gen. gods onmiddellik voor die 
s. nw. diens as 'n bepaling te staan gekom het. Vir ons 
taalgevoel is godsdiens vandag egter nie meer 'n same
koppeling nie. Ons voel die s nie meer as 'n naamvals
uitgang nie, maar slegs as 'n verbindingsklank tussen die 
twee selfstandige naamwoorde. 

B. Eintlike Samestellin~ 

In teenstelling met die oneintlike samestelling of 
samekoppeling, wat die gevolg is van 'n geleidelike 
verbinding van woorde wat herhaaldelik in dieselfde 
sintaktiese verband voorkom, ontstaan die eintlike 
samestelling plotseling en opsetlik. 'n Persoon wil van 
iets praat waarvoor daar g'n geskikte woord in die taal 
bestaan nie en voeg dan twee bestaande woorde saam 
om te voorsien in die behoefte van die oomblik. Die 
voortbestaan van so 'n samestelling sal afhang van sy 
aard en of hy voorsien in 'n wesenlike behoefte. As die 
saak wat daardeur aangedui word van aktuele en 
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blywende belang is, kan die samestelling in die taal 
bestendig en algemeen gebruiklik word. Die individuele 
en okkasionele gebruik daarvan word dan usueel in die 
taal. As daarenteen die behoefte waarin dit voorsien, 
van 'n verbygaande aard is, kan die samestelling ver
dwyn sodra die behoefte daaraan nie meer bestaan 
nie. Gedurende die oorlog van 1914-18 was ons in Suid
Afrika deur wetgewing verplig om brood te eet wat 
gebak was van 'n mengsel van koring- en mieliemeel. 
Hierdie brood was bekend as Burtonbrood omdat mnr. H. 
Burton destyds die verantwoordelike minister was. Na 
die oorlog het die woord Burtonbrood egter verdwyn 
omdat die behoefte daaraan verdwyn het. Ook die 
huidige oorlog is besig om samestellinge soos waarheids
ridder, val,skermtroepe ens. te lewer. 'n Groot gedeelte 
van hierdie ,,oorlogswins" is egter, net soos die oorlog 
self, van verbygaande aard. 

By die eintlike samestellinge kan ons onderskei tussen 
(a) samestellinge met 'n verbindingsklank tussen die 
samestellende dele en (b) samestellinge sonder 'n 
verbindingsklank. 

(a) Samestellinge met 'n verbindingsklank. 
Woorde soos godsdiens en godshuis is, wanneer ons hulle 
histories beskou, samekoppelinge. Hulle kom reeds 
voor in Middel-Nederlands en het ontstaan in 'n tyd 
toe die verband tussen twee selfstandige naamwoorde 
kon uitgedruk word deur 'n buigingsvorm van die 
eerste. In hierdie woorde is gods 'n genitief, sodat 
godsdiens en godshuis eintlik beteken die diens van God 
en die huis van God. Vandag bestaan die naamval egter 
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nie meer in Afrikaans nie. Gevolglik voel ons die 8 

in woorde soos godsdiens en godshui8 nie meer as die 
uitgang van die genitief nie, maar as 'n verbindingsklank 
tussen god en diens en tussen god en huis. Godsdien11 en 
godshuis is dus vir ons taalgevoel nie meer samekoppe
linge nie, maar samestellinge. Na analogie van hierdie 
woorde kan ons soortgelyke samestellinge vorm soos 
leidsman, lieflingsdigter, jongelingsvereniging ens. Dat 
ons hier met samestelling en nie met samekoppeling te 
doen het nie, word bewys deur 'n woord soos leidsman, 
waarvan die eerste lid 'n werkwoord is en die s gevolglik 
nie die uitgang van die genitief kan wees nie. Op die
selfde wyse het nit antler samekoppelingstipes antler 
verbindingsklanke soos e en er ontstaan. By 'n woord 
soos kinderspel kan ons te doen he met 'n ou meervouds
uitgang op er, dus 'n spel van kinders. In die geval van 
kinderhoof en eierdop kan 'n hoof of 'n dop egter nie tot 
meer as een kind of een eier behoort nie. In hierdie 
woorde is er dus nie 'n meervoudsuitgang nie, maar 'n 
verbindingsmiddel. Hieruit volg dat 'n samekoppeling 
kan dien as model waarvolgens samestellinge kan gevorm 
word. Na analogie van so 'n samekoppeling waar die 
tussenklank oorspronklik 'n buigingsklank was, word 
dan samestellinge gevorm waarin die tussenklank net 'n 
verbindingsmiddel is. Wat die vorm betref,is daar dan g'n 
verskil tussen dergelike samekoppelinge en samestellinge 
nie. Die verskil is gelee alleen in die wyse van ontstaan. 
Die een ontstaan uit 'n sintaktiese verband, terwyl die 
antler as gevolg van analogiewerking plotseling tot stand 
kom. Watter van so 'n groep woorde die oudste is en 
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as model vir die antler gedien het, is natuurlik nie vaa 
te stel nie. 

(b) Samestellinge sonder verbindingsklank. Hier 
volg die tweede lid onmiddellik op die eerste en word 
dus nie daarmee deur 'n tussenklank verbind nie. 
Vgl. skaapvel, langoor, kroeskop, lintwurm. 

Samestellinge kan ingedeel word volgens die vorm 
of volgens die betrekking tussen die dele en die gebruik 
van die samestelling. 

1. Indeling volgens vorm. Hier kry ons o.a. die 
volgende: 

(a) S. nw. en s. nw.: daglig, handskoen, handperd, 
padkos, skaapkraal. 

(b) S. nw. en ww.: eetlepel, beeldhou, breekwater, 
wenakker, slypsteen, bakhuis. 

(c) S. nw. en byv. nw.: bloedrooi, maanblind, groot
bek, kleinvee. 

(d) S. nw. en telw.: drievoet, eenhoring, tweesprong, 
vierhoek, sewejaartjie, nege-oog. 

(e) S. nw. en byw.: byblad, weldaad, bodeur, heenreis, 
terugtog. 

(f) Byv. nw. en byv. nw.: doofstom, swartvrot. 
(g) Ww. en ww.: Skaterlag, drafstap. 

Behalwe die bogenoemde kan nog antler rededele 
saamgevoeg word om samestellinge te vorm. Wanneer 
'n samestelling eenmaal bestaan, kan hy dien as model 
na analogie waarvan antler samestellinge kan gevorm 
word. Alle modelle is natuurlik nie ewe produktief of 
vrugba.ar nie. Besonder produktief is die tipes wat 
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bestaan uit 'n s. nw. en s. nw. of ww. en s. nw. sooe 
huisdeur en 'leesboek. 

In die tweede plaas kan samestellinge ingedeel word 
volgens die onderlinge grammatikale verhouding tussen 
die dele en die betekenis of die gebruik van die same
stelling. Die betekenis van 'n samestelling hang af van 
die betrekking tussen die twee lede en nie van die vorm 
nie. 'n Hoenderveer is die veer van 'n hoender, maar 'n 
hoenderhok is 'n hok vir 'n hoender; 'n melkkoei is 'n 
koei wat gemelk word, maar 'n melkboer is iemand wat 
koeie melk. V gl. verder brandkas, brandmeester, brand
merk, brandyster, brandhout, brandstapel, brandsielcte. 

2. lndeling volgens grammatikale verhouding. 

(a) Determinatiewe samestellinge. Die eerste deel is 
'n bepaling by die tweede deel van die same
stelling. Die grammatikale verhouding tussen 
die dele kan van verskillende aard wees. Die 
een lid kan in die een of antler naamvals
betrekking tot die antler staan. So kry ons 'n 
genitiefsverhouding in sonsondergang en fiets
pomp (die ondergang van die son en die pomp 
van 'n fiets), 'n voorsetselbepaling in hoededoos 
(doos vir hoede), terwyl in tydverdryf die eerste 
lid in 'n objekverhouding tot die tweede staan. 

(b) Kopulatiewe samestellinge. Hier word twee 
gelykwaardige of newegeskikte begrippe saa.m
gevoeg. Dieselfde begrip kan net so goed uit
gedruk word deur die twee lede van die sa.me
stelling met en te verbind. V gl. godmens 
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(god en mens), Gezelle die priesterdigter (priester 
en digter), doof8tom (doof en stom), vyftien 
vyf en tien). 

(c) Possessiewe samestellinge. Die eerste lid is 'n 
byv. nw. en die tweede 'n s. nw. Die samestelling 
het die karakter van 'n byv. nw. wat die besit 
van die een of antler eienskap aandui. 'n 
Domkop b.v. is iemand met 'n dom kop en nie 
'n kop wat dom is nie; 'n rooibekkie is 'n voeltjie 
met 'n rooi bekkie en nie 'n bekkie wat rooi is 
nie. V gl. verder 8Warthemde, gry8hemde, rooinek, 
wysneus, drievoet, dui8endpoot. 

(d) Komparatiewe of versterkende 8amestellinge. 'n 
Samestelling soos grasgroen bevat 'n vergelyking 
(so groen 8008 gras) en 'n graadelement (baie 
groen ). Mettertyd het die komparatiewe element 
meer en meer op die agtergrond getree, terwyl 
die graadelement gaan oorheers het. Wanneer 
ons vandag die woord grasgroen gebruik, wil 
ons nie meer daarmee te kenne gee dat iets 
80 groen 8008 gras is nie, dog net dat dit baie 
groen is. M.a.w. die eerste lid van hierdie same
stelling dien slegs om die betekenis van die 
tweede lid te versterk. V gl. verder sneeuwit, 
8tokoud, pikswart, dood8bleek, bloedrooi, kliphard 
ens. In 'n vorige hoofstuk is daarop gewys dat 
hierdie woorde op die grens tussen samestelling 
en afleiding staan. 

(e) Toutologiese 8amestellinge. Die lede van hierdie 
samestellinge bet dieselfde betekenis. Hulle 
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het hul ontstaan daaraan te danke dat die 
betekenis van die eerste lid nie meer duidelik 
gevoel word nie, met die gevolg dat die tweede 
lid ter verduideliking daaraan toegevoeg word; 
vgl. windhond (wind=hond), walvis (wal= 
vis, vgl. Eng. whale), spinnekop (kop=spin, 
vgl. cob in Eng. cobweb), tortelduif, muilesel, 
volstruis, puimsteen, klipsteen, doeleinde, stukvat 
(stuk= 'n groot wynvat ). 

(f) V erhole samestellinge. Dit is ou samestellinge 
waarvan die vorm van een of van albei lede in 
die loop van die tyd so verander het, dat hulle nie 
meer te herken of van mekaar te onderskei is 
nie, b.v. kermis (kerkmis), wingerd (wyngaard), 
bruilof (bruidloop). By sommige van hierdie 
samestellinge het een van die samestellende lede 
heeltemal uit die taal verdwyn, b.v. weerwolf 
(weer=man), bruidegom (gom=man), domkrag 
(dom=duim), weeluis (wee<weeg=muur), 
huwelik (lik<leek=da.ns, lied), leisel (sel< 
seel= koord of tou). 

C. Samestellende Afleiding. 

W oorde wat 'n sintaktiese groep vorm, maar wat nog 
nie tot 'n samekoppeling ontwikkel het nie, kan deur 
middel van 'n agtervoegsel met mekaar verbind word 
tot 'n sogenaamde samestellende afleiding, b.v. hoog
moedig, hardnekkig, driehoekig, tweedekker, tentoonstelling, 
hofhouding, alledaags. Hulle moet nie beskou word as 
a.fleidinge wat van bestaande samestellinge deur middel 
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van 'n suffiks afgelei is nie. Woorde soos hardnekkig, 
veelwywery en loslippig is nie afgelei van hardnek, veelwyf 
en loslip nie, want laasgenoemde woorde het nooit in die 
taa.l bestaan nie. Die samekoppeling het by dergelike 
woorde gelyktydig met die afleiding geskied en is 'n 
gevolg daarvan. Die proses is dus nie driehoek+ig nie, 
maar drie+hoek+ig. Later kan uit so 'n samestellende 
afleiding die saamgestelde gedeelte geabstraheer word, 
om dan as afsonderlike woord in die taal te bestaan, b.v. 
driehoek en almag, wat dus jonger is as driehoekig en 
almagtig. Nadat die verbinding tussen drie en hoek, al 
en mag deur middel van die agtervoegsel tot stand 
gekom het, kon die ig weggelaat word sonder dat die 
verbinding daardeur verbreek word. 

Tot die samestellende afleidinge behoort 'n groot 
aantal persoonsname op er en abstrakte selfstandige 
naamwoorde op ing, b.v. broodwinner, skaapwagter, 
asemhaling, boekhouding ens. Vgl. verder die skeidbaar 
(samekoppeling) en die onskeidbaar (samestelling) 
saamgestelde werkwoorde, b.v. perdry, brandstig, beeld
hou, radbraak ens. Van die verbale suffiks is in Afri
kaans niks meer te merk nie. Net soos in die geval van 
driehoek kon ook hier die uitgang verdwyn nadat dit 
die verbinding van die dele bewerkstellig het. 



HOOFSTUK xr 
DIE WOORDBETEKENIS 

Hier kom ons op die gebied van die semantiek of 
semasiologie, d.w.s. die leer wat hom besig hou met die 
studie van die betekenis van woorde en wat die wette 
probeer opspoor waarvolgens die betekenisse van woorde 
ontwikkel en verander. Om dit te kan doen, moet ons 
eers probeer vasstel wat verstaan word onder ,,die 
betekenis van 'n woord" en wat dit alles insluit. Uit 
die verdere bespreking sal duidelik word dat die saak 
taamlik ingewikkeld is. 

Begripsinhoud. In die eerste plaas kan ons se 
dat 'n woord die teken is vir 'n saak of 'n begrip. Woorde 
soos huis, perd, potlood wek by ons bepaalde voor
stellinge of begrippe. In hierdie verband kan ons dus 
praat van die saaklike inhoud of die begripsinhoud van 
die woordbetekenis. 'n Woord staan egter selde vir 'n 
skerp omlynde begrip. Meestal is dit die aanduiding 
van 'n vage kompleks van voorstellinge wat mekaar 
gedeeltelik dek. Naas sy algemene betekenis, wat 
gewoonlik taamlik vaag is, het 'n woord dikwels ook, 
wat ons sou kan noem 'n individuele betekenis, wat 
bepaal word deur die persoonlike ervaring van die 
spreker of die hoorder en die situasie waarin die woord 
gebruik word. Selfs sulke alledaagse woorde soos 
huis en perd, waarvan 'n mens sou clink dat hulle vir 
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alma.I dieselfde betekenis moet M, hoef nie by spreker 
en hoorder dieselfde voorstelling te wek nie. Wanneer 
iemand a.an sy vriend se: ,,Ek het vir my 'n huis gebou," 
dan dink hy aan sy eie besondere huis, sodat die woord 
huis vir hom hier 'n definitiewe en skerp omlynde 
betekenis het. Die voorstelling wat dit by sy vriend wek, 
kan egter heelwat verskil en sal min of meer afhang van 
laasgenoemde se kennis en ervaring in verband met huise. 
As hy woonagtig is in 'n groot stad met deftige huise 
voorsien van moderne geriewe, sal die woord huiB in 
bostaande sinnetjie by horn 'n antler beeld te voorskyn 
roep as by 'n persoon wie se kennis van huise beperk 
is tot die eenvoudige en ongerieflike platdakhuisies van 
'n afgelee plattelandse dorpie. 

Vergelyk verder die betekenis van huis in die volgende 
sinnetjies: 

(i) Dis 'n mooi huis. 
(ii) Die huis lek. 

(iii) Die huis is groen geverf. 
(iv) Die man verwaarloos sy huis. 
(v) Die vrou hou haar huis netjies. 

Wundt vergelyk die woordbetekenis by 'n gesigsveld 
met 'n helder kern en daaromheen vervloeiende rande. 
Hoe verder ons gaan van die kern, hoe vager word die 
woordbetekenis, tot ons eindelik kom by die uiterste rand, 
wat ons as die bewussynsdrempel kan beskou. Wat 
daar buite val, bestaan vir ons nie meer nie. Ter illus
trasie neem ons die meermaal aangehaalde voorbeeld 
van die woord skool. In die volgende sinnetjies het die 
woord skool telkens 'n antler betekenis: 
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{a) Die skool kom uit (kinders). 
(b) Dis 'n nuwe skool (gebou). 
(c) Dis 'n goeie skool (werk of onderwys). 
(d) Dis 'n primere skool (aard van die onderwys). 
(e) Die skool sluit (werksaamhede). 
(/) Hy behoort tot die skool van Rembrandt 

(navolger) . 
Hierdie verskillende betekenisse val almal in die 

gesigsveld (bewussyn), m.a.w., wanneer ons die woord 
skoal gebruik, is ons van al hierdie betekenisse bewus, 
hoewel nie ewe duidelik nie. In die eerste sin dink ons 
veral aan die kinders. Dis dan hierdie betekenis van 
skoal wat die kern van ons bewussyn vorm, terwyl die 
antler betekenisse hulle om hierdie kernbetekenis groe
peer; want hoewel ons in die eerste plaas aan die kinders 
dink, is in die agtergrond van ons bewussyn ook aan
wesig die gebou, die onderwysers, die werksaamhede 
ens. Gebruik ons die tweede sin, dan spring die gebou 
na die kern of sentrum van ons bewussyn en verdring 
die begrip kinders. 

Dat hierdie veelvuldigheid van betekenis (polisemie) 
nie verwarring stig nie, is t e danke aan die sinsverband. 
Dis hierdie verband wat telkens die betekenis van die 
woord bepaal. 'n W oord moet dan ook altyd gesien en 
beskou word in verband met die sin waarin dit gebesig 
word. 

Ook die situasie of die omstandighede waarin 'n woord 
gebruik word, het invloed op die betekenis. So sal die 
betekenis van 'n woord soos perd verskillend wees namate 
dit gebruik word op 'n renbaan, 'n t entoonstelling of 
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in 'n sirkus. In die verskillende sosiale. kringe bet 
dieselfde woord dikwels verskillende betekenisse. Die 
vroeer aangehaalde woord set se betekenis verskil namate 
dit gebruik word in 'n drukkery, 'n juwelierswinkel of 
'n hospitaal. In die eerste geval het dit te doen met 
letters, in die tweede met juwele en in die laaste met 
gebreekte bene of arms. Hier ook weer word misverstand 
belet deur die omgewing of die omstandigbede waarin 
die woord gebesig word. Wanneer 'n drukkersbaas aan 
sy ondergeskiktes se dat hulle om vyfuur moet begin 
set, dan is daar nie gevaar dat hul aan die set van juwele 
of gebreekte bene sal dink nie. 

Polisemie of veelvuldigheid van betekenis is die reel. 
Die meeste woorde het meer as een betekenis. Dit is 
nie alleen die geval met selfstandige naamwoorde nie, 
dog ook met antler rededele. Vergelyk die betekenis 
van loop in die volgende gevalle: die perd loop, die trein 
loop, die water loop, die kraan loop. 

