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I. DIE CEBRUH< VAN DIE LEESTEKENS. 

1 . Leestekens geen kwessie van smaak nie. 

Daar bestaan nog altoos 'n taamlik verbreide mening dat 
die georuik van leestekens iets van·so'n indiwiduele aard is dat 
dit nie die moeite werd is om te probeer om daarby rigting te 
wil gee nie; aevolglik kan iedereen grotendeels_ do~n wat hy 
verkies. Hierdi~ opvatting is verkeerd en het in die praktyk 
baie lastige gevolge. Wie v.eel skriftelike werk mbet nasien, 
soos die onderwyser, die -dosent en die eksalliin~tor, weet maar 
alte goed hoe uiters vervelend en IifoCierlik 'n verkeerde 
of sfordige punktuasie is. Dis waar, by oordeelkundige ge~ 
bruikers yan leestekens sal daar altoos 'n taamlike mate van 
verskll bestaan, veral op sekere punte, maar dit wil volstrek 
nie se dat daar geen leiding by hierdie onderwerp gegee kan 
word.nie. Geluk}>ig dat dit so is, want leestekens is 'n vername 
stylm~del en dus iets wai: nie sommer tersyde gelaat kan 
word nie. 

2. Verskil tussen Engelse en Nederlandse punktuasie. 

Iemand wat oplet, sal gou merk dat die gemiddelde 
Engelsman anders punktueer as die gemiddelde Hollander. 
Die eerste gebruik vir ons gevoel oor die algemeen te weinig, 
die tweede beslis te veel leestel<ens. Vergelyk die volgende 
tipiese voorbeelde: -

A, 1 o: "The allocation of funds by the Transvaal Provincial 
authdrities for their forthcoming road programme has 
been criticised by the automobile pssociation, who 
feel that the funds are not allocated where they are 
most eagerly needed frotn the point of view of the 
importance of the highways." 
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2o: "When removing a hot sparking plug do not remove 
the head from the terminal but just slacken the 
terminal nut until the plug has been loosened with 
the plug spantler." 

·B. 1 o: •• De geringe mate van b~ke.ndheid, die deze dichter 
verworven heeft, is niet een juiste maatstaf, om de 
historiese en litteraire waarde van zijn persoonlik
heid te bepalen." 

2°: .. Zij bedoelen, een of aqdere inlichtiµg te geven, voor
dat me~ voortgaat met her- eigenlike onderwerp waar 
men O'l{er ·spreekJ." 

.A. 1 is i~ die, haak. maar in 2 s<;:>u ons stellig 'n komma 
pia~s n8: •:.Plug'"-en -eintli~ qok. voor _,,but." In B, 1 moet net 
tlie tweecie komma 6ly, die ander twee moet beslis"wegval; in 

.t • 
2. moet heeltemal geelf kommas gebruik word nie; W aarom 
fnoet daar vir Ons gevoel in bo~taande sitate in die e~n geval 
wel. in die ander .seen kommas wee~ ·nie? Die antwoord op 
bier.die vr~ag hang saam met ·die al of nie aanwesig-~ees van 
tluidelike pou:,es. · In A. 2 sou dit die iees vergemaklik as daar 
~in;;t~~; e~n. komma ing!!voeg w~rd in daardie lang s!n; in B. 
2 daarentee net die kon1IfJ.as nie 'die minste ptakties~ waarde 
hie. Inteend~el: hulle is beslis skadelik omdat hulle steurend 
werk en bowendien pauses kan laat aanbring waar dii·~olstrek 
nie bestaan nie. Hull~ ,kan dus. onnatuurlike lees in die hana 
wcrk. 

3. In wa't volg, sal ons eers· die. beginsels behandel wat 
ten gr6hdslag· le cian die gebruik van leestekens; vervolgefts sal 
orls die noodsaaklike-gee omfrent elke lee~tel<en. Eintlik- is dit 
net die koniina wat moeilikheid oplewer; die 9ebruik van die 
orige leestekens is eenvoudig en wie een keer sy aandag daar
aan geskenk het, sal verder weinig moeilikheid ondervind. 