Daar is egter ook gevalle waar die woord se betekenis 
soms opsetlik begrens of afgebaken word om misverstand 
te voorkom. Dit is b.v. die geval met woorde wat in 
verband met die een of antler wetenskap gebruik word. 
Hier word deur middel van definisies en formules presies 
vasgele wat onder 'n bepaalde woord moet verstaan word. 
Waar dit in die algemene taal selfs 'n voordeel is dat 
dieselfde woord meer as een betekenis het, daar kan en 
moet dit in 'n vaktaal een en net een betekenis he. Suur
stof en stikstof sou ons in die algemene taal kan gebruik 
vir enige stof wat suur smaak of 'n verstikkende uitwer
king op die asemhaling bet. Wanneer bierdie woorde egter 
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deur die skeikundige in sy laboratorium gebruik word, 
dan bedoel by daarmee bepaalde gasse en niks anders nie. 

Veelvuldigheid van betekenis is dikwels die oorsaak 
van betekeniswysiging. 'n Geweer was oorspronklik 
enige wapen waarmee iemand hom geweer of verset bet, 
soos swaard, spies, pyl en boog ens. Na die uitvinding 
van die buskruit het die vuurgeweer die belangrikste 
geweer geword. Die gevolg hiervan was dat die antler 
betekenisse van hierdie woord vager en vager geword het, 
totdat bulle later beeltemal die bewussynsdrempel 
oorskry en vergeet geraak het. 

Gevoelswaarde. Die woordbetekenis sluit nie alleen 
begripsinhoud in nie, dog ook gevoelswaarde. Die taal 
spreek nie net tot ons verstand nie, maar oak tot ons 
gevoel. W oorde dui nie alleen begrippe aan nie, maar 
wek ook soms by die spreker en (of) die hoarder 'n sekere 
stemming of gemoedstoestand. Afgesien van hulle begrips
inhoud, wek woorde soosfier,ordiner,moordenaar,monster, 
spook, dood, pes, sukkelaar en skurk sekere gevoelens, 
aangenaam of onaangenaam, angs of blydskap, goed- of 
afkeuring, medelye of spot ens. In uitdrukkinge soos 
'n arm8alige vent en 'n arme drommel beteken armsalig 
en arm nie arm aan geluk of skaars bedeeld met aardse 
goedere nie, dog druk hierdie woorde medelye uit. 
Uitroepe soos ongelooflik, geweldig en yslik druk in die 
eerste plaas verbasing of verrassing uit. By dergelike 
woorde kan die gevoelswaarde soms 'n groter rol speel 
as die begripsinhoud. So kan ons se iets is duiwe"ls lelik 
of df!.iwel.s mooi, vreeslik sleg of vreeslik lekker, verdomp 
sleg of verdomp goed. Hier word duiwel.s, vreeslik en 
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verdomp gebruik ter versterking van gunstige sowel 
as ongunstige begrippe. 'n Persoon wat die uitdrukking 
vreeslik lekker gebruik, cl.ink nie aan die letterlike beteke
nis of die begripsinhoud van die woord vreeslik nie, 
anders sou hy die uitdrukking nie gebruik nie; want, 
logies gesproke, kan iets nie so lekker wees dat dit ons 
met vrees vervul nie. Dis duidelik dat die gebruik van 
die woord vreeslik in hierdie verband berus op die 
gevoelswaarde van die woord. Die vreeslike dinge in die 
lewe is gewoonlik groot, sterk en magtig. Die gevolg is 
dat naas sy letterlike betekenis (vreesaanjaend), die 
woord vreeslik ook die bygedagte wek van iets wat groot 
is of in 'n hoe graad voorkom. Mettertyd kan hierdie 
bygedagte die letterlike betekenis verdring, soos in die 
bosta.ande gevalle waar vreeslik 'n graad uitdruk en die 
betekenis van die volgende woord versterk. In bostaande 
voorbeelde het die woorde duiwels, vreeslik en verdomp 
dus nie meer hul letter like betekenis of begripsinhoud nie, 
dog net intensiverende krag of gevoelswaarde. 

Die meeste vfoekwoorde het g'n begripsinhoud nie. 
Hulle betekenis berus hoofsaaklik op hul gevoelswaarde. 
Trouens, ons kan se dat hoe swakker die begripsinhoud 
is, hoe kragtiger die vloek- of skeldwoord is. Skeldwoorde 
word in die reel nie gebruik om aan 'n antler sekere 
eienskappe toe te skryf nie, maar om die spreker se 
gevoelens te lug. Toe die skrywer eenmaal 'n persoon 
berispe nadat hy 'n hele rympie vloekwoorde afgerammel 
het, was die antwoord: ,,Dis nie vloek nie; dis maar net 
'n liriese ontboeseming van 'n oorstelpte gevoel." 
Afgesien van sy begripsinhoud kan alleen die gevoels-
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wa.a.rde van 'n woord 'n skeldwoord maak, met die 
gevolg da.t 'n doodonskuldige woord kan ontwikkel tot 
'n vloekwoord. Wat betref sy letterlike betekenis, 
is daar g'n beswaa.r in te bring teen 'n woord soos 
aUamagtig of almagtig nie. Omdat hierdie woord in die 
taal van die godsdiens egter dikwels voorkom en gebruik 
word in verband met die naam van die Opperwese, het 
die gevoelswaarde van die woord so sterk geword dat dit 
in Afrikaans vermy word. Vandaar al die eufemistiese 
vervorminge daarvan soos allamapstieks, allamaskas, 
allamastig, allamatjies, allamensig, allawereld, allaklip
salmander ens. Dit spreek vanself dat die affektiewe 
krag of die gevoelswaarde van 'n woord nie vir a.Ile 
mense dieselfde is nie. Dit hang af van die fa.miliale 
of die sosiale kring waarin dit voorkom. In Afrikaans 
het die verkleinwoord 'n besonder sterk gevoelswaarde. 
Dit is dan ook die geliefkoosde middel van kinders om 
medelye of geneentheid uit te druk. So sal die kind vertel 
van sy hondjie wat doodjies is, of van vader se magie wat 
gister seertjies was. Wanneer 'n volwasse manspersoon 
egter aan 'n buurman sou vertel dat die droogte sy 
skapies doodjies gemaak het, of aan sy oudste broer van 
sewentig jaar sou vra of sy magie nog seertjies is, dan druk 
die verkleinwoordjies nie meer medelye uit nie dog spot. 
Dieselfde verskynsel word aangetref by verskillende 
sosiale groepe. Wat vir een groep 'n skeldwoord is, kan 
vir 'n antler groep 'n erenaam wees en omgekeerd. 'n 
N asionalis wil nie 'n smelter genoem word nie en 'n 
nasionale smelter wil nie 'n Sap genoem word nie, terwyl 
sap-smelters daar selfs trots op is wanneer hulle Sappe 
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genoem word. Hierdie voorbeelde bewys ook dat die 
gevoelswaarde van 'n woord nie iets konstants is nie, dog 
mettertyd kan verander. Daar is mense vir wie die woord 
nasionali& vroeer 'n onaangename gevoelswaarde gehad 
het, terwyl hulle vandag hulself met ingenomenheid as 
na&ionali&te bestempel. Die woord het dus vir hulle 
'n nuwe gevoelswaarde, miskien ook 'n nuwe begrips
inhoud, gekry. 

Die gevoelswaarde hang verder af van die verband 
waarin die woord gebruik word. V gl. die wereld i& groat 
met die predikant het ern&tig gewaar&ku teen die dien& 
van die wereld. In die laaste sin het wereld 'n veel sterker 
gevoelswaarde as in die eerste. Ook die begripsinhoud 
van wereld verskil in genoemde twee sinne. 

Die gebruik van vreemde woorde is soms toe te skryf 
a.an hulle verskillende gevoelswaarde. V gl. tenger met 
rank of &wak, ordiner met gewoon, soepel met buigsaam 
of slap, korpuknt met vet, tuberkulose met tering, 
konversasie met gesprek. Die vreemde woord het dikwels 
'n antler gevoelswaarde as die inheemse of eie woord, 
'n feit waarmee moet rekening gehou word wanneer 
ons moet besluit oor die bestaansreg al dan nie van so 'n 
vreemde woord in die taal. Hoe afkeurenswaardig die 
gebruik van vreemde woorde ook al mag wees, verryk 
hulle dikwels die taal deurdat hulle 'n gevoelsnuanse 
kan uitdruk waartoe die inheemse woord nie in staat is 
nie. Ten spyte daarvan dat dit dikwels in grammatikas 
beweer word, is woordpare soos hierbo genoem nie 
sinonieme nie. Hoewel hul begripsinhoud miskien 
dieselfde is, verskil hul onderlinge gevoelswaarde, soos 
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ons sal vind wanneer ons hulle in dieselfde sin probeer 
gebruik. Vgl. die hoofstuk oor Ontlening. 

Die gevoelswaa.rde van woorde is dus 'n bela.ngrike 
deel van die woordbetekenis en dit speel 'n bela.ngrike 
rol in die taal. Die krag van baie sprekers en woord
kunstenaa.rs berus op die gebruik van affektiewe of 
emosionele woorde, dit is woorde met 'n sterk gevoels
wa.arde wa.a.rdeur die indruk versterk en die aanskouelik
heid van die taa.l verhoog word. Stilistiese effekte soos 
pa.ra.doks en humor word dikwels verkry deur woorde 
met teenoorge8telde gevoel8waardes met meka.ar te 
verbind. Die werke van Langenhoven lewer baie voor
beelde hierva.n. Die verra88ende effek van die volgende 
ge5egde is veral gelee in die ver8killende gevoel8wa.a.rdes 
van die woord erkentenis 8008 dit bier gebruik word: 
,,Self-verkondiging is self-kleinering, want dit is 'n 
erkentenis dat daar geen erkentenis is nie." By minder
waardige skrywer8 kan so iet8 lei tot ge5ogtheid en die 
gebruik van 'n 8ogenaamde digterlike taal, d.i. woorde 
wat eintlik nik8 8e nie, ma.ar wat net gebruik word omdat 
hulle vernaam, deftig en mooi, d.w.8. ,,digterlik" klink. 

In noue verband met sy gevoel8waarde staan ook die 
klank- en ritmie8e waarde van 'n woord. 'n W oord wat 
bestaan uit 'n opeenstapeling van kon8onante maak 'n 
onmusika.le en onaangename indruk op ons gevoel. 
Digter8 gebruik som8 opsetlik sulke woorde om 'n 
bepaalde gevoel te ver8terk. In De N avond lwmt zoo 
stil beeld Gezelle die aand8tilte uit en die lied van die 
nagtegaal, wat dan skielik verbreek word deur 'n 
onmusikale paddakoor. In die volgende versreels gee 
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die digter sy a.fkeer hiervan te kenne deur die kursief
gedrukte woorde waarin die konsonante, veral die 
r-klank, oorheers: 

Hoe lieflijk zingt hij! Maar, wat boor 
eensgangs ik ginder gekken 1 

Wat is 't, dat her end weder her 
verergerend gerrebekken 1 

Let ook op hoe die kursiefgedrukte woorde deur 
hul klankwaarde die inhoud versterk in die volgende 
kla.nkskilderende vers van Perk: 

Toen is het zwijgend zwerk uiteengeborsten, 
En knetterende danders, slag op slag, 
Verrommelden en gromden. 

Die woordbetekenis kan dus gedefinieer word as 'n 
kompleks van begrippe of gevoelens, of 'n mengsel van 
albei. Behalwe in die geval van die sogenaa.mde neutrale 
woorde, wat slegs begripsinhoud het, verstaan ons onder 
die ,,betekenis van 'n woord" sy begripsinhoud, sy 
gevoelswaarde en (of) sy klank- en ritmiese waarde. 



HOOFSTUK XII 

:QETEKENISWYSIGING 

In die vorige hoofstuk oor die woordbetekenis is daarop 
gewys dat 'n woord selde die aanduiding is van 'n skerp 
omlynde begrip. Die · totale voorstelling waarvan die 
woord 'n teken is, bevat verskillende kenmerke wat 
beurtelings op die voorgrond kan tree. Hieruit ontstaan 
die moontlikheid dat een of meer van die elemente 
waaruit die voorstellingsinhoud bests.an so sterk op die 
voorgrond kan tree dat die antler elemente of betekenisse 
later heeltemal verdwyn. Kerkhof was oorspronklik 
die benaming vir die omheinde of ommuurde stuk grond 
wat om 'n kerk gelee was. Later word dit gebruiklik 
om mense hierin te begrawe en so kry die woord die 
betekenis van 'n begraafplaas. 'n Tydlang moes die 
woord kerkhof 'n voorstelling met minstens twee elemente 
gewek het, nl. 'n stuk grond om 'n kerk gelee en 'n 
begra.afplaas. Mettertyd het die element begraafplaas 
die oorheersende kenmerk geword, sodat die oorspronk
like betekenis, nl. 'n stuk grond om 'n kerk, meer en meer 
op die agtergrond van die bewussyn getree het en uit
eindelik heeltemal uit die voorstelling verdwyn het. 
Sodoende is die betekenis van die woord kerkhof gewysig. 

By die benoeming1) vind 'n soortgelyke proses plaas. 

1 ) V gl. die volgende hoofstuk. 
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Die naam verbind horn aan 'n oorheersende kenmerk, 
maar daarmee tegelyk ook aan die hele voorstelling. 
By die persoon wat die eerste was om die naam katlagter 
te gebruik, het die bekende eienskap van hierdie voeltjie 
op die voorgrond getree. Terselfdertyd het hy met 
hierdie naam nie net daardie eienskap aangedui nie, dog 
die dier as 'n geheel met al sy kenmerke soos vorm, kleur 
ens. Die gevolg is 'n wysiging van die betekenis van 
die woord katlagter. Die woord het sy betekenis verruim. 
Waar dit voorheen die naam van 'n bepaalde eienskap 
was, is dit nou die naam van die dier met al sy eienskappe 
en kenmerke. 

Betekeniswysiging kan geskied as gevolg van eksterne 
of interne oorsake. 

Eksterne oorsake. Dit is oorsake wat buite die mens 
gelee is, maar wat op die taal, in hierdie geval op die 
woordbetekenis, invloed het. Die vernaamste eksterne 
oorsaak is kultuurwysiging, want tussen die taalgeskie
denis en die kultuurgeskiedenis van 'n volk bestaan daar 
'n baie noue verband. Dit blyk veral by die studie van 
die woordbetekenis, waar kultuurwysiging dikwels 
weerspieel word deur begripswysiging. Voorwerpe, 
instellinge, gebruike, toestande, voorstellinge en begrippe 
ontwikkel en verander van tyd tot tyd. Nuwe dinge en 
begrippe ontstaan, terwyl baie van die oues verdwyn of, 
waar hulle nie verdwyn nie, mettertyd so verander dat 
daar maar min ooreenkoms tussen die nuwe en die oue 
bestaan. Hierdeur sowel as deur die aanraking met en 
die invloed van vreemde tale kan die woordbetekenis 'n 
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wysiging ondergaan. In verband hiermee kry ons die 
volgende moontlikhede: 

(a) Die saak verander dikwels terwyl die ou 
naam gehandhaaf word. Die gevolg is clan dat die 
woord se betekenis saam met die saak verander. Dis 'n 
geleidelike proses wat meestal ongemerk plaasvind. 
Ons woord pond kom van Lat. pondus= gewig. Vandag 
is dit egter 'n papiernoot wat 'n bepaalde koopkrag 
besit. Soos die naam aandui, was guUe oorspronklik 
die naam van 'n goue muntstuk. Die huidige guide 
is egter Of 'n silwer muntstuk Of 'n papiernoot. Die 
woord salaris hang saam met Lat. salarium= 'n rantsoen 
aan sout (vgl. Lat. sal=sout). Die salarium was vroeer 
die rantsoen aan sout wat militere en provinsiale 
beamptes ontvang het. Eng. f ee (loon) is dieselfde as 
Afr. vee. 

Soms word 'n nuwe naam gebruik vir die veranderde 
voorwerp, dog die ou woord kan behou word, veral 
wanneer sy etimologiese betekenis heeltemal verbleek 
het. Vgl. 'n koper blik, 'n silwer hoefyster, houtwol. 
Dit lyk of ons hier te doen het met 'n teenstrydigheid 
in die taal. Dis egter nie die geval nie. Die woorde 
blik, yster en wol word hier gebruik met 'n gewysigde 
betekenis. Hulle dui hier nie die materiaal aan waarvan 
die voorwerpe gemaak is nie, dog die vorm daarva.n. 
Die hoofkenmerk (stof, materiaal) het hier plek gema.ak 
vir 'n bykenmerk (vorm). 

Ook by die name van idee en begrippe vind ons 
betekeniswysiging as gevolg van kultuurwysiging. So 
het ekonomiese en sta.atkundige ontwikkeling as gevolg 
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gebad dat die volgende woorde bul betekenis in die loop 
van die geskiedenis gewysig bet: kapitalisme, imperia
lisme, sosialisme, nasionalisme, rebellie. Sommige bet 
'n meer gunstige betekenis gekry, terwyl antler 'n minder 
aangename betekenis ontwikkel bet. Hoewel hierdie 
woorde nie vir ons almal dieselfde betekenis bet nie, 
staan dit vas dat die begrippe wat bulle vandag aandui, 
weens allerlei ontwikkelinge en assosiasies, aanmerklik 
verskil van die van vroeer. Die betekenis van bierdie 
woorde sal ook afhang van die sosiale groep waarin 
bulle gebesig word. Onder partygenote het bulle 'n 
gunstige betekenis, terwyl bulle grens aan skeldwoorde 
wanneer hulle gebruik word in verband met politieke 
teenstanders. 

(b) 'n Ou naam word gegee aan 'n nuwe saak of 
uitvinding en kry sodoende 'n gewysigde betekenis. In 'n 
woord soos vlieghawe bet die woord hawe 'n wysiging 
van betekenis ondergaan. V gl. verder die woorde aaai, 
prop en myn in uitsaai, vonkprop en magnetiese myn. 

(c) Die woordbetekenis word gewysig deur die een of 
antler groeptaal. Kultuurwysiging bestaan ook daarin 
dat die maatskappy meer en meer gedifferensieer en 
gespesialiseer word. Die moderne maatskappy ken talle 
van tegniese en professionele beroepe wat vroeer nie 
bestaan het nie. Hierdie sosiale differensiering van die 
maatskappy bet as gevolg 'n steeds toenemende aantal 
groeptale, waardeur die taal meer en meer gevarieer 
word. Die groeptale, wat berus op verskil van stand, 
leeftyd, geslag en beroep, oefen dikwels invloed uit op 
die woordbetekenis. Elke sosiale groep bet te doen met 
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'n menigte van sake en begrippe wa.a.rvoor die algemene 
ta.al geen name het nie en wa.a.rvoor dus in die betrokke 
groeptaal tegniese benaminge moet gevind word. Om 
in hierdie behoefte te voorsien, word die toevlug dikwels 
geneem tot die algemene taal, waaruit woorde deur die 
groeptaal oorgeneem en gebesig word met 'n gespesiali
seerde betekenis. V gl. die verskillende betekenisse van 
'n woord soos pomp in die mond van 'n hoer wat water lei, 
of van 'n werktuigkundige by 'n garage. In die vrugte is 
bekwaam het bekwaam 'n gespesialiseerde betekenis. 

Dikwels gebeur die teenoorgestelde en ontleen die 
algemene ta.al woorde aan die groeptale. Dan vind daar 
gewoonlik 'n verruiming van betekenis plaas. Die 
werkwoord skilder is afgelei van skild. Vroeer was dit 
'n vakterm en het betrekking gehad op die verf of kleur 
van skilde. Later kon dit gebruik word ook in gevalle 
waar die voorwerp wat moes geskilder word nie 'n skild 
was nie. So ook het die woord arriveer (<Lat. adripare) 
oorspronklik tot die seemanstaal behoort en is gebruik 
in verband met skepe wat aanland. Vandag word dit 
gebesig vir enige persoon of saak wat sy bestemming 
bereik oor land sowel as oor see. Hier is betekenis
wysiging dus die gevolg van begripsverruiming. Vgl. 
boer in hy boer op die perd se rug. 

(d) Betekenisontlening. Nie net woorde nie, dog ook 
woordbetekenisse kan aan vreemde tale ontleen word. 
Onder invloed van 'n vreemde woord word aan 'n 
inheemse woord soms 'n betekenis toegeke~ wat dit 
voorheen nie besit het nie. Die woord angstig beteken 
bevreesd of angswekkend. Onder die invloed van Eng. 
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anxious kry die woord in Afrikaans egter die betekenis 
yan begerig. Vgl.: ,,Hy was angstig om sy werk so 
spoedig moontlik a.f te handel." So ook beteken oplig 
in Afrikaans in die hoogte stoot. Onder invloed van 
Eng. light up kry dit egter die betekenis van verlig. 
Vgl.: ,,Die stad is pragtig opgelig." Hoewel sulke -ismea 
af te keur is, sluip hulle gedurig die taal binne en verkry 
soms burgerreg. 

Ten slotte volg hier nog enige voorbeelde van beteke
niswysiging wat die gevolg is van kultuurwysiging. Die 
ou betekenisse word tussen hakies aa.ngegee: klerk 
('n geleerde, 'n geestelike }, winkel (hoek, vgl. winkelhaak}, 
maarskalk (perdekneg), soldaat (iemand wat soldy of 
betaling ontvang), infanterie (lyfwag van die Spaanse 
Infa.nta), roman ('n verhaal in die Romaanse, d.w.s. 
die volkstaal), marionet (klein Maria-figuurtjie ), skikl
wag (iemand wat met 'n skild op wag staan}, pen (veer). 

In die geval van bostaande voorbeelde het die kenmerk 
wat vroeer die naam beheers het, verdwyn. 'n Ander 
kenmerk soos die vorm, die diens, die gebruik ens. het 
die plek daarvan geneem. In antler gevalle weer het die 
hoofkenmerk gebly maar die voorwerp self het so ver
ander dat die woord vandag by ons 'n antler voorstelling 
wek as vroeer. W oorde soos skip, skoen, rem wek nie 
vandag dieselfde beeld as in die dae van Jan van Riebeek 
nie. Die woordbetekenisse het saam met die voorwerpe 
'n wysiging ondergaan. 

Interne oorsake: Dit is oorsake wat in die menslike 
gees moet gesoek word en nie in die lewe buite en rondom 
die mens nie. 
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(a) Verdigting: Dis 'n woord van Wundt. Dit gebeur 
dikwels dat 'n gedeelte van 'n samestelling of van 'n 
sintaktiese verbinding weggelaat word. Wanneer die 
gedeelte wat oorbly sy eie sowel as die betekenis van 
die gedeelte wat weggeval het, uitdruk, dan kry dit 
'n ,,verdigte" betekenis. Onder verdigting van betekenis 
verstaan ons dus die opneem van nuwe betekenis
elemente in die woordvoorstelling, d.w.s. elemente wat 
die woordbetekenis vroeer nie besit het nie. 'n Kaartjie 
is enige stukkie harde papier (karton). In die sin: 
Stuur my tog 'n kaartjie sodra jy daar aankom, beteken 
die woord kaartjie egter nie enige stukkie harde papier 
nie, dog 'n stukkie papier met 'n bepaalde vorm en 
bestem vir 'n bepaalde doe!, m.a.w. 'n briefkaartjie, 
waarvan kaartjie dan ook 'n afkorting is. Die betekenis 
van die woord kaartjie is hier ,,verdig" omdat die nuwe 
element brief daarin opgeneem is. V gl. verder: (boere )
plaas, (muskaat)neut, swartmanhaar(Ieeu), waaierstert
(meerkat), rooivlerk(spreeu}, rooivlerk(sprinkaan), passa
siers(trein), (hoef)smid. 

Hierdie weglating van woorde (ellips) hang saam met 
die neiging tot spaarsaamheid in die taal. By woorde 
soos prof (professor), bio (bioskoop) en prop (proponent) 
is daar egter g'n wysiging en dus ook g'n verdigting van 
betekenis nie. Die gedeeltes wat weggeval het, bestaan 
nie in die taal as selfstandige woorde met 'n eie betekenis 
nie. Gevolglik kon die verkorte woorde g'n nuwe 
betekeniselemente in hulle opgeneem het nie. 

Nie alleen by samestellinge nie, dog ook by sintaktiese 
verbindinge kom verdigting van betekenis voor. Wan-
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neer twee of meer woorde herhaa.ldelik in dieselfde 
verband voorkom, kan een of meer woorde later wegge
laat word. Die oorblywende gedeelte druk dan sy eie 
sowel as die betekenis van die weggelate woord of 
woorde uit. 

By die verbinding van 'n adjektief en 'n substantief 
kan laasgenoemde wegval. Die adjektief wat oorbly, 
neem dan die betekenisinhoud van die substantief in 
horn op en kry sodoende 'n verdigte betekenis, b.v. my 
aanstaande of toekomstige (man of vrou), 'n bejaarde 
(persoon), 'n verstokte (sondaar). Die omgekeerde vind 
ook plaas; die adjektief val weg en die substantief kry 
'n verdigte betekenis, b.v. 'n vrou met 'n (slegte) verlede, 
'n persoon met (goeie) vooruitsigte, 'n man van ('n goeie) 
karakter, 'n kind met 'n (slegte) humeur, 'n persoon met 
(baie) geld. 

Ook werkwoorde kan 'n verdigte betekenis kry. 
Eerstens kan die voorwerp of objek verdwyn en die 
betekenis daarvan oorgaan op die werkwoord, b.v. hy 
drink (sterk drank), Piet is in die land, hy saai (graan). 
In die tweede plaas kan 'n werkwoord 'n verdigte beteke
nis kry deurdat dit die betekenis oorneem van 'n bepaling 
wat agterwee bly, b.v. hy bet twee jaar gesit (in die 
gevangenis). 

Baie woorde en uitdrukkinge kry hulle verdigte 
betekenis in die een of antler groep- of vaktaal en gaan 
dikwels daarna oor in die algemene ta.al. Hoe belang
riker so 'n vak is en hoe groter die invloed van die sosiale 
groep wat dit beoefen, hoe groter die bydrae van so 'n 
groeptaal tot die algemene ta.al sal wees. By 'n seevarende 
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volk soos die Nederla.nders verbaa.s dit ons da.n ook nie 
dat da.ar soveel seemansterme en -uitdrukkinge met 'n 
verdigte betekenis in die algemene taal aangetref word. 
By groep- en vaktale is die voorwaardes vir verdigting 
besonder gunstig. Hier is 'n halwe woord gewoonlik 
genoeg. Die omstandighede waaronder en die omgewing 
waarin die woord gebesig word, vul gewoonlik die woord
betekenis aan. By 'n loket op 'n spoorwegstasie is dit 
nie nodig om gedurig te praat van reiskaartjie nie. 
Kaartjie is voldoende want, wanneer iemand in bierdie 
omgewing die woord kaartjie hoor, is da.ar nie veel geva.ar 
dat hy sal dink aan 'n konsertkaart, 'n speelkaart of 
'n briefkaart nie. 

Langs hierdie weg bet die groeptale veel bygedra tot 
die verryking van die algemene taal. V gl. die volgende 
ontleninge met 'n verdigte betekenis: 

Seemanstaal: hy bet in Bloemfontein aangeland, by 'n 
nooi ankergooi, hy het sy skapies (d.i. sy skepies) op 
die droe, uitvis, van wal steek, iemand beet he ens. 

Politiek: 'n (politieke) smelter, Piet staan reg (in die 
politiek), hy is van ons {politieke) party, verkiesing, 
stemming. 

Godsdiens: verlossing, opstanding, belydenis, aanneming, 
ouderling, sendeling, gesang, Skepper, nagmaal, genade, 
goedertierenheid. 

Boerdery: trap, pars, skeer, (koring)sny. 
Vgl. verder belasting, met oop kaarte speel, skaakmat 

sit, 'n deurknede skelm, met oop visier. Die jag en die 
ossewa lewer talle van voorbeelde in Afrikaans. 
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( b) 'n W oord kan verder sy betekenis wysig deurdat 
dit die invloed ondergaan van 'n antler voorstelling wat 
weens die een of ander verband (plaaslik, tydelik of 
oorsaaklik) gelyktydig in die bewussyn opduik. 

Plaaslike verband: Kruin kom van Lat. corona en 
beteken dus oorspronklik nie die kaalgeskeerde plek op 
die kop nie, maar die krans van hare daaromheen. 
Weens die plaaslike verband tussen die twee word die 
naam later oorgedra van die hare op die kaalgeskeerde 
plek. Vgl. verder: die hals, arrn.8, rWJ van 'n baadjie; 
die duim, vinger van 'n handskoen; die neus en die 
hak van 'n skoen; die ketel (die water in die ketel) kook; 
die eende swem in die dam. Oorspronklik, en vandag 
nog in Nederlands, beteken dam 'n wal. In Afrikaans 
word dit nog gebruik met hierdie betekenis wanneer 
daar gepraat word van dammetjies in die pad gooi. Tuin 
het oorspronklik die omheining aangedui, later word 
dit deur assosiasie die naam van die stuk grond binne 
die omheining. In Duits het die woord nog sy oorspronk
like betekenis (Zaun=heining). Lat. moneta (munt) is 
so genoem na die tempel van Juno J.l1oneta wat digby 
die munt gelee was. In die volgende sinnetjies kry 
ons dieselfde oordrag van betekenis weens plaaslike 
verband: die helfte van Bloemfontein was vanjaar by 
die see; die hele land was in opstand; die kerk het sy 
stem laat hoor; drink nog 'n koppie of 'n glasie; die hoer 
het sestig bale geskeer; rook nog 'n pyp; die hele w~rel.d 
het gejuig. 

Tydelike verband: Assosiasies weens tydelike verband 
kom minder dikwels voor as die wat die gevolg is van 
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plaaslike verband. Mnl. metten (vroegmis) kom van 
Lat. matutina (hora)=oggend(uur). Metten kan egter ook 
beskou word as 'n voorbeeld van verdigting. Dit neem 
egter nie weg nie dat die naam van die tyd oorgedra 
word op die diens wat op daardie tyd gehou word. 
Dieselfde geld van Mnl. vesper=aanddiens (vgl. Lat. 
vesper=aand). Vgl. verder middagmaal (maal=tyd); 
'n elfuurtjie; Eng. sundowner. Wanneer ons die bediende 
met die middagete sien kom, het ons as kinders op die 
oesland gewoonlik gese: daar kom die twaalfuur. Aan 
die einde van die jaar kom die ou plaasvolk gewoonlik 
hulle krismis of nuwejaar vra. 

Oorsaaklike verband: Die naam van die oorsaak word 
oorgedra op die gevolg of omgekeerd. 'n Persoon skryf 
'n mooi hand (skrif). Bring die lig (lamp of kers). Tjap 
word gebruik vir die merkyster sowel as vir die merk 
wat daarmee gemaak word. So ook kan die woord 
stempel die instrument of die afdruksel daarvan aandui. 

( c) Betekeniswysiging ontstaan ook wanneer die name 
van abstrakte begrippe gebruik word om konkrete 
sake aan te dui: die jeug (jong mense), dis 'n mooi werk 
(gebou, boek ens.), Majesteit (die koning), die Godheid, 
die regering, hoogtes en leegtes of laagtes. 

'n Soortgelyke verskynsel kry ons wanneer woorde wat 
betrekking het op sintuiglike of stoflike waarneminge 
gebruik word om innerlike gevoelens of geestesverrigtinge 
aan te dui: hardnekkig, begryp (letterlik met die hand 
vasgryp), oogluikend, 'n belediging sluk, iemand aangaap, 
iets insien, iets oorweeg, by 'n saak sti"lstaan, sy leed 
verkrop, 'n probleem herkou, 'n vraagstuk deurgrond, 
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terugstotend, 'n terneergedrukte gemoed, 'n bittere onder
vinding, 'n koele ontvangs. 

(d) Woorde wat betrekking het op 'n bepaalde sintuig, 
word oorgedra op die gebied van 'n ander sintuig 
( sinestesie). Die waarneminge van die verskillende 
sintuie is min of meer verwant met mekaar. Reuk en 
smaak is b.v. baie nou verbonde met mekaar en sommige 
mense beweer dat hulle by bepaalde reuke 'n ooreen
komstige smaak in die mond gewaar. Miskien berus 
dergelike bewerings meer op outosuggestie as op werklike 
ondervinding. In ieder geval lei dit tot die assosiasie 
van bepaalde reuke of geure met bepaalde smake. So 
ook is daar persone by wie bepaalde klanke die bygedagte 
wek aan bepaalde kleure. Hierdie en soortgelyke 
indrukke op die gebied van die verskillende sintuie het 
as gevolg dat 'n woo;d wat 'n waarneming op die gebied 
van 'n bepaalde sintuig aandui, gebruik word as die 
aanduiding van 'n waarneming op die gebied van 'n 
ander sintuig wat daarmee geassosieer word, b.v.: 

(a) van die gehoor op die gesig: skreeuende of helder 
kleure; 

(b) van die gevoel op die gesig: warm en koue kleure; 
(c) van die smaak op die reuk: 'n soet of suur reuk; 
(d) van die gevoel op die smaak: prikkelende 

voedsel. 
(e) Verandering van die gevoelswaarde: In die vorige 

hoofstuk oor die woordbetekenis is daarop gewys dat 
naas sy begripsinhoud 'n woord ook 'n gevoelswaarde 
kan he en dat die gevoelswaarde soms baie belangrik is. 
Die gevoelswaarde is egter nie iets konstants nie. Dit 
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verander gemaklik. Met hierdie moontlikheid moet ons 
rekening hou wanneer ons die werke van ou skrywers 
lees. By Vondel het die woord suip nie die ongunstige 
gevoelswaarde wat dit vandag het nie. So laat hy 
Ifis, die dogter van Jeptha, van haarself sing: 

Deroos van Jericho gaat open 
In 't opgaen van de morgenstont, 
Zij heeft den koelen d~u gezopen. 

So ook gebruik Vondel wulps met die betekenis jong 
en verlang hy dat 'n goeie digter koogdravend moet skryf. 

'n Onskadelike woord word soms gebruik om 'n minder 
aangename saak aa.n te dui, met die gevolg dat die woord 
later dieselfde ona.angename gevoel wek as die saak 
self. Die woord se betekenis is dus nie meer dieselfde 
as wat dit vroeer was nie. V gl. woorde soos gemak 
en privaat. Die omgekeerde kan natuurlik ook plaas
vind, nl. dat 'n ongunstige woord 'n meer gunstige 
betekenis ontwikk:el. Wat vroeer 'n skeldnaam was, is 
vandag dikwels 'n erenaam. Vgl. Geus, Protestant. 

Oor hierdie verskuiwing van die gevoelswaarde en 
die gevolge daarvan sal meer breedvoerig gehandel 
word in 'n volgende hoofstuk oor Eufemisme. 



HOOFSTUK XIII 

BENOEMING 

Van die vroegste tye af is daar geteoretiseer oor die 
oorsprong van die menslike taal en oor die vraag of 
daar 'n natuurlike verband bestaan tussen klank en 
betekenis. Die ou Grieke, die Romeine en die Indiers 
het hulle veral in hierdie vraag gei:nteresseer en hulle 
besig gehou met die etimologie (Gr. etumologia), d.i. die 
leer van die afleiding en die verklaring van die oorsprong 
en die betekenis van woorde. In die middeleeue vind ons 
dieselfde. Maerlant b.v. gee allerlei fantastiese ver
klaringe omtrent die oorsprong van die woordbetekenis. 
Mettertyd het allerlei teoriee in verband hiermee 
ontstaan, gewoonlik met die doel om die oorsprong van 
die menslike taal te verklaar. 

Dat daar soms verband bestaan tussen 'n woord se 
klank en sy betekenis kan maklik gesien word in die 
geval van die sogenaamde onomatopee of klanknaboot
sende name. Hulle het meestal hul ontstaan in die 
kindertaal en is nabootsinge van diergeluide en natuur
geluide. Langs hierdie weg het daar talle van dier
en antler name ontstaan soos kokkewiet, koekoek, kwevoel, 
tinktinkie, jantaterak, toktokkie, woer-woer. Hierdie en 
dergelike woorde is in algemene gebruik, terwyl woorde 
soos die volgende tot die kindertaal en die kinderkamer 
be perk is: m~ (ska.a p) , boe (bees), kokkie (hoender) 1 
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waf-waf (hond), tieka of tildak (horlosie). Vgl. verder: 
die klip val ploemB of perdomps in die water; Piet gaan 
sit plalc8 in die water; die klip zir-r-r by my kop verby; 
woerl8 in die hoekie; die gesypsap van sy nat skoene; 
,,die druppels plof op die dak van my tentjie of spat 
sissend in die kampvuurtjie daarvoor." 

So is daar antler woorde wat deur hulle klank sekere 
impressies maak, maar waa.r die kla.nk tog nie die oor
sa.ak van die na.amgewing is nie. Digters of skrywers 
kan die inhoud van 'n sin versterk deur die gebruik van 
sulke klank-ekspressiewe woorde. V gl. die suggestiewe 
werking van die alliterende klanke in die volgende vers
reels uit Perk se Sanctissima Virgo: 

Een schelle sehicht schoot schichtig uit den hoogen, 
En sloeg mij . . . 

Uit Celliers se Die Ossewa: 

Dit kraak deur die brekende brokke: 
die opdraa.ns is . ver en is swaar: 
dit kna.rs in die knakkende knokke, 
maar hul beur en die vra.g bring hul daar. 