4. Waarto"e leestekens dien, 
By gesproke taal het ons di~ ritme, die intonasie· (die op 

en af van die stem) en die natuurlike pauses om maklik en 
duidelik te 'verstaan wat gese' word. By geskrewe taal is dit 
anders. Hier bestaan die ritme, intonasie en pauses netsogoed 
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as in die gesprokE: taal, maar die leser moet hulle self invoeg. 
Daarom het Qie leser behoefte aan sekere uiterlike tekens om 
die lees te vergemaklik. In hierdie behoefte voorsien di~ lees
tekens4 

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

Dis interessant om na .te gaan poe die aanw:ending van 
leestekens in die loop van die eeue kan verskil. In middeleeuse 
handskrifte word haas geen leestekens aangetref nie; Vondel 
sal aikwels 'n punt plaas waar ons vandag dit nooit sou .doen 
nie en by baie Engelse skrywers van die vorige eeu kan jy 
veel meer kommas aantref as wat vandag deurgaans deur 
Engelse geplaas word. Vandag bestaan daar twee sisteme 
waarvolgens gepunktueer word: a} dfo ritmiese en b} die 
grammatiese. Die ritmiese sisteem berus in hoo'fsaak op die 
natuurliKe pouses wat gemaak word deur iemand wat weet 
hoe om te lees; die grammatiese wil veral die bou van die sin 
en sy onderdele aanduie. Die ritmiese sisteem vind ons toege
pas bo in A, l; die grammatiese in B. Hierdie twee sisteme 
kan egter nie deur dik en dun geskeie. word nie; soms sal die
gene wat die ritmiese sisteem volg. tog terwille van die duide
]ikheid .punktueer volgens die gral!lmatiese sisteem. Dit geld 
die komma. Oor die algemeen egter kan hierdie twee sisteme 
~i:idelik onderske_ie v.,:ord., Sonder· die minste twyfel verdien 
die ritmiese sisteem die voorkeur omdat dit die beste die na
tuurlike pouses ·laat> uitkom wanneer goed gelees word en om
dat dit, in afwyking van die grammatiese, geen onnodige 
kommas plaas tensy die duidelikheid dit regverdig nie. 

6. Wanneer ons praat van .. goed lees", clan be.doel ons 
lees asof jy praat. Dit· iS waar lees eenvoudig op neerkom. 
W ie lees asof hy praat, sal goed" lees en so iemand sal met die 
nodige aandag gou sy leestekens ·oordeelkundig gebruik. Dit 
wil natuurlik volstrek nie se dat goeie lesers altoos eenders sal 
lees. nie. Die een persoon spreek anders, intoneer anders as die 
ander en derhalwe sal die' een goeie leser ook in sekere mate 
anders lees as die anoer; gevolglik sal. hulle in sekere mate 
anders punktueer. Die verskille sluit egter 'n algemene lei
draad volstrek nie uit nie. 
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7. Die· grammatiese sisteem kan ooK. g¢noem word die 
uiterlike, die stereotiepe. Dit is die metode wat jy in hoe mate 
met toe oe kan toepa~. wat o.a. alle betreklike .sinne .deur kom
mas skeie, dikwels ook allerlei onderdele van sinne, en dit 
alles sander dat clie duidelikheid in die minste daardeur gedien 
word. In plaas van die goeie leser te- help. hinder dit sy oog 
en sy gedagtegang. Ons herinner ons uit ons skooldae dat 
een onderwyser die raad gegee het: neem 'n goeie prosawerk 
op en kyk hoe die skrywer punktueer. Hierdie raad was oar 
ons koppe heen. Die 'ander weer het vragend opgemerk ( Hol
lands was natuurlik net Nederlands destyds): Weet julle 
clan nie dat voor elke die-. dat- en wat-sin 'n komma staan 
nie? Daarna wou dit vii:' ons aanvanklik lyk of die moeilikheid 
in ruime mate opgelos was. want hoeveel sinne van hierdie 
tiep kom daar