Die a.antal woorde wat verband vertoon tussen klank 
en betekenis is egter betreklik gering. By die meeste 
ou woorde probeer ons tevergeefs om die etimologie op 
te spoor. Waa.r ons nog daa.rin sla.ag om dit te doen, is 
die etimologie so verbleek dat dit vir die betekenis van 
die woord geen of baie min waarde het. Wanneer ons die 
woord vlieg of brommer gebruik, dink niemand daar
~an dat hierdie woc;>rde hul ontstaa.n te danke het a.an 
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die feit dat genoemde insekte deur die lug kan beweeg 
of 'n bepaalde geluid ma.ak nie. Wat meer is, so 'n 
bygedagte sou belemmerend werk op die taal. Soms is 'n 
woord se betekenis selfs in stryd met sy etimologie. 
Met 'n hyser kan ook afgedaal word. Kennis van die 
etimologie van 'n woord het dan ook weinig waarde 
vir die gebruik daarvan, want nie die etimologiese 
betekenis nie, dog die gebruik en die sinsverband bepaal 
die betekenis van 'n woord. Die huidige . betekenis van 
'n woord staan soms baie ver van die grondbetekenis af. 
Lat. pecunia (geld) is verwant met pecus wat vee beteken 
en dateer uit die tyd toe vee as ruil7 en betaalmiddel 
gedien het. Later is muntstukke vir hlerdie doel gebruik 
maar die ou naam het gebly. Wanneer die Engelsman 
vandag praat van ,,pecuniary circumstances" dan dink hy 
aan iets heel anders as vee. So praat ons vandag van 'n 
'fJOnd en bedoel daarmee nie altyd 'n sekere gewig nie, 
dog 'n banknoot wat 'n waarde van twintig sielings 
verteenwoordig. 

Hoewel ons die oorsprong van die menslike taal nie 
kan verklaar nie, is daar tog talle van gevalle waarby 
ons kan nagaan watter faktore werksaam was by die 
benoeming van dinge. Hier is dit weer die Duitse 
geleerde Wundt wat vir ons die weg aanwys en die saak 
die helderste geformuleer het. Volgens hom tree die 
een of antler kenmerk of eienskap van 'n voorwerp op 
die voorgrond en trek die aandag, met die gevolg dat die 
voorwerp genoem word volgens hierdie kenmerk of 
eienskap, vgl. die reeds genoemde voorbeelde vlieg en 
·brommer. Die oorheersende kenmerk verbind horn dan 
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aan die hele voorstelling, sodat ons nie eens daarvan 
bewus is dat ons die naam van een van die baie kenmerke 
gebruik om die voorwerp as geheel aan te dui nie. In 
dele van ons land word van donkies nooit anders gepraat 
as van langore nie. Watter eienskap of kenmerk die 
naam aan die geheel sal gee, kan nie vooruit bepaal word 
nie. Terwyl een persoon deur die vorm getref word, kan 
dit by 'n tweede persoon die kleur of iets anders wees. 
Dit verklaar vir ons waarom dieselfde voorwerp soms 
in verskillende streke van dieselfde taalgebied ver
skillende name het. Die Bolandse kalkoentjie word in die 
Vrystaat kankerbossie genoem. In die Boland ontleen 
die bossie sy naam blykbaar aan die rooi kleur en die 
vorm van sy blomme, terwyl die vermeende geneeskrag 
by die naamgewing in die binneland die hoofrol gespeel 
het. Dieselfde tref ons wanneer ons die name vir dieselfde 
voorwerp in verskillende tale vergelyk. V gl. Eng. sand
paper en Afr. skuurpapier, Eng. string-band en Afr. 
strykorkes. 

(i) Benoeming na 'n opvallende of belangrike deel. 

Die naam van 'n deel word gebruik vir die geheel 
(pars pro toto). Iemand se: daar kom 'n motor aan. 
Daarmee bedoel hy egter nie net die gedeelte wat die 
voertuig beweeg nie, maar die hele voertuig met a.I sy 
onderdele en die persone daarin. 

Ander voorbeelde: bring die koffie (kan, koffie, skink
bord, koppies, pierings, lepels, suiker en melk); met 
twintig gewere (manskappe en gewere) het die offisier 
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die aanval gewaag; 'n boot met dertig koppe; onder dak 
bring; sy brood swaar verdien. 

Vera} spot- en byname: horrelvoet, rooinek, kaalkop, 
bakboud, Bwartbaard, Bkeeloog. 

Diername: duiBendpoot, kwikBtertjie, hamerkop, glaaB
ogie, rooivlerk, Btreepkoppie, natneu8 (bees). 

Name soos rooivlerk en hamerkop kan deur verdigting 
ontstaan het uit rooivlerkBpreeu, rooivlerkBprinkaan en 
hamerkopvoel. Die resultaat bly egter dieselfde: die 
geheel word genoem na 'n opvallende gedeelte. 

Baie plek- en plaasname in Suid-Afrika het hul 
ontstaan aan hierdie soort benoeming te danke: MatjieB
fontein, Rietfontein, Poortjie, Drie DoringB, KranBkop, 
Dieprivier. 

(ii) Benoeming na 'n opvallende eienskap, veral 
die kleur. 

Voorbeelde: die Bwart of die wit van die oog, iemand 
iets Bwart op wit gee, 'n blanke, 'n gekleurde, 'n Bwarte, 
'n blou8kimmel. 

Langs hierdie weg kry ons baie gesubstantiveerde 
adjektiewe: 'n Bot, 'n gek, 'n dooie, 'n dowe, 'n blinde, wild. 

Baie van ons familiename het op hierdie wyse ontstaan. 
Die stamvaders het een of antler kenmerk besit of beroep 
uitgeoefen wat aanleiding gegee het tot die ontstaan van 
die naam: De Lange, Swart, Bakker, De Wit, Hofmeyr. 

Hieronder val talle van Afrikaanse plant- en diername: 
melkboBBie, kruidjie-roer-my-nie, BuikerboBBie, katlagter, 
lammervanger, kuikendief, oorkruiper, trapBoetjieB, blaaBop. 
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(iii) Benoeming na die stof waarvan iets gemaak is. 
Voorbeelde: 'n blik, 'n glas, 'n kurk, 'n lei, 'n laken, 

'n pot"lood, 'n gulde, kraal ( <koraal), bril ( <beryllus), 'n 
albaster. 

(iv) Benoeming na die plek van afkoms. 
Voorbeelde: wynsoorte soos champagne, port, Draken

stein, Riebeek-Kasteel, Constantia. 
Tabaksoorte: Magaliesberg, Franschlwek, Havana, 

Virginie. 
Diername: -Fries, Switser, Jersey, Afrikaner, kalkoen 

(Kalikoet), Le,glwrn, Minorca, Barnevel,der, Kolbroek 
(Colebrook). 

Vgl. verder: damas (Damascus), perBke (Persie), 
korint (Korinthe), kryt (Kreta), perkament (Pergamum). 

(v) Benoeming na die naam van die uitvinder of 
die fabrikant. 

Voorbeelde: Bechstein, Ford, MOUBer, Singer, Harley. 
Davidson, guil"lotine, Fokker, Zeppelin, M esBerschmitt. 

(vi) Benoeming op grond van gelykenis. 

Baie name berus op 'n vergelyking. Twee dinge 
vertoon ooreenkoms met mekaar ten opsigte van 'n 
bepaalde eienskap soos die funksie of die vorm, met die 
gevolg dat die naam van die een op die antler oorgedra 
en toegepas word. Dan ontstaan die sgn. metafore: 

die voet van 'n berg; 
die poot van 'n tafel; 
die arm of die rug van 'n stoel; 
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die neus van 'n skoen; 
die oog van 'n naald; 
die bek van 'n geweer. 

Wundt sien in voorbeelde soos bostaande geen meta. 
fore nie. By die metafoor moet daar twee voorstellings 
gelyktydig in die bewussyn aanwesig wees. Dan vind 
daar 'n bewuste vergelyking plaas, met die gevolg dat 
die naam van die een op die antler oorgedra word. Dit, 
beweer Wundt, is nie die geval met bostaande voorbeelde 
nie. Hy sien hier g'n ,,oordrag" nie, maar regstreekse 
benoeming. Volgens horn het die eerste persoon wat 
gepraat het van die poot van 'n tafel nie gedink aan 'n 
gelykenis nie. Vir horn was die oorheersende kenmerk 
dieselfde as in die geval van 'n dier, nl. die gedeelte 
waarop die tafel rus. Hierdie kenmerk het so sterk op die 
voorgrond getree dat die persoon direk gaan praat het 
van die poot van 'n tafel, sonder om daarby te clink aan 
enige verdere ooreenkoms tussen hierdie gedeelte van 
die tafel en die betrokke liggaamsdeel. Vir horn was 
dit op die moment van die benoeming dus werklik 'n 
poot. 

Wundt le dus die klem op bewuste oordrag as 'n sine 
qua non by alle metafore. Die moeilikheid is egter om 
uit te maak wanneer die oordrag bewus of onbewu8 
geskied het. 

Spot-, skeld- en byname: aap, bobbejaan, papegaai, 
kwagga, uilskuiken, esel, vark, hond. In 'n vorige hoofstuk 
is reeds verduidelik dat iemand 'n antler vir 'n hond, 
'n aap ens. kan uitskel sonder om die minste daaraan 
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te dink dat hy besig is om die persoon met 'n hond, 'n 
aap ens. te vergelyk. 

Plantname: kalkoentjie, ridderspoor, leeubekkie, s'lang
kop, duifies, gansies, oonekam, katstert. 

Diername: 'laksman, houtkapper, janfiskaal, skaap
wagtertjie, hotnotsgod. 

Ander voorwerpe: kraaibek (sleutel of tang om moere 
en pype vas te draai), tuins'lang, haan (van 'n geweer}, 
bobbejaanboud (geweer}, koevoet. 

Die voorbeelde wat tot dusver behandel is, het spon
taan en meestal onbewus ontstaan. In teenstelling 
hiermee kry ons wat ons sou kan noem individuele of 
willekeurige benoeminge. Dit is o.a. die geval met 
woorde soos telefoon, fonogram, radiogram, lokorrwtief, 
bioskoop ens. Hulle word opsetlik en bewus saamgestel 
uit Griekse en Latynse woorde en woordelemente. 
Willekeurig is ook baie name van handelsartikels, toilet
en geneesmiddele. Die fabrikant soek bewus :O:a 'n woord 
wat deur sy ongewone of suggestiewe klank en sy 
beskrywende karakter bereken is om die aandag te 
trek. 'n Hoesmiddel word hoestine of borstal genoem, 'n 
middel teen pyn pynex of pynkelder (volksetimologies 
uit Eng. pain-killer) en een teen asthma asthmatine. Die 
advertensies in ons nuusblaaie en tydskrifte bewys die 
groot vindingrykheid op hierdie gebied. 

Vroeer het die mening bestaan dat benoeming volgens 
'n uitstaande kenmerk of eienskap, of op grond van 'n 
vergelyking, opsetlik deur digters en skrywers geskied 
met die doel om daarmee aan hul taal en styl 'n bepaalde 
karakter te verleen. In werklikheid het dit nie so 
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gebeur nie. Benoeminge ontstaan meestal spontaan in 
die mond van die volk of spraakmakende gemeenskap, 
wat in die reel nie eens daarvan bewus is nie dat hy die 
naam van 'n deel aan die geheel of die naam van 'n 
ding oordra op 'n antler saak op grond van die een of 
antler gelykenis tussen die twee. 



HOOFSTUK XIV 

VOLKSETIMOLOGIE 

Op grond van klank- en begripsassosiasie word twee 
woorde wat nie verwant is nie soms met mekaar in 
verba.nd gebring. Dit ka.n lei tot klankwysiging- soms 
ook tot betekenisverandering - van een van die 
woorde onder invloed en in die rigting van die antler 
en meer bekende woord. So het lwperkapel ontstaan uit 
Port. cobra de capeUo, oliekolonie uit eau de Cologne en 
katjiepiering uit Mal. katjoe-piring. Aan hierdie en derge
like vorme is vroeer die naam volkBetimologie gegee, 
omdat hulle toegeskryf was aan 'n poging van die kant 
van die volk, die spraakmakende gemeenskap, om te 
verklaar wat nog nie of nie meer verstaan word nie. 
Hulle sou dan hul ontstaan te danke he aan die duister
heid van die etimologie van die oorspronklike woorde, 
wat die volk dan vervang het deur antler woorde waarvan 
die betekenis meer deursigtig is. 

In die eerste plaas berus hierdie verklaring op die 
verouderde en verkeerde opvatting dat kennis van die 
etimologie van 'n woord onontbeerlik is vir die korrekte 
gebruik daarvan.l) Vandag besef ons dat dit nie die geval 
is nie. Daar is talle van woorde waarvan ons die etimo-

1) Vgl. Dr . C. G. N . de Vooys: Het wezen uan de zoge
naamde volksetimologie, bl. 156 vlgg. in ,,Verza.meldeTaalkundige 
Opstellen'', II (Wolters U.M.-Groningen, Den Haag, 1925). 
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logie nie ken nie en tog gebruik ons hulle volkome korrek. 
Wat meer is, ons is heeltemal tevrede met hulle soos hul 
is en voel nie die minste behoefte om hul deur ver
vorming of vervanging meer verstaanbaar te maak nie, 
want sy gebruik en nie sy etimologie nie, bepaal die 
betekenis van 'n woord. Selfs waar ons die etimologie 
ken, dink ons selde of nooit daaraan wanneer ons so 'n 
woord gebruik. By 'n deursigtige en selfverklarende 
woord soos handskoen dink niemand aan die etimologiese 
of eintlike betekenis daarvan wanneer hy dit gebruik 
nie. Eindelik kan nog daarop gewys word dat sulke 
volksetimologiese vervorminge glad nie altyd tot helder
heid lei nie. Gesien van die kant van sy etimologie, is 
'n woord soos pynkelder niks duideliker nie as die Engelse 
woord pain-killer waarvan dit 'n vervorming is. So ook 
is daar, semanties gesproke, g'n rede waarom kamper
foelie tot kamferfoelie moes vervorm word nie. Nog sy 
geur nog enige antler kenmerk of eienska p van hierdie 
plant vertoon enige ooreenkoms met kamfer. 

Sulke volksetimologiese vervorminge van woorde en 
uitdrukkinge kan dus nie beskou word as doelbewuste 
skeppinge van die volk om die onverstaanbare meer 
verstaanbaar te maak nie. Met uitsondering van woorde 
en uitdrukkinge wat opsetlik vervorm en verdraa.i word 
met die doel om grappig of geestig te wees, ontstaan 
sulke vervorminge spontaan en onbewus. Hulle kom 
dikwels voor in verband met verouderde woorde 
(argaismes) wat selde gebruik en gehoor word of in 
verband met vreemde woorde. 'n Persoon hoor so 'n 
woord nie goed nie of vergeet die juiste uitspraak daar-
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van. Die gevolg is dat waimeer hy dit self wil gebruik, 
hy dit gaan verander in die rigting van 'n meer bekende 
inheemse woord, wat dan geskuif word in die plek van 
die minder bekende of vreemde woord. 

Mgesien van klank en begrip, kan daar ook antler 
assosiasies aanwesig wees, nl. assosiasies wat voortvloei 
uit die besondere omstandighede waarin so 'n ver
vorming ontstaan. 'n Mooi voorbeeld het ek opgeteken 
uit die mond van een van my kinders. Hy, 'n kind van 
ongeveer drie jaar, het bobbejaan vervorm tot blomme
jaan. Hierdie skynbaar onsinnige vervorming word 
volkome duidelik en verstaanbaar wanneer ons bekend 
is met die besondere omstandighede wat aanleiding 
gegee het tot die ontstaan daarvan. Tesame met sy 
moeder het hy dikwels in die berg digby die huis gaan 
veldblomme pluk. Daardeur het hy die begrip blomme 
gaan assosieer met die begrip berg. Hierna het sy 
moeder horn op sekere aand 'n verhaaltjie vertel van 
'n kindjie wat gesteel was deur 'n bobbejaan wat dit 
na sy huis in die berg geneem het. Die volgende aand 
wou hy weer die storietjie van die blommejaan hoor. 
Die gedagtegang wat gelei het tot die ontstaan van die 
vorm blommejaan is duidelik. In die kind se gedagte 
was die dier sowel as die blomme met die begrip berg 
geassosieer, met die gevolg dat hy die bekende klank 
blomme gaan skuif het in die plek van die minder bekende 
bobbe. Uit hierdie voorbeeld is daar heelwat te leer 
omtrent die ontstaan en die wese van die sogenaamde 
volksetimologie. In die eerste plaas is dit duidelik dat 
die kind nie bewus gaan etimologiseer het nie. As dit 
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die geval was, sou hy bobbejaan seer seker nie tot blomme
jaan vervorm het nie, want innerlik sowel as uiterlik 
is daar nie die minste ooreenkoms tussen blomme en 
hierdie onestetiese dier nie. Tweedens bewys hierdie 
voorbeeld dat, behalwe klank- en begripsassosiasie, 
lokale en antler omstandighede ook kan meewerk tot die 
ontstaan van sulke vervorminge, baie waarvan vir ons 
minder onsinnig en willekeurig sal voorkom wanneer 
ons beskilr oor kennis van die besondere omstandighede 
en toestande wat meegewerk het tot hulle ontstaan. En 
eindelik le dit voor die hand dat sulke volksetimologiese 
vorme veral sal voorkom in die taal van kinders en 
minder ontwikkelde persone. In Nederland praat 
kinders van familiesaus uit vanillesaus, schandalen uit 
sandalen, manheer uit meneer, sneeuwvlokje uit sneeuw
klokje en in Afrikaans van akkel,ding uit akkeldis en 
janloers uit jaloers. 

Dis nie altyd uit te maak of die vervorming te wyte 
is aan klankassosiasie of aan begripsassosiasie of aan 
albei tegelyk nie. By 'n woord soos koperkapel kon nie 
alleen die ooreenkoms in klank tussen cobra en koper 
nie, maar ook die bygedagte aan die koperkleurige huid 
van die dier meegewerk het aan die vervorming. 
Sulke betekenis-assosiasies kan later ontstaan het en 
hoef dus nie aanvanklik 'n rol te gespeel het by die 
ontstaan van die vorm nie. 

By die volgende voorbeelde berus die assosiasie op 
klank-ooreenkoms: ruitersalf van ruitsalf, seningblare 
of senuweeblare van seneblare, nagmerrie van nagmare 
(ma.-re=spook, kwelgees). In Afrikaa.ns word nagmerrie 
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gebruik as benaming van 'n voel wat snags die mane 
van perde vleg. Verder rofkas van Eng. rough-cast, 
sambok8alf van zambuk, Macaronistraat van Marconi
straat. 

Teenoor voorbeelde soos bostaande kry ons volks
etimologiese vorme wat te wyte is aan begripsassosiasie: 
kpeltraan uit kwertraan, hangmat uit hamaca, kothuis 
uit cottage, hoogvaardig uit hovaardig. 

Onder volksetimologie groepeer ons ook woorde wat 
g'n klankwysiging ondergaan het nie, maar waarin die 
oorspronklike begrip verdring is deur die betekenis van 
'n gelykluidende woord (homoniem). Hier is dus g'n 
klankwysiging soos by die voorafgaande voorbeelde nie, 
dog slegs betekeniswysiging. Vgl. lintwurm (lint=wurm). 
Ons het hier dus te doen met 'n toutologiese samestelling. 
Die ou betekenis van lint het vergeet geraak. Lint 
(wurm) is toe in verband gebring met lint (band), 
sodat ons vandag by die hoor van die woord lintwurm 
clink aan 'n wurm met 'n bepaalde vorm (vgl. Eng. 
tapeworm). So ook beteken dom in domkrag oorspronklik 
duim. Vandag clink ons egter daarby aan 'n krag waar
agter g'n intellek sit nie. Die volgende sinnetjie is 
opgeteken uit die mond van 'n werktuigkundige aan sy 
handlanger: ,,Man, gebruik tog jou verstand! Jy is net 
soos 'n domkrag wat nie van vervat weet nie." V gl. 
ook wfodhond (wind = hond). 

Sommige woorde word opsetlik verdraai om 'n 
komiese effek te verkry. Hulle is dus nie te wyte aan 
onkunde omtrent die korrekte vorm nie. Dis nie altyd 
met sekerheid uit t e maak of ons met so 'n komiese 
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verdraaiing of met 'n egte volksetimologiese vervorming 
te doen het nie. 'n Grappige vervorming kan heeltemal 
spontaan ontstaan het sonder dat die komiese aspek 
daarvan opgeval het by diegene onder wie dit ontstaan 
het. Die omgekeerde kan ook gebeur, nl. dat die komiese 
wat aanleiding was vir die ontstaan van so 'n vorm 
mettertyd heeltemal verdwyn uit die betekenis van so 
'n woord. Dit sal veral die geval wees by minder ont
wikkelde persone. Baie mense gebruik in alle erns sulke 
volksetimologiese vervorminge soos bromkatjie8 van 
Eng. bronchitis en blouhermaanB van bl,anc mange. 

Soms is dit moeilik om vas te stel of ons met volks
etimologie of met eufemisme te doen het by so 'n vervor
ming. Dis veral die geval by bastervloeke soos gedorie van 
God8 glorie en bliksl,aer van blikBem. V gl. ook hanepoot 
van hanekloot. 'n Woord soos wee(r)luiB van weeglui8 
(weeg=muur) kan volksetimologie wees. Dit word 
beweer dat hierdie diertjies besonder bedrywig word 
gedurende onweerstoestande. Die oorgang kan egter 
ook op fonetiese grondslag berus. 

Hier volg nog 'n aantal tipiese Afrikaanse en Neder
landse voorbeelde van volksetimologie. Dit word aan die 
student oorgelaat om vas te stel of hulle opsetlike ver
vorminge is of nie en verder of klank- en (of) begrips
a.ssosiasie by hul ontstaan die hoofrol gespeel het: 
wit8tippelmerrie (vegetable marrow), 8ettelaarspoeier8 
(Seidlitz-poeiers), baieBukkel (bicycle), SpaanBe vlooi 
(Spanish flu), Martjie Louw (Martial Law), RooiverBbul 
(Redvers Buller), Baksteen (Buxton), orreltjie (orderly), 
rypatryB (repatriation), neWJbek (nosebag), Duiwel-Be-
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slypsteen (Theophilus Shepstone), katteskeer (katkiseer), 
Trippelmerrie (Tipperary), merrie-korhaan (merry-go
round ), die binnevet van die boud (the benefit of the doubt), 
Saalsak, Meelsak en Appel-een-oog (Sadrag, Mesag en 
Abednego}, Krisjan Kaiings (Christian Science), appel
koos (abrikoos), blaasbalk (blaasbalg; balg=sak), son
vloed, Ndl. zondvloed (sinvloed; sin=groot), liddoring 
(likdoring; lik=lyf), vel(d)stoel (valtstoel; valt=vou), 
skeurbuik (Lat. scorbutus}, stokve1f (stopverf), silwer
wortel (silver wattle}, potig (poot=kop, dus beteken 
potig eintlik koppig}, perlemoen (perlemoer), in iemand 
se vaalwater (vaarwater) kom, eendjiebyter (incubator}, 
Bottelbier (Bartle Frere), Lang Jan (Lanyon}, Gladsteen 
(Gladstone). 



HOOFSTUK XV 

KONTAMINASIE OF VERSMEL TING 

Dieselfde geda.gte kan op meer as een ma.nier uitge
druk word deur die gebruik van verskillende woorde of 
uitdrukkinge wat ongeveer dieselfde betekenis het. 
Wanneer ons nou een van hierdie woorde of uitdrukkinge 
wil gebruik, dan gebeur dit soms dat die antler woord of 
uitdrukking met 'n verwante betekenis op dieselfde 
moment in ons bewussyn opdaag en hom a.anons opdring. 
Dit kan aa.nleiding gee tot die ontstaan van 'n nuwe 
woord of uitdrukking wa.t 'n versmelting is van 'n deel 
of die geheel van die een woord met 'n deel of die -geheel 
van die antler woord. Iemand wil b.v. se: ,,Die hael het 
die gesaaides verniel." In stede daarvan se hy egter: 
,,Die hael het die gesa.aidesverrinneweer."Wat gebeur het, 
is duidelik. Gelyktydig met verniel het die woord rinne
weer horn aan die spreker opgedring en aansteeklik, 
besmettend of kontaminerend ingewerk op die woord 
verniel. Die gevolg was dat die ver- van verniel saamge
smelt het met rinneweer en gelei het tot die ontstaan van 
die kontaminasie-vorm verrinneweer. 

Nie alleen woorde nie, maarook uitdrukkinge beinvloed 
mekaar op hierdie wyse. Uit die kat uit die boom kyk 
en die_ aap uit die mou laat ontstaan 'n uitdrukking soos 
die kat uit die mou laat. Hier het die soortgelyke beelde 
miskien meer as die verwantskap van betekenis, wat baie 
gering is, meegewerk tot die versmelting. 

Kontaminasie of versmelting ontstaan dus wa.nneer 
twee woorde of uitdrukkinge met min of meer verwante 
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betekenis gelyktydig opdoem en mekaar kruis in ons 
bewussyn. Wanneer dit twee woorde is wat versmelt, 
dan bestaan die kontaminasie-vorm uit 'n gedeelte van 
elk of uit een van die twee woorde en 'n gedeelte van die 
antler. Die volgende voorbeeld bestaan uit 'n gedeelte 
van elk van die twee kontaminerende woorde: koggel
mander uit koggelmannetjie en klipsalmander. In die 
reeds aangehaalde woord verrinneweer het een van die 
woorde in sy geheel saamgesmelt met 'n deel van die 
antler. 

Vergelyk verder die volgende voorbeelde: 
verkleineer uit verklein en kleineer; 
onmeedogen"loos uit onmeedogend en meedogenloos; 
aanpresenteer uit aangee, aanbied en presenteer; 
verekslcuseer uit verontskuldig, vergewe, verskoon en 

ekskuseer; 
verassureer uit verseker en assureer; 
veramuseer uit vermaak en amuseer. 

Woorde soos bekritiseer en betug bet hul ontstaan te 
danke aan die besonder affektiewe krag van die voor
voegsel be- in woorde soos berisp, beklad, beskinder, 
bemors, bevuil ens. Hulle het dan ontstaan na analogie 
van die groot aantal woorde waarin die voorvoegsel 
be- hierdie besondere krag het. 

In die kinder- en die volkstaal kom die meeste konta
minasie-vorme voor. My seuntjie van dertig maande 
noem my mapa (uit mamma en papa). In Nederland is 
o.a. die volgende voorbeelde deur Prof. De Vooys1 ) uit 
die kindermond opgeteken: 

1) Verzamelde Taalkundige Opstellen, II, bl. 386- 7. 
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mieg uit mug en vlieg; 
otomotief uit automobiel en lokomotief; 
strengel uit streng en stengel; 
ontzettelik uit ontzettend en verschrikkelik; 
uitgezicht uit vergezicht en uitzicht; 
verpleegzuster uit verpleegster en pleegzuster. 

Ook by uitdrukkinge en sintaktiese verbindinge kom 
kontaminasie voor. 'n Steek onder water gee kom van 
'n stee.k gee en 'n skoot onder water gee, soos wanneer 'n 
boot deur 'n koeel onder die waterlyn getref word. Uit 
jy het ham gehoor en jy het gehoor wat hy s~ ontstaan 
jy het hom gehoor wat hy s~. In pleks van kom uit in plek 
van en in plaas van; hy behoort tot een van die mense uit 
hy behoort tot die mense en hy is een van die mense; iemand 
'n kool bak uit iemand 'n poets bak en iemand 'n kool 
stoof. Vergelyk verder uitdrukkinge soos uit die mou 
suig; dit sal jou betreur. 

Kontaminasie ontstaan spontaan en onopsetlik. 
Wanneer so 'n kontaminasie-vorm baie lelik en opvallend 
is, sal die spreker - onder die indruk dat hy horn 
verspreek het - sy fout herstel. Hoe meer ooreenkoms 
daar egter bestaan tussen die t wee woorde of uit
drukkinge, hoe minder kans dat hy sy fout sal ontdek. 
Ander persona kan dit herhaal, sodat dit later heeltemal 
gebruiklik word in die taal. Die taalgeskiedenis leer ons 
dat talle van woorde en uitdrukkinge wat vandag 
algemeen erken en gebruik word, hul ontstaan te danke 
het aan kontaminasie of versmelting. 



HOOFSTUK XVI 

EUFEMISME 

Daar is sekere dinge in die lewe waaroor 'n mens nie 
graag praat tensy dit volstrek nodig is nie. Wanneer ons 
genoodsaak word om tog daaroor te praat, dan probeer 
ons dit doen op die mins onaangename wyse. In 'n 
preek oor 'n maatskaplike euwel het 'n predikant horn 
mi 'n betoog van sowat vyftien minute ongeveer as volg 
uitgelaat: ,,Geagte gemeente, U weet nou, sonder dat 
ek hierdie gruwelike euwel by name genoem het, waaroor 
ek van plan is om vanoggend met U te praat." In die 
daaglikse lewe het ons egter nie altyd soveel tyd tot ons 
beskikking om by die moeilikheid verby te kom nie. Ons 
soek dan na woorde, omskrywinge en antler middele 
waardeur ons die onaangename saak kan versag of selfs 
verbloem. Dit gee aanleiding tot die ontstaan en die 
gebruik van sgn. eufemismes. Ons kan eufemismes 
groepeer volgens die verskillende motiewe wat aanleiding 
gegee het tot hul ontstaan. 

Kr. Nyrop1 ) onderskei die volgende: 

A. Eufemismes as gevolg van bygeloof of vrees 
en ontsag vir die bonatuurlike en die gevaarlike. 

By primitiewe volkere is die verband tussen 'n ding 
en sy naam baie nouer as by kultuurvolkere. Terwyl 

1 ) <Jrammaire Historique de la Langue Frant;aise, Deel IV. 
Kopenhagen, 1913. 
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die na.am by ons 'n aanduiding of simbool is, beskou die 
primitiewe mens dit as 'n deel van die ding self. Die 
barbaar beskou sy naam, net soos b.v. sy hare en sy 
naels, as 'n deel van homself en hou dit geheim uit vrees 
dat hy kan getoor word deur 'n vyandige persoon wat 
dit weet. In Afrika is daar inboorlingstamme wat 
'n kind nie na 'n afgestorwe lid van die familie noem nie, 
want by die noem van so 'n naam kan die gees van die 
afgestorwene verskyn en mag kry oor die kind. So 'n 
naam is dus taboe in die taal, d.w.s. dit word vermy. 
W aar 'n persoon die naam van 'n afgestorwene dra, 
kry hy 'n bynaam om sodoende die vaderlike of voor
vaderlike gees op 'n dwaalspoor te bring. Ook name van 
konings en heiliges kan taboe wees. By die Zoeloes mag 
die name van konings, gode en geeste nie genoem word 
nie, want dit sou die natuurlike loop van sake versteur. 
Name soos die Groot Olifant, die Jakkals, ens. is dus nie 
te beskou bloot as vleiname nie, dog kan ook die gevolg 
wees van bygeloof. In verskillende lande het jagters 
en vissers 'n eie taaltjie waarin die diere nie by hulle 
gewone name genoem word nie, maar aangedui word 
met so 'n vleinaam of 'n omskrywing. Die bedoeling 
hiervan is om die diere te mislei, want by die noem van 
sy naam kan die gevaarlike dier sy verskyning maak of 
die dier waarop gejag word, op die vlug gaan. As kinders 
is ons altyd deur ons ou Boesman gewaarsku om tog 
nie op die jag die diere by hulle ,,regte" naam te noem 
nie, want dan weet hulle dat ons hulle soek en gaan 
op die vlug. 'n Haas was dan ook altyd onder ons bekend 
as doekvoet, 'n bobbejaan as plankboud en 'n steenbok as 
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horinkies. Dieselfde tref ons aan by die name van 
gevaarlike diere. In Europa is die beer bekend as bruintjie 
of heuningeter. In Suid-Afrika is die leeu bekend as 
vuilbaard en die slang as pello (vgl. Port. cobra de capello ). 

Onder hierdie groep is daar o.a. eufemismes vir die 
volgende: 

Die Godheid: Die Jode het nie van Jahveh gepraat nie 
dog dit verander in Jehovah. Ons praat van die Opper
wese, die Voorsienigheid, die Vader, die Hoer Hand, 
die Alsiende ens. Vergelyk die bastervloeke soos 
gussie of gossie (myne), hede(tjie), gops, jissie, herder. 

Die Duiwel: Die Bose, Bokvoetjies, Drommel, Joos of 
Josie, Kope.rtoon, Vaalkros, Damoen. In Middel-Neder
lands word van die Duiwel gepraat as die Viant (van 
der hellen). Deur die veelvuldige gebruik van hierdie 
name verloor hulle later hul eufemistiese krag. Ons 
soek dan na nuwe eufemismes, terwyl die oues gevaar 
loop om te verdwyn. 

Gevreesde siektes: In die sewentiende eeu word 
van die pes gepraat as de gave Gods en van melaatsheid 
as de gezegende ziekte. Vandag neem ons meestal ons 
toevlug tot vreemde en geleerde woorde soos epidemie, 
phthisis (tering), tuberkulose ens. Deurdat hulle minder 
deursigtig is, behou sulke vreemde en geleerde woorde 
hulle eufemistiese krag langer as die inheemse woorde. 
Eufemismes vir siektes is egter nie altyd die gevolg van 
vrees of ontsag nie; hulle kan ook te wyte wees aan 
estetiese oorweginge. Die afsigtelikheid van 'n siekte 
en die onaangename assosiasies daaraan verbonde kwets 
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ons fyn gevoel en dan soek ons na 'n naam wat die siekte 
nie in al sy afgryslikheid voor die gees roep nie. V gl. 
sifilis naas vuilsiekte. 

Die dood en wat daarmee in verband staan: Vir 
sterf kry ons ontslaap, oorly, die weg van alle vlees 
gaan, die tydelike met die ewige verwissel, verhuis (na die 
ewigheid), die stoflike kleed afle; vir begrawe: ter aarde 
bestel, aan die aarde toevertrou, ter ruste le; vir begraaf
plaas: kerkhof, dodeakker, godsakker. Vgl. Ges. 182: 
Stille rustplaats van Gods doden; vir 'n lyk: stoflike oorskot, 
as, die ontslapene. 

B. Eufemismes as gevolg van beleefdheid, ver
sigtigheid of onsekerheid. 

Hierdie eufemismes ontstaan uit die begeerte om die 
gevoelens van andere te eer biedig en nie onnodig met 
die medemens te bots nie. Hulle is jonger as die vorige 
groep en veronderstel 'n sekere mate van ontwikkeling 
en beskawing by diegene i.n wie se ta.al hulle aangetref 
word. Meer ook as by die vorige groep is die gebruik 
van hierdie eufemismes afhanklik van die maatskaplike 
kring waartoe die spreker behoort en sy persoonlike 
karakter, smaak en ontwikkeling. Terwyl een persoon 
padlangs praat, probeer 'n antler doekies omdraai, 
terwyl iets wat in sekere kringe as 'n onbeleefdheid 
beskou word, in antler kringe nie die minste opspraak 
sal verwek nie. 

Hier kry ons o.a. eufemismes vir die volgende: 

Armoede: 'n Persoon is behoeftig, het gebrek aan geld, 
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verkeer in moeilike om8tandighede, het dit nie breed nie, 
moet 8Y rieme smal 8ny. 

Geestelike afwykin~e en liggaamlike gebreke: 
Senu8iek, sielsiek, hardhorig. Oorspronklik was krank
sinnig (krank=klein) 'n eufemisme wat in die loop van 
die tyd sy eufemistiese krag verloor het. In beskaafde 
kringe sal niema.nd van 'n dame se dat sy vet is nie, 
maar da.t sy geset of korpu"lent is. 

Da.a.r bestaan 'n neiging om wat sedelik afgekeur word 
deur 'n sagter term uit te druk en te verbloem. 

Dronkenskap: 'n Persoon drink, i8 aan die drank, 
kyk in die bottel, lig die elmboog, i8 vrolik of "lekkerlyf. 
Ons moet egter versigtig wees om nie al sulke terme en 
uitdrukkinge sonder meer as eufemismes t e beskou nie. 
Dikwels sit daar spot agter so 'n term; dan is dit g'n 
eufemisme nie. As iemand van 'n gesette vrou se sy 
stoel geil, of van iemand in 'n beskonke toestand dat hy 
hoenderkop is, dan is die bedoeling nie om t e versag of 
te verbloem nie, dog net die teenoorgestelde, nl. om die 
aandag te vestig op die lagwekkende van iemand 
wat in hierdie toestand verkeer. Dit gaan dan in die 
rigting van disfemisme. Die "lepel in die dak 8teek is 
g'n eufemisme nie, dog 'n disfemisme vir 8terf. 

Lieg: Die waarheid geweld aandoen, kluitjies vertel, 
uit die duim suig, iemand vergis hom, oordryf of maak 
'n grap, 8kiet met spek. 

Steel: lets verduister, die hand in anderman se sak 
ateek, iets ontvreemd of wederregtelik verwyder. 
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C. Eufemismes as gevolg van fatsoenlikheid, 
welvoeglikheid of skaamte. 

Die aard en die gebruik van hierdie eufemismes sal 
ook grootliks afhang van die sosiale of die familiale kring 
waarin hulle voorkom. Dit sal afhang of die kring bestaan 
uitsluitend uit mans of uit vrouens of uit albei geslagte 
en of die lede daarvan behoort tot die meer beskaafde 
en ontwikkelde dee! van die maatskappy of nie. Eufemis
mes onder hierdie groep staan ook sterk bloot aan 
afslyting, want sodra 'n nuwe term algemeen geword het, 
verbind al die ou gevoelens en assosiasies hulle weer 
daaraan. Dan word nuwe eufemismes, meestal van 
vreemde oorsprong, gesoek of gevorm. 

Liggaamsdele en kledingstukke: Agterste of agter
end, skaamte, privaat, chemise, doek (luier). 

Natuurlike behoeftes: Opsy gaan, broek-los-maak, 
die keiser of 'hotnot betaal, jakkals skiet, na die weer kyk, 
fluit. 

Swangerskap: Sy verwag, is in 'n geseende toestand, 
nie fris nie. 

Luise: Ongedierte, insekte, biebies, kleinvee (spot 1), 
goggas, mensvlooie, onsuiwer, Jerusalemponies. In 
Nederland word gepraat van ongemakke. 

Vergelyk verder: 'n vrou geweld aandoen, vrye liefde, 
met iemand verkeer. Tydens die vorige wereldoorlog 
het die Geallieerdes nooit gevlug nie, maar hoogstens 
agterwaarts gekonsentreer; in Suid-Afrika was daar in 
1914 nie 'n rebellie nie dog 'n gewapende verset of protes. 
Tydens die huidige oorlog is die koerante vol van terug-
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togte volgens pTan, terwyl die groot ryke die klein staatjies 
onder beskerming neem. 

Die ge bruik van eufemismes kan oordryf word. 
Dan bereik die spreker juis wat hy wil probeer vermy. 
Die eufemisme is dan dikwels meer suggestief as die 
oorspronklike woord self. Sommige dames vermy 
woorde soos kings en merrie en praat dan o.a. van 'n 
hy-perd en 'n sy-perd of gebruik 'n antler omskrywing, 
waarvan die uitwerking presies die teenoorgestelde is 
van wat hulle beoog. So is voetvinger vir my taalgevoel 
eerder 'n disfemisme as 'n eufemisme. 

Uit die voorafgaande voorbeelde is dit reeds duidelik 
dat daar meer as een middel is om 'n onaangename saak 
te versag of te verbloem. 

Nyrop noem dan ook die volgende middele tot 
eufemisme: 

(i) Verswyging: Loop na die ... ; jy kry nou op 
jou ... ! 

(ii) Vervorming: Vergelyk die bastervloeke soos 
gats, gits, 'n woord soos hanepoot (uit hane
kloot) en skittery (uit skytery). 

(iii) Afkorting: W.C., T.B.C. (tuberkulose). 
(iv) Vreemde woorde: epidemie (pes), sifilis. 
(v) Omskrywing: die stoflike kleed afle. 

(vi) 'n Vage algemene term of uitdrukking: Ek moet 
my verwyder. 

(vii) Vriendelik klinkende name: Vgl. die aange
haalde gave Gods as benaming vir die pes. 

(viii) Litotes: Dit is die negativering van 'n woord 
met 'n gunstige betekenis deur middel van 
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on- of 'n antler voorvoegael, soos onjuis, 
onwaar, oneerlik, ongunstig. In stede van te 
se dat iemand vals is of da.t hy bedrieg, se ons 
dat hy oneerlik of onbetroubaar is. 

(ix) Antifrase: Dit is die gebruik van 'n woord of 
sin in 'n betekenis wat die teenoorgestelde is 
van die gewone. V gl. hy is 'n mooi meneer, 
dis pragtig, dis 'n mooi manier van doen. 

In Afrikaans besit die verkleinwoord dikwels eufem.is
tiese krag, veral in die kindertaal. Vgl. akkies, dit 
stinkies, die diertjie is doodjies. Sommige het beweer 
dat die toenemende gebruik van eufemismes 'n bewys 
is van die sedelike verval van die mens. Die teenoor
gestelde is miskien eerder waar. Hoe beskaafder 'n mens 
en hoe kieser sy gevoel, hoe meer sal hy die behoefte 
voel aan eufemismes ten einde sy eie en die estetiese 
gevoel van andere nie te kwets nie. 



HOOFSTUK XVII 

ONTLENING 

In vorige hoofstukke is daar gewys op die invloed van 
groeptale onderling sowel as op die invloed van hierdie 
tale op die a.lgemene taal. Dieselfde wisselwerking tref ons 
aan tussen verskillende tale. Elke ta.al het in die loop 
van sy bestaan die invloed van die een of antler ta.al 
of tale in mindere of meerdere mate ondergaan. 
Hierdie inwerking van een taal op 'n antler kan op 
tweerlei wyse geskied, nl. deur die gesproke ta.al en deur 
die geskrewe woord. Die eerste is die gevolg van persoon
like aanraking; die tweede van letterkundige bande. Dit 
lei tot die ontstaan van leenwoorde in een of albei die 
tale. In sy bekende werk ,,De Franse woorden in 
't Nederlands" onderskei Salverda de Grave tussen 
die a a n 1 e i d i n g en die o o r s a a k van ontlening. 
Volgens hom is die aanleiding tot ontlening oorloe, 
handelsverbindinge, letterkundige studies ens., d.w.s. 
feite wat buite die taalgebied self gelee is. Hulle toon 
vir ons h o e en langs watter weg 'n ontlening die taal 
binnedring, maar verklaar nog nie die oorsaak nie, 
d.w.s. w a a r om die vreemde woord hom in die land 
kom vestig. In verband hiermee onderskei Salverda 
de Grave dan: 

A. Aanleiding tot ontlening. 

1. Persoonlike aanraking. Dit kan die gevolg wees 
van geografiese kontak tussen twee lande. In die grens-
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streke waar die bewoners van die twee lande in gereelde 
verkeer met mekaar is, ontstaan dan grensdialekte, wat 
bestanddele van albei tale bevat. Uit hierdie grens
dialekte kan die vreemde woorde die land verder binne
dring en later gemeengoed word deur die hele taal
gebied. Waar een volk 'n antler volk onderwerp en hom 
in die verowerde gebied vestig, kan ontlening ook 
plaasvind. In so 'n geval sal die tale mekaar wedersyds 
beinvloed. Die hoogs ontwikkelde volk staan egter die 
meeste woorde af aan die minder ontwikkelde. Hoe meer 
bewus 'n volk is van sy minderwaardigheid, hoe makliker 
hy vreemde woorde in sy woordeskat sal opneem. 

2. Staatkundige bande, soos tussen Engeland en Suid
Afrika, tussen Nederland en Nederlands-Oos-Indie. 

3. Letterkundige bande. Die Engelse boek, pers en 
tydskrif is verantwoordelik vir Engelse leenwoorde in 
Afrikaans. 

B. Oorsake van ontlening. 
l. V ir die begrip wat deur die vreemde woord aangedui 

word, bestaan in die eie taal g'n term nie. Hieronder val 
woorde wat betrekking het op kuns en wetenskap en 
tegniek, die openba.re sowel as die persoonlike en die 
huislike lewe. 

2. Die vreemde woord druk die gedagte noukeuriger uit 
as die eie woord. Hier moet veral gelet word op die 
verskil in die gevoelswaarde van die betrokke woorde, 
vgl. soepel met buigsaam, affronteer met beledig, konver
sasie met gesprek, kompensasie met skadevergoeding, 
gedistingeerd met vernaam, aansienlik. 
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3. Die vreemde taal het een woord vir die beyrip wat 
in die eie taal deur rniddel van 'n omskrywing moet uit
gedruk word. Vgl. memoriseer, prestige, joviaal, nasionali
teit, aktueel. 

4. Die vreemde woord word gebruik as eufemisme. 
V gl. konstipasie ( verstopping, hardlywigheid), trans
pireer (sweet). 

Die aard en die omvang van vreemde invloed op die 
woordeskat van 'n taal sal verder afhang van allerlei 
faktore en omstandighede. Ekonomiese afhanklikheid 
sal ontlening in die hand werk. Die invloed van Engels 
op Afrikaans lewer hiervan 'n bewys. As Britse besitting 
is Suid-Afrika grootliks aangewese op Engeland vir sy 
buitelandse handel. Ons grootste invoer is uit Enge
land en saam met die handelsartikel importeer ons ook 
die Engelse naam daarvan. Ten spyte van poginge om 
dit te suiwer, is en bly die invloed van Engels op die 
Afrikaanse handelstaal geweldig. In die tweede plaas 
kan politieke omstandighede ontlening bevorder of 
teenwerk. Vaderlandsliefde en 'n kragtige nasionaliteits
gevoel is bolwerke wat die vreemde woord stuit. Die 
ontwaking van die Afrikaner en sy doelbewuste strewe 
om homself en wat sy eie is te handhaaf en uit te bou, 
het nie alleen 'n versperring opgewerp teen die indrin
gende anglisisme nie, maar het as gevolg gehad dat 
baie van die ou inkomelinge hul staanplek verloor het. 
In tweetalige lande soos Suid-Afrika, Vlaandere en 
dele van Switserland is die gevaar van ontlening en 
taalvermenging baie groot. Wanneer 'n persoon hom 
daagliks in twee verskillende tale moet uitdruk, gebruik 



143 

hy maklik en onbewus woorde en beelde uit die twee 
tale oor en weer. Dit kan selfs daartoe lei dat die een 
of die antler van die twee tale sy selfstandige karakter 
verloor. Hoe groter die verwantskap en die ooreenkoms 
tussen tale, hoe makliker hulle mekaar bei:nvloed en 
oor en weer leen. Ons Afrikaners kan en durf dus nie 
dieselfde grootmoedige en hooghartige houding as die 
Nederlander aanneem ten opsigte van Engels nie. 
Tweetaligheid sowel as die ekonomiese, staatkundige, 
letterkundige en kulturele bande tussen Suid-Afrika en 
Engeland maak die verengelsing van Afrikaans nie 'n 
hersenskim nie, maar 'n steeds dreigende gevaar. 

Die invloed van een taal op 'n antler sal ook afhang 
van die maatskaplike status en die sosiale verhouding 
van die twee volke deur wie sulke ta.le gepraat word. 
In sy ,,Afrikaans en Maleis -Portugees" wys 
dr. D. B. Bosman daarop dat die blanke wat van sy 
superioriteit bewus is, nie so geredelik 'n woord van sy 
jong, d.i. 'n nature! of 'n gekleurde, wat benede hom 
staan, oorneem nie. Dr. Bosman toon verder aan dat 
in die oostelike distrikte van die Vrystaat wat aan 
Basoetoland grens, die meeste blankes, vaders, moeders 
sowel as kinders, Sesoeto ken en dit daagliks met hulle 
,,volk" praat. Tog is daar g'n onderskeid op te merk 
tussen die Afrikaans van die mense wat daar geboreen op
gegroei is en die van Afrikaners uit antler dele van die 
land nie. W anneer dieselfde kinders uit daardie grens
distrikte later egter Engels leer praat, dan duur dit nie 
lank nie of die invloed daarvan op hulle Afrikaans word 
maar alte merkbaar. ,,Die verklaring," so konkludeer 
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dr. Bosman, ,,moet m.i. dan ook gesoek word in die 
verskil in die ma.atskaplike posisie van die individue 
van wie hy die een en die antler taal geleer het." 

Wyse van ontlening: 'n Ontlening geskied nie deur 
die hele volk nie, maar begin by die enkeling en in 'n 
bepaalde sosiale groep. ,,Een vreemd woord," se 
Salverda de Grave, ,,begint met telkens opnieuw te 
worden overgenomen; eerst wanneer dit vaak genoeg 
is geschied, begint het deel uit te maken van de taalschat 
van het volk dat overneemt." Die vreemde woord word 
dus deur een of meer persone oorgeneem en gebruik. 
Wanneer dit herhaaldelik gebeur, raak die woord meer 
bekend en word dit deur meer en meer persone gebesig, 
totdat dit later algemeen gebruiklik word as leenwoord. 
Dieselfde gebeur wanneer 'n woord ontleen word deur 
die een of antler groeptaal. Aanvanklik is die leenwoord 
beperk tot die woordeskat van die groep. Uit die 
groeptaal kan so 'n leenwoord egter deurdring tot die 
algemene taal. So het b.v. 'n groot aantal Franse leen
woorde Nederlands binnegedring via die seemanstaal, 
terwyl Afrikaans baie woorde aan Engels ontleen het 
deur middel van die handelstaal. Baie leenwoorde was 
dus oorspronklik vakterme, wat hul weg tot die algemene 
ta.al gevind het. 

Die leenwoorde in sy taal werp lig op die beskawings
geskiedenis van 'n volk. Dis nie toeval dat 'n groot 
aantal van die woorde in Nederlands en Afrikaans wa.t 
op die Christendom betrekking het, Latynse leenwoorde 
is nie. Rome was die bakermat van die Christendom en 
Romeinse sendelinge die draers daarvan na die antler 



145 

lande van Europa. Die leenwoorde in 'n taal besit dus 
kultuurhistoriese waarde. Wat Prof. De Vooys se met 
betrekking tot die anglisisme in N ederlands is ook 
mutatis mutandis van toepassing op Afrikaans: ,,De 
onderzoeker van het Anglicisme moet meer doen dan 
Engelse woorden verzamelen en alfabeties ordenen: 
hij moet in dit dode materiaal leven brengen door er 
een stuk kultuurgeschiedenis van te maken. In welke 
tijdperken en op welk gebied kwamen de Nederlanden 
met Engeland in aanraking? Was die aanraking opper
vlakkig of innig? Welke kringen van de bevolking of 
welke individuen werden daardoor rechtstreeks of 
zijdelings be'invloed ? Welke voorwerpen, handels
artikelen, instellingen, uitvindingen, zeden, gewoonten 
en begrippen leerden we in de loop der eeuwen van de 
Engelsen kennen? Hoe was in de verschillende tijden 
de stemming tegenover de Engelse kultuur hier te 
la.nde? Werd kennis van de Engelse taal op prijs gesteld 
en opzettelik aangekweekt? Hoe stond het met de 
waardering van de Engelse letterkunde hier te lande? 
Wat werd er van de Engelse schrijvers gelezen ? Welke 
werken werden vertaald, wanneer en door wie? Ging 
er van de oorspronkelike en vertaa.lde werken invloed 
uit op onze eigen letterkunde? "1 ) By 'n studie van 
leenwoorde moet daar dus rekening gehou word met 
hierdie en dergelike vrae. Daarby sal die ondersoeker 
omsigtig en . versigtig te werk moet gaan, anders kan hy 

1) Dr. C. G. N. de Vooys: Engclse invloed in het N ederlands, 
in ,,Verzemelde Taslkundige Opstellen," II, bl. 72, 
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maklik tot allerlei verkeerde gevolgtrekkinge kom. 
Ontleninge soos b.v. kook uit Lat. coquere en leeu, tier, 
palm uit Lat. leo, tigris, palma is geen bewys dat ons 
Germaanse voorouers hulle voedsel rou geeet en hierdie 
diere en plant nie geken het nie. Die inheemse woord 
word soms deur die vreemde woord verdring. Germaanse 
woorde soos ors en wand ken ons vandag nog net in 
samestellinge soos roskam en wandluis. Origens is hulle 
verdring deur perd en muur uit Lat. paraveredus en 
murus. Die oorsaak van die verdringing van die eie 
deur 'n leenwoord is nie altyd vas te stel nie. Dis moont
lik dat die vreemde woord 'n ander gevoelswaarde 
besit en deftiger geklink het, of dat dit tot modewoord 
geword het as gevolg van pronksug en die oorskatting 
van 'n vreemde kultuur. Dit kon ook met 'n verbeterde 
kuns ingevoer gewees het, soos miskien in die geval 
van die woord muur. Die eie Germaanse woord wand 
staa.n in ablautsverband met winden=om- of toewikkel. 
Die wand van die Germaanse huis het bestaan uit hout
en latwerk, die Romeinse muur daarenteen uit steen. 
Dit is dus moontlik dat die kennismaking met die 
Romeinse boustyl gelei het tot die oorname van die woord 
muur saam met die verbeterde bouvorm. Tahoe kan 'n 
8.nder · oorsaak wees vir die verdwyning van die eie 
woord. Dit word dan vermy en vervang deur 'n vreemde 
woord as gevolg van bygeloof en vrees vir die bonatuur
like: Iri · baie gevalle is dit egter nie moontlik om 'rt 
bevredigende verklaring te vind vir die verdringing van 
die eie deur 'n vreemde leenwoord nie. Waa.rom b.v. die 
ou Nederla.ndse woord moei moes plek maa.k vir die 
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Franse leenwoord tante, en waarom in Afrikaans ou 
woorde soos kd£kant of bed(stede), fl.es en keuken hul 
plek gedeeltelik of geheel moes afstaan aan die Maleis
Portugese indringers katel, bottel en kombuis is nie vas 
te stel nie. In die lig van ons gebrekkige kultuur
historiese gegewens kan ons hoogstens gissinge maak 
wat allesbehalwe bevredigend is. 

Die vreemde leenwoord kan onveranderd oorgeneem 
word of in die volksmond gewysig en vervorm word deur 
klankverandering, klanksubstitusie en (of) volksetimo
logie. Vgl. piano (It . piano) , spaaider (Eng. spider), spiets 
(Eng. speech), kothuis (Eng. cottage), juts (Eng. judge), 
jem (Eng: jam), trok (Eng. truck), sieling (Eng. shilling), 
orreltjie (Eng. orderly), halfkoord of albertkoord (Port. 
albacora). Meestal word sulke leenwoorde in oor
eenstemming gebring met die eie klankstelsel. Mettertyd 
word hulle nie meer as vreemdelinge gevoel nie en kan 
dan, net soos die eie woorde, klank-, vorm- en betekenis
wysiging ondergaan. So is daar, wat betref klank 
en vorm, niks vreemds meer te bespeur in verband met 
Latynse leenwoorde soos tafel, muur, kelder, wyn, kaas, 
botter, brief, engel, duiwel , of in verband met Maleis
Portugese leenwoorde soos kraal, pondok, sambal, 
baadjie, sambreel, tronk, bredie, mebos, oorlams, . soebat, 
baklei. 

In stede van die vreemde woord onveranderd of min 
of meer gewysigd oor te neem, kan so 'n woord letterlik 
vertaal word. Dan kry ons wat die Duitsers noem 'n 
Lehnubersetzung. Die ou Nederlandse woorde owler
vader en oudermoeder is later vervang deur grootvader 
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en grootmoeder, wat letterlike vertalings is van Fr. 
grand-pere en grand'mere. In Afrikaans bestaan daa.r 
baie dergelike letterlike vertalings, veral op die gebied 
van die sport, b.v. voetbal, halftyd, halfagter, driekwart, 
vleuel, stelskop, systap, heelagter. Nie net vreemde woorde 
nie, maar ook vreemde uitdrukkinge en beelde kan op 
hierdie wyse vertaal word, b.v. die trein vang (catch 
the train}, iemand afsien (to see somebody off), iemand 
afsit (to put him off}, sy eie beuel blaas (to blow his own 
trumpet}, iemand se been trek (to pull somebody's leg) 
ens., ens. Dat sommige van hierdie voorbeelde af te 
keur is, hoef geen betoog nie. 

Dis nie die bedoeling om hier in besonderhede in te 
gaan op die leenwoorde in Afrikaans nie. 'n Groot 
gedeelte daarvan moet as erfgoed beskou word, omdat 
hulle reeds in Nederlands bestaan en saam met ons 
voorouers na Suid-Mrika gekom het, of deur middel van 
latere inkomelinge en besoekers in Afrikaans bekend 
geraak het. Dit is b.v. die geval met die groot aantal 
woorde wat Nederlands ontleen het aan tale soos Latyn, 
Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees en 
Maleis. Voor die 17de eeu was die invloed van Engels 
op Nederlands egter maar gering. Afrikaans kan dus nie 
veel Engelse leenwoorde uit Nederlands geerf het nie. 
Tydens en na sy ontstaan in Suid-Mrika het Afrikaans 
op sy beurt weer in aanraking gekom met verskillende 
tale en daaraan woorde ontleen: 

(a) Leenwoorde uit Hottentots. Daar was aan
raking met verskillende Hottentotstamme, soos die 
Strandlopers, die Grikwas en die Namakwas. Later 
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het die koloniste ook met die Boesmans in aanraking 
gekom. Weens die wilde en roofsugtige natuur van die 
Boesmans, was die aanraking tussen hulle en die koloniste 
nie van 'n aard om ontlening in die hand te werk nie. Die 
enkele Boesmanwoorde en plekname in Afrikaans sal 
dan ook grootliks deur middel van die Hottentotte 
ontleen wees. Die ontleninge aan Hottentots bestaan 
uit 'n aantal plek-, plant-, diername en enkele woorde 
wat betrekking het op antler sake: Karoo, Outenikwa, 
Gamtoos, Kei, Garies, Gamka, kwagga, gogga, oorbietjie 
of oribie, karee, rlagga, boegoe, ganna, ghaap, gore, karos, 
kierie ens. 

(b) Leenwoorde uit Maleis-Portugees. Dit was 
die slawe. en handelstaal. Hierdie leenwoorde bestaan 
meestal uit plant- en diername, die name van kossoorte, 
voorwerpe en. artikels: jamboes, koejawels, makou, 
blatjang, bobotie, pienang, sosatie, tjalie, ramkie, karba, 
doepa, paljas ens. 

(c) Leenwoorde uit Duits. Ten spyte daarvan dat 
die Duitse koloniste 'n taamlike groot persentasie van 
die bevolking uitgemaak het, is die aantal ontleninge 
aan Duits baie gering. Behalwe familie- en enkele 
plekname vind ons swernoot, by my siks, wiks, oorwaks, 
dan en wan en militere woorde soos laer, werda, kamaste 
en strawasie. 

(d) Leenwoorde uit Frans. Die aantal is uiters 
klein en in hoofsaak beperk tot die name van 'n paar 
vrugtesoorte soos bermot(peer), sermein(peer ), pawee
(perske), pompemoer. 
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(e) Leenwoorde uit die Bantoetale. Hulle bestaa.n 
uit dier-, plantname en enkele antler woorde: indaba, 
indoena, impi, mamba, mahem, tsetse, na(boom), mo
pani, lobola ens. 

(/) Leenwoorde uit Engels. Soos te begryp is, strek 
die invloed van Engels hom uit oor die hele taalgebied. 
Dit was en is nog in baie gevalle die voertaal in ons 
skole en universiteite, die taal van die regering en die 
a.dministrasie, van die handel, van ons nywerhede, ons 
geldwese, van die sport en baie huislike aangeleenthede. 
As enkele voorbeelde dien leenwoorde soos speaker, 
koukus, juts, jurie, tjek, stoor, pennie, sikspens, sieling, 
kleim, stemp, tjop, jellie, poeding, tennis, krieket, aspaai 
(I spy) ens., ens. 

Ten slotte kom ons tot die vraag: Watter standpunt 
moet ons inneem teenoor leenwoorde? Die uiterste 
standpunt is die van die sgn. taalpuriste, wat alle leen
woorde as uit die hose en daarom verwerplik beskou. 
Hierdie standpunt is egter nie te verdedig nie, omdat 
dit in die eerste plaas nie rekening hou met die taalfeite 
self en ook nie met die geskiedenis nie. Tweedens lei 
dit tot opsetlike taalverarming. Soos reeds aangetoon, 
bestaan daar geen volkome suiwer taal nie en, solank 
verskillende volke met mekaar in aanraking kom, solank 
die een by die ander artikels en begrippe leer ken en 
van hom oorneem, sal ontlening plaasvind. 

'n Ontlening moet op sigselwe beoordeel word. Die 
Deense taalgeleerde Jespersen wys daarop dat 'n woord 
nie moet verwerp word net omdat dit uit 'n vreemde 
land afkomstig is nie. Dit is met 'n leenwoord gesteld 
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soos met produkte. Die waarde van b.v. tee, bier, opium 
en goud hang nie af van die land waaruit hierdie sake 
afkomstig is nie en moet onafhanklik daarvan beoordeel 
word. Elke ta.al bevat vreemde tegniese woorde wat nie 
deur eie terme kan vervang word nie. Soms word sulke 
woorde met sukses vertaal, dog dikwels is die vertaling 
erger as die leenwoord self. Die beswaar moet dus nie 
wees teen die leenwoord net omdat dit 'n leenwoord is 
nie, dog teen verkeerde motiewe wat tot die gebruik 
daarvan aanleiding gegee het. Oor die algemeen 
gesproke, kan ons se dat, wanneer die leenwoord voorsien 
in 'n behoefte waartoe die eie woord nie in staat is nie, 
dit 'n aanwins is en nie af te keur nie. Dit is b.v. die 
geval wanneer, soos Salverda de Grave aantoon, die 
ta.al nie 'n eie woord besit nie; of wanneer die vreemde 
woord die begrip noukeuriger uitdruk, of deur middel 
van een woord waar die eie ta.al moet gebruik maak van 
'n omskrywing; en eindelik, wanneer die leenwoord 
gebruik word as eufemisme. Wanneer daarenteen die 
gebruik van die vreemde woord toe te skryf is aan 
gemaksug, slordigheid, oppervlakkigheid en haastigheid 
of aan pronksug en aanstelling, is dit af te keur. Die 
gevaar van taalverbastering le nie so seer in die oorname 
van tegniese woorde nie, maar in wat Salverda de Grave 
noem ,,nie-tegniese" woorde, d.i. woorde wat gemoed
stemminge en gevoelens vertolk: ,,Hoe persoonliker het 
begrip is dat door bet vreemde woord wordt uitgedrukt, 
des te kracbtiger het bewijs dat bet levert van Franse 
(lees: vreemde) invloed."1 ) Die beste wyse om hierdie 

1 ) De Franse woorden in 't Nederlands, bl. 35. 
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persoonlike of subjektiewe woorde te vermy, is deur die 
verfyning en die verskerping van die eie taalgevoel. 
Dit moet gedoen word, soos Prof. De V ooys se, nie deur 
jag . te maak op vreemde woorde of -ismes nie, dog deur 
die studie van ons groot en goeie skrywers: ,,Taal
zuiverheid is te bereiken zonder opzettelike taal
zuivering. Wie dit wil bevorderen, behoeft niet mee t e 
doen aan de jacht op vreemde woorden, maar zal 
moeten zorgen, bij zich zelf en zijn volk aan te kweken de 
zin voor ware eenvoud, oorspronkelikheid en zelfstandig
heid. Dat zijn de bronnen waaruit een zuivere, volks
eigen taal moet en kan voortkomen. "l) 

1 ) Dr. C. G. N . de Vooys: Purisme, bl. 30, in ,,Verzamelde 
Taalkundige Opstellen.' ' 



HOOFSTUK XVIII 

ASPEK (AKTIONSART) 

Die begrip tyd, soos uitgedruk deur die verskillende 
vorme van die werkwoord, is betreklik jonk in die Indo
Germaanse tale. Daar is 'n antler begrip wat veel ouer 
is, naamlik die begrip aspek of aktionsart. Ons kan 
aspek definieer as die gesigspunt van waar uit die hande
ling wat neergele is in die stam van die werkwoord beskou 
en voorgestel word, afgesien van die tyd waarin of die 
wyse waarop dit plaasvind. 

Aspek slaan meer op plek as op tyd. Die begrip plek 
is egter ouer as die begrip tyd, sodat verskil in aspek ook 
ouer moet wees as verskil in tyd. Om aspek te verstaan, 
moet ons ons dus heeltemal losmaak van die begrip 
tyd. Die vraag is bier nie wanneer die ha.ndeling plaas
gevind het of sal plaasvind nie, maar of ons staan a.an 
die begin, in die middel of a.an die einde daarvan. 

Vergelyk die volgende sinnetjies: 
(i) Dit begin sneeu. 

(ii) Dit hou aan met sneeu. 
(iii) Dit hou op met sneeu. 

Grafies sou ons die aspek van hierdie drie sinne as 
volg kan voorstel:-

(i) I _____ _ 
(ii) 

(iii) 
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Die eerste sin druk die voltooiing uit van 1n moment 
aan die begin va.n die handeling, die tweede stel die 
handeling voor in sy onbegrensde duur, terwyl die 
laaste te kenne gee dat 'n moment aan die einde van die 
handeling en gevolglik die handeling as geheel vol
tooid is. 

Hierdie begrippe, naamlik be,gin, duur en voltooiing van 
die handeling, kon oorspronklik uitgedruk word deur die 
verskillende vorme van die werkwoord. Later, nadat 
die begrip tyd oorheersend geword bet, is hierdie werk
woordsvorme gebruik om tydsverskil aan te dui. 

Daar is verskillende soorte aspek, soos o.a. iteratiewe, 
desideratiewe, kousatiewe, intransitiewe, duratiewe en per
fektiewe aspek. Vir Nederlands en Afrikaans is veral dura
tiewe en perfektiewe aspek van belang. Hierby bet ons 
dan veral die oog op die vraag of die handeling as aan 
die gang (duratief) of as voltooid (perfektief) voor
gestel word. In verband biermee kry ons twee hoof
groepe van werkwoorde: 

(a) Imperfektiewe of duratiewe werkwoorde. 
(b) Perfektiewe werkwoorde. 

(a) Imperfektiewe of duratiewe werkwoorde dui 
die handeling aan in sy onbegrensde duur. 'n Duratiewe 
werkwoord stel die handeling voor as aan die gang sonder 
om daarby te dink aan sy begin of aan sy einde, b.v. 
ek is aan die skrywe. In hierdie sin het ons met suiwer 
duratiewe aspek te doen. 

Die meeste enkelvoudige werkwoorde is duratief: 
hoor, sien, eet, reik ens. Sommige van bierdie werk
woorde kan egter Of duratief Of perfektief wees. Dit hang 
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net da.a.rvan a.f hoe 'n mens horn die werking voorstel. 
Gaan b.v. is duratief, dog in praat sal nie meer help nie, 
ek gaan (vertrek) is gaan perfektief. So ook hy slaa,n die 
hond (duratief) maar hy slaan die hond dood (perfektief). 

(b) Perfektiewe werkwoorde: Hier word aan die 
begin en aan die einde van die handeling gedink. By 
hierdie soort werkwoorde is daar ook die oorgang 
van die een toestand in 'n antler: ontbrand, ontwaak, 
verhoor, ervaar, erlang. Ons het dus hier te doen met 
werkwoorde wat die voltooiing van 'n moment aan die 
begin of a.an die einde van. die handeling uitdruk. 

Slawies en die studie daarvan het veel lig gewerp op 
hierdie taalverskynsel. Onder moderne tale vertoon 
Slawies aspekte die duidelikste. Terwyl in die meeste 
tale tydsverskil naderhand gaan oorheers het ten 
koste van aspek, is dit in Slawies nog sekonder. 
In Slawies het elke werkwoord 'n duratiewe en 'n 
perfektiewe vorm. As die werkwoord duratief is, word 
die perfektief daarvan afgelei en omgekeerd. Enkel
voudige werkwoorde is duratief, terwyl saamgestelde 
werkwoorde perfektief is. Hieruit blyk dus dat in Slawies 
die voorvoegsel perfektiewe krag besit, want dit maak 
van 'n simpleks wat duratief is 'n perfektief. Dit het 
geleerdes laat soek na 'n dergelike verskil in Germaans 
en hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat in baie 
gevalle die voorvoegsel in Germaans ook perfektiewe 
krag het. Hoe verder ons chronologies t eruggaan, hoe 
duideliker dit kan waargeneem word, soos o.a. blyk in 
die geval van Goties. In Goties word perfektiewe aspek 
uitgedruk deur samestelling met 'n prefiks, in die meeste 
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gevalle met ga, Ohd. gi, Ndl. en Afr. ge. In Goties is ga 
nie, soos ge in Nederlands en Afrikaans, tot die verl. 
deelw. beperk nie1 ). Daar loop dit deur die hele para
digma. 

Vgl. Go. itan eet (duratief) met fra-itan opeet (per
fektief). Go. hausjan hoor (duratief) met ga-hausjan 
end-uit hoor, dus verstaan, verneem (perfektief). 

In Middel-Nederlands vind ons dieselfde. Ook hier 
is ge nie tot die verl. deelw. beperk nie. In sy Middel
nederlandsche Spraakkunst (Syntaxis) gee Stoett o.a. die 
volgende voorbeelde van werkwoorde met ge saamgestel: 

(a) Werkwoorde wat die einde of die voltooiing 
van die handeling uitdruk: gespinnen (afspin), 
gelopen (beloop, bedra), gescriven (beskryf), 
gehoren (end-uit hoor, dus verhoor). 

(b) Werkwoorde wat die begin van die handeling 
uitdruk: geliggen (gaan le), gesien (in die oog 
kry, bemerk), geroeren (in beweging bring). 

Vergelyk verder Mnl. bidden (bid, smeek) met 
gebidden (deur bid verkry, tot stand bring), derven 
(ontbeer, mis) met gederven (verloor, kwyt raak), werken 
(werk, arbei) met gewerken (skep, volbring). Die verl. 
deelw. het oorspronklik 'n handeling in die verlede uit
gedruk, afgesien van die vraag of dit voltooid was of nie. 
Oor so 'n handeling in die verlede dink ons in die reel 
egter as aan iets wat voltooid is, hoewel dit nie die geval 
hoef te wees nie. M.a.w. die verl. deelw. druk deur sy 
aard eerder iets perfektiefs as iets duratiefs uit. Gevolg-

1) V gl. egter: hy laat hom nie ges€ nie, waar die infinitief met 
ge saamgestel is om perfektiewe aspek uit te druk. 
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lik het die gedagte op die voorgrond getree dat die verl. 
deelw. die voltooiing van die handeling uitdruk en 
omdat ge gewoonlik gebruik is om hierdie voltooiing 
nit te druk, het dit langsamerhand gewoonte geword om 
ge voor alle verlede deelwoorde te plaas. In Mnl. kry ons 
egter nog verlede deelwoorde sonder ge: comen, bracht, 
worden, leden, vonden. Dit is werkwoorde wat reeds 
self 'n sterk perfektiewe krag besit het en dus g'n ge 
in die verl. deelw. nodig gehad het nie. Op die duur was 
die gelykmakende krag van die analogie egter ook vir 
hulle te sterk, soos blyk uit die Nieu-Nederlandse vorme 
van hierdie werkwoorde: gekomen, gebracht, geworden, 
geleden, gevonden. 

Ook bliven het g'n ge in die verl. deelw. nie, dus 
bleven. Daar is twee redes waarom die verl. deelw. nie 
ge het nie. Bliven<bi+liven. Die ww. is dus alreeds 
met 'n voorvoegsel saamgestel. In die tweede plaas het 
bliven in Mnl. dikwels 'n antler betekenis as vandag. 
Ndl. blijven is duratief. Mnl. bliven beteken dikwels 
worden. Vgl. Doe bleef graaf Floris dood=gaan dood. 
Mnl. bliven is hier dus perfektief, omdat dit die oorgaan 
van een toestand in 'n antler uitdruk. 

Reste van die ou verl. deelw. sonder ge vind ons nog 
in woorde soos welkom, dusdanig, sodanig. By werkwoorde 
wat begin met be, her, er, ont en ver voel ons vandag nog 
die ge as oorbodig in die verl. deelw. Die analogie is 
egter ook hier besig om horn te laat geld. Veral by 
minder ontwikkeldes is sulke vorme soos gebegin, 
geontmoet, gevergeet ens. vry algemeen. 



158 

Die perfektiewe werkwoorde met voorvoegsels kan 
as volg verdeel word: 

A. Duratief-perfektiewe werkwoorde: By hierdie 
groep val die nadruk op die werkwoordelike gedeelte: 
opvoed, uitrus, deurboor, uitslaap. Die werkwoord deurboor 
beteken aanhou met boor totdat dit deur is. Die nadruk 
val dus op die werkwoord, maar daar word terselfder
tyd te kenne gegee dat die werking 'n einde sal he, dit 
is, wanneer die boor, mes ens. deur is. 

B. Eintlike perfektiewe werkwoorde: Hier duur 
die werking veel korter as by die vorige groep. Daarom 
word hulle ook dikwels genoem momentaan-perfek
tiewe werkwoorde. Nie die werkwoord nie, maar die 
voorvoegsel is hier hoofsaak. By hierdie soort het ons 
twee groepe: 

(i) Effektief-perfektiewe werkwoorde: Hulle druk 
die voltooiing van 'n moment aan die einde van die 
handeling uit. Die duratiewe werking gaan dus vooraf, 
maar is veel korter as in die geval van die werkwoorde 
onder A, b.v. bereik. Ek reik (strek) my hand na iets 
en dan bereik ek dit. Ek moet dus eers reik voordat ek 
kan bereik. 

(ii) Ingressief- (of Inchoatief-) perfektiewe werk
woorde: Hier vind ons die omgekeerde van wa.t ons by 
die vorige gro.ep gekry het; nl. die perfektivering van 'n 
moment a.an die begin van .die handeling of die intree 
van 'n nuwe toestand, waa.rop dan 'n duratiewe werking 
volg, b.v. anilJrand (begin bra.nd); onthyt (begin byt), 
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ontslaap (begin slaap, dus die oorgang in 'n antler 
toestand), bevries. 

Behalwe die voorvoegsel beskik Nederlands en Afri
kaans oor nog antler middele om aspek uit te druk. 

(a) Verskillende woorde: spreek, praat (duratief) naas 
se (perfektief). Verspreek, uitspreek, bespreek, bepraat 
is egter perfektief. 

(b) Verwante woorde: Ndl. liggen, zitten, vallen 
(duratief) naas leggen, zetten, vellen (perfektief). Hier 
het ons eintlik te doen met kousatief-perfektiewe 
aspek. In Afr. doen sit en ze diens as oorganklike sowel 
as onoorganklike werkwoorde. 

(c) Die wederkerige voornaamwoord: Hierdeur kan 
die aspek soms verander word. Vgl. hy verroer (duratief) 
naas hy verroer horn (ingressief-perfektief). 

(d) Hulpwerkwoorde: Dit begin sneeu; die wind hou 
aan met waai; die vent bly praat; die voel gaan sit; dit 
hou op met reent. 

(e) Die teenwoordige deelwoord: In die reel is hierdie 
deelwoord duratief, b.v. lopende water. Dit kan egter 
ook perfektief wees, b.v. vallende siekte, d.w.s. 'n siekte 
wat tot 'n val lei (effektief-perfektief). 

(j) Reduplikasie: In vergelyking met Ndl. is die 
gebruik van die teenwoordige deelwoord heperk in 
Afr. Deels word dit vergoed deur die gebruik van die 
reduplikasie in Afr. Ndl. hij loopt etende, zingende, 
fluitende word in Afr. hy loop eet-eet, sing-sing, fluit-fluit 
(dura.tief). Nie alleen duratiewe nie, maar ook iteratiewe 
aspek kan in Afr. deur middel van reduplikasie uitge
d,ruk word. V gl. hy loop val-val, staan-staan. 
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(g) Die verlede deelwoord: Uit die aard van die saak 
is die verl. deelw. perfektief: 'n geskiete bok. 'n Verl. 
deelw. kan egter ook 'n toestand uitdruk wat nog altyd 
voortduur: 'n gel,aaide geweer. 

Uit alles wat ons gese het, blyk dat die behoefte 
om verskil in aspek uit te druk, in die menslike psige sit. 
Want, toe in Germaans tydsverskil oorheersend geword 
het en die werkwoordsvorme hiervoor gebruik is, het die 
taal antler middele gevind om verskil in aspek uit te 
druk. Terwyl dit in die oertyd deur klankwisseling of 
ablaut uitgedruk was, word dit vandag gedoen deur 
middel van prefikse, verwante woorde, hulpwoorde, 
reduplikasie ens. 



HOOFSTUK XIX 

MODALITEIT 

Onder modaliteit verstaan ons die verhouding wat 
daar bestaan tussen die inhoud van die sin, d.i. die 
geda.gte wat daarin uitgedruk word, en die werklikheid. 
'n Sin kan 'n min of meer persoonlike of subjektiewe 
element bevat. Afgesien van die mededeling of gedagte 
wat <lit bevat, kan dit ook die spreker se oordeel, wil of 
begeerte openbaar. Dit blyk uit 'n vergelyking van die 
volgende sinnetjies: 

(i) Johannesburg is in Transvaal gelee. 
(ii) Dit was 'n besonder geslaagde konsert. 

In albei sinne word 'n feit gekonstateer, d.w.s. 'n feit 
in sover dit die spreker betref. In die eerste sin is dit 
egter 'n feit waa.romtrent daar geen meningsverskil 
kan besta.an en wat dus nie van die spreker se mening 
afhanklik is nie. In die tweede sin sta.an die saak anders. 
Hier word ook 'n feit of 'n werklikheid meegedeel. 
Dis egter 'n werklikheid wat a.fhang van en berus op die 
subjektiewe oordeel van die spreker en nie op 'n va.s
staande en algemeen erkende feit nie. Ander mense 
mag daaroor anders dink, dog volgens die spreker was 
dit 'n geslaagde konsert. In teenstelling met die eerste 
sin bet hierdie sin dus 'n subjektiewe kleur. Dis hierdie 
subjektiewe houding van die spreker ten opsigte van die 
werklikheid wat die verhouding tussen die inhoud van 
die sin en daardie werklikheid bepaal. 
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V olgens die voorstelling van die spreker is daar drie 
moontlikhede met betrekking tot die verhouding tussen 
die inhoud van die sin en die werklikheid. V gl. die 
volgende sinne: 

(a) Piet het By plaas giBter verkoop. 
(b) MiBkien het Piet BY plaas giBter verkoop. 
(c) Het Piet tog maar BY plaas giBter verkoop! 

In bierdie sinne word dieselfde gedagte uitgedruk, 
nl. die verkoop van sy plaas deur Piet. Die verskil is 
gelee in die wyse waarop die gedagte deur die spreker 
voorgestel word. In (a) aanvaar by die verkoop van die 
plaas as 'n feit wat by beaam. M.a.w. die inhoud van die 
sin is volgens die voorstellingswyse van die spreker in 
ooreenstemming met die werklikheid. In (b) is dit nie 
seker of Piet die plaas gister verkoop het nie. Hier word 
slegs die moontlikheid van die verkoop van die plaas 
deur die spreker beaam. Volgens sy voorstelling hier 
is dit dus twyfelagtig of die inhoud van die sin in oor
eenstemming is met die werklikheid. Soos die saak in ( c) 
voorgestel word, is dit duidelik dat Piet nie die plaas 
gister verkoop het nie. Hier is die inhoud van die sin 
in stryd met die werklikbeid. 

V olgens die voorstellingswyse of modaliteit onderskei 
ons dus die volgende: 

I. Die sinsinhoud is in ooreenstemming met die 
werklikheid. 

Die spreker is seker van die feit wat by meedeel 
en beaam die werklikheid daarvan. So 'n beaming 
noem ons 'n realiteitsbeaming. Dit word gewoonlik 
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gekenmerk deur 'n bepaalde woordorde en sinstoon. 
Vgl. ,,Jan is 'n goeie kerel" met ,,Is Jan 'n goeie kereH" 
By die konstaterende sin daal die stemtoon, terwyl dit 
styg na die einde van die vraagsin. Sulke realiteits
beaminge word gewoonlik ook in die teenwoordige 
tyd gestel, omdat die praesens 'n groter stelligheid 
uitdruk as die antler tye. V gl. ,,Ek skryf" met ,,Ek 
sal skryf," ,,More kom ek by jou eet" met ,,More sal 
ek by jou kom eet." 

Die ooreenstemming met die werklikheid kan ook deur 
antler middele beklemtoon en sodoende die modale kleur 
van die sin versterk word. In stede van b.v. te se: 
,,Jan is 'n goeie kerel" kan iemand se: ,,Jan is 'n goeie 
kerel" met die klemtoon op is en 'n gelyktydige vuisslag 
op die tafel. Hierdeur word die sekerheid versterk. 
V gl. verder die modale krag van die kursief gedrukte 
woorde in die volgende sinne: ,,Jan is werklik, sekerlik, 
ongetwyfel<l, onteenseglik, waaragtig, voorwaar, regtig, 
sommer 'n goeie kerel." ,,Ek is seker, glo, weet, se jou, 
verseker jou, besweer jou dat Jan 'n goeie kerel is." 
,,Die Jan is vir jou 'n goeie kerel." ,,Jan is sommer 
'n lekker kerel." 

Uit bostaande blyk dat die taal oor die volgende 
middele beskik om 'n realiteitsbeaming uit te druk: 
(a) woordskikking, (b) toon, (c) die praesens, 
(d) aksent, (e) bywoorde, (j) modale werkwoorde, 
(g) bevestigende sinnetjies, (h) lid- en voornaam
woorde en (i) die gebaar. 
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2. Volgens die voorstelling van die spreker is dit 
nie seker of die inhoud van die sin in ooreen
stemming met die werklikheid is nie. 

Die gedagte word nie as 'n werklikheid voorgestel nie. 
Die spreker beaam die moontlikheid, die waarskynlik
heid, die wenslikheid of die noodsaaklikheid daarvan. 
Hier het ons dus te doen met 'n potensialiteits
beaming: moontlilc !com hy; mislcien !com hy; mag hy 
leom; hy moet leom. Die onsekerheid kan in verskillende 
grade voorkom. Die twyfel van die spreker kan so sterk 
wees dat hy die gedagte as 'n onwaarskynlikheid, selfs 
a.s 'n onmoontlikheid, voorstel. Daarenteen kan sy 
twyfel so gering wees dat die moontlikheid byna as 'n 
sekerheid voorgestel word. Die verskillende houdinge 
wat die spreker kan inneem ten opsigte van die werklik
heid is natuurlik onbeperk. O.a. kry ons die volgende, 
waarby daar allerlei grade te onderskei is: Die spreker 
stel die gedagte voor as 

(a) 'n moontlikheid of 'n onmoontlikheid: hy 
lean die trein nog haal; moontlile haal hy nog 
die trein; hy lean die trein (on)moontlile haal; 
dis (on)moontlile dat hy die trein nog haal; 

(b) 'n waarskynlikheid of 'n onwaarskynlik
heid: waarslcynlile leom hy vanaand; dit is byna 
seleer dat hy vanaand sal kom; ele lean my nie 
voorstel dat Jan sulke woorde gebruile het nie; 
ele glo nie dat Jan sulke woorde gebruile het nie; 
dis haas ondenlebaar dat Jan sullee woorde 
gebruilc het; 
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(c) twyfelagtig: dis te betwyfel of hy dit gese het; 
dis nie seker dat hy dit gese het nie; dis twyfel
agtig of hy dit gese het; ek twyfel sterk daaraan 
of hy dit gese het; 

(d) 'n hoop, wens of verlange: ek hoop dat hy sal 
kom; as hy tog maar kom; sal hy tog nie kom nie; 
mag hy tog maar kom; ek wens dat hy kom; 

(e) 'n versoek of 'n gebod: ek versoek (gebied) jou 
om dit te doen; doen dit; doen dit tog maar; sal 
jy dit asseblief doen? 'n Versoek kan verander in 
'n gebod of omgekeerd. Dit hang net daarvan 
af hoe dit gestel word en of dit op 'n barstige 
of 'n vriendelike toon geuit word. Daar is 'n 
groot verskil tussen sal jy asseblief die kamer 
verlaat en sal jy asseblief dadelik die kamer 
verlaat met 'n nadruksaksent op dadelik. Die 
vraagsin kan allerlei modale nuanses uitdruk. 
In verband hiermee moet daar onderskei word 
tussen sgn. twyfelvrae en sgn. leemtevrae. 
By eersgenoemde is die spreker nie seker of die 
gedagte wat hy uitspreek in ooreenstemming is 
met die werklikheid nie: Sou dit waar wees1 
Het hy dit werklik gedoen? Het hy waarlik 
al sy geld verloor? By dergelike vrae behoef die 
spreker nie 'n antwoord te verwag nie. Hulle 
word nie gestel met die oog op 'n antwoord 
nie, maar om die spreker se twyfel, spyt of 
verbasing uit te druk. Dieselfde geld van die 
sgn. retoriese vrae. Ook hier word die ant
woord nie verwag nie, maar as vanselfsprekend 
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aan die hoorder opgedring: W ie sou dit gedink 
het? Het ek julle nie nog altyd getrou gedien nie? 
W ie heg nog enige waarde aan wat daardie vent 
se? H et ek dit nie altyd beweer nie? Geagte 
vriende, kan ons nog !,anger so iets verduur? Die 
krag van die retoriese vraag is daarin gelee 
dat dit die hoorder by die saak betrek deur 
die beslissing skynbaar aan horn oor te laat, 
terwyl die antwoord inderdaad deur die spreker 
in <iY mond gele word. 

Tweedens is daar die leemtevrae. Hulle 
word nie gestel as gevolg van onsekerheid nie, 
maar uit onkunde. Die spreker weet iets nie 
en vra dan die hoorder om die leemte in sy 
kennis aan te vul: Hoe oud is Jan? Was jy 
gisteraand na die skouburg? Hoeveel kinders 
het die man? Dis duidelik dat die modale 
kleur van leemtevrae veel swakker is as die 
van twyfelvrae en retoriese vrae. 

In die lig van bostaande besprekinge kan ons nou 'n 
opsomming gee van die modale middele waa.rdeur 
onsekerheid kan uitgedruk word: 

(a) Woordorde: Vgl. hy het dit werklik gedoen met 
het hy dit werklik gedoen? 

(b) Toon en aksent: Die aksent styg na die einde 
va.n die vraagsin. Let op die rol van die aksent in die 
volgende sinne: Wat 'n ongelukkige mens! Hoe dikwels 
het ek dit nie gese nie! Kan jy meer! Deur middel van 
aksent en toon kan 'n sin soms die teenoorgestelde 
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van sy gewone betekenis kry: Jy is ook weer 'n vriend! 
Dis 'n mooi manier van doen! 

(c) Modale bywoorde: Miskien, waarskynlik, moont
lik ens. Treffend is die modale karakter van woordjies 
soos mos, glo, tog en maar. Vgl. ,,Dit is mos waar." 
,,Dit is mos tog so." ,,Ek het mos so gese." ,,Ek het dit 
mos nie geweet nie." ,,Korn tog maar." ,,Hy is glo siek." 

(d) Modale werkwoorde: Dit is werkwoorde wat 
uit hoofde van hul betekenis 'n wens, twyfel of onseker
heid uitdruk: Ek twyfel, lwop, verwag, meen, vermoed, 
dink, veronderstel ens. 

(e) Modale hulpwerkwoorde: sal, wil, mag, kan• 
moet, skyn, blyk. V gl. dit sal seker so wees; dit wil ek 
glo; jy moet my vandag 'n bietjie help; mag hy lank lewe; 
dit kan vandag reent; dit skyn (blyk) so te wees. 

(/) Die wyse van die werkwoord: Behalwe by 
'n paar geykte uitdrukkinge soos dit sy so; God sy met 
jou; dit ga jou wel, het die konjunktief in Afrikaans 
verlore gegaan. In Nederlands bestaan dit nog: Lang 
leve de koning; God geve dat wij het mogen beleven. Selfs 
in Nederlands egter bestaan die neiging om die konjunk
tief te omskryf, soos in Afrikaans, deur middel van 
modale hulpwerkwoorde: Mag de koning lang leven; 
Mag God geven ens. 

Ook die imperatief word gebruik vir potensialiteits
beaminge: Loop; kom; verlaat die kamer. Dit is onseker 
en hang van die hoorder af of die gegewe bevel sal 
uitgevoer word of nie. Soos vroeer aangetoon, speel 
die aksent 'n belangrike rol by die gebiedende wys. 
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Dit hang net van die aksent af of 'n sin soos ,,Gee vir 
my die brood aan!" 'n bevel of 'n vriendelike versoek is. 

(g) Die ~ebaar: Deur mimiek en gebaar kan die 
onsekerheid in die uitgedrukte gedagte verswak of 
versterk word. 'n Vuisslag of 'n antler gebaar van die 
hand kan 'n gebod of 'n bevel versterk, terwyl die 
betekenis van 'n sin kan gewysig word deur gelaatspel 
(mimiek) soos die knip van die oog of die frons van die 
voorhoof. 

3. Die inhoud van die sin is in stryd met die werk
likheid. 

Daar is verskillende middele waardeur 'n ontkenning 
kan uitgedruk word. In verband hiermee vind ons ook 
weer allerlei modale nuanses. Die spreker kan 'n min 
of meer onverskillige houding inneem en eenvoudig die 
,,onwerklikheid" van iets konstateer, sonder dat sy eie 
oordeel of gevoel daarby 'n rol speel: ,,Die Vrystaat 
is nie meer 'n repuhliek nie." Daarenteen kan hy sy 
houding beklemtoon en sodoende die modaliteit van 
die sin versterk: ,,ls dit nie 'n mooi toneel nie!" ,,Dis 
nie 'n onaardige persoon nie." In 'n sin soos ,,Gaan 
jy my nie help nie?" is die wenstoon en dus die modale 
kleur veel sterker as in ,,Gaanjy my help?" In 'n ironiese 
sin SOOS ,,Jy is 'n mooi man!" Se die spreker die teenoor
gestelde van wat hy bedoel. Dieselfde geld van 'n onder
stelling wat volgens die voorstelling van die spreker 
onjuis is, of van 'n wens wat nie meer kan verwesenlik 
word nie: ,,Ek moet 'n swaap wees as ek ditglo!" ,,As Jan 
tog maar nou hier gewees het!" ,,Had ek maar nou 'n 
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geweer, dan sou daardie leeu nie ontsnap nie!" ,,As sy 
oorlede vader ham nou moes (kon) gesien het!" Volgens 
die voorstelling van die spreker is die uitgedrukte 
gedagte in hierdie sinne in stryd met die werklikheid. 
Uit bostaande voorbeelde blyk verder dat 'n onwerklik
heid kan uitgedruk word deur: 

(a) Toon en ~ebaar: By die ironiese sin speel die 
toon en die begeleidende gebaar 'n belangrike rol: 
,,Dis 'n mooi manier van doen." 

(b) Tye van die werkwoord: Veral die verl. en die 
verl. toek. tyd word gebruik om 'n onwerklikheid uit 
te druk: ,,As ek nou jy was, sou ek anders handel." ,,Had 
ans ham tog maar hier!" ,,Dis jammer, maar as ek more 
daar was, sou ek ham op sy plek sit." In die eerste 
twee sinnetjies toon die woordjies nou en hier dat die 
uitgedrukte gedagte betrekking het op die teenwoordige 
tyd en kan was en had, hoewel hul wat die vorm betref 
verl. tyd is, dus nie op die verlede tyd slaan nie. Nog 
minder is dit die geval wanneer, soos in die laaste van 
bogenoemde sinne, was met die woord more verbind word. 
Hier gee die spreker, deur die gebruik van die vorm 
van die verl. tyd, te kenne dat hy nie verwag om more 
daar t e wees nie. In hierdie sinne het die hulpwerk
woorde had, was en sou dus nie 'n temporale nie maar 'n 
modale betekenis. Hulle gee nl. te kenne dat die inhoud 
van die sin in stryd is met die werklikheid. Dis trouens 
meestal in hierdie betekenis, nl. as modale hulpwerk
woord, dat die vorm had soms nog in Afrikaans gebruik 
word. 

(c) Bywoorde: nie, kamma of kamtig, kwansuis of 
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kon8uis, sogenaamd, quasi. Deur dergelike bywoorde 
kan die gedagte ook as in stryd met die werklikheid 
voorgestel word: ,,Hy is kamtig siek." ,,Hy het kon8uis 
nie gel,d nie." ,,Hy het quasi nie geweet nie." 

Die modaliteit van 'n sin hang dus af van die houding 
wat die spreker inneem ten opsigte van die werklikheid. 
Op sy beurt kan hierdie houding van die spreker weer 
afhang van verskillende oorsake SOOS twyfel, onseker
heid, beskeidenheid of beleefdheid. W anneer daar 
gevaar van teenspraak bestaan, kan die spreker uit 
versigtigheid die gedagte as 'n moontlikheid stel, hoewel 
hy self van die werklikheid da.a.rvan vas oortuig mag 
wees. Hieruit volg dat die gebruik, al dan nie, van 
modale middele grootliks van die karakter en tempera
ment van die spreker sal afhang. Hoe meer beskeie 
en versigtig hy is, hoe meer hy sy toevlug sal neem tot 
dergelike middele. Wa.a.r die besliste en aanmatigende 
persoon hom oor alles op 'n besliste wyse uitlaat, sal 
die bedeesde en skroomvallige karakter skuil agter 
modale middele en die gedagte stel as 'n persoonlike 
mening, 'n veronderstelling, 'n wens of 'n begeerte. 
Albei uiterstes moet vermy word. Want terwyl 'n te 
grote beskeidenheid af te keur is, dien ons a.an die 
antler kant hier die woorde van Staring in die gedagte 
te hou: 

De Meester, in zijn Wijsheid, gist. 
De Leerling, in zijn Waan, beslist. 

Deur suggestie kan 'n spreker dikwels veel meer 
bereik as deur 'n apodiktiese uitspra.a.k. 
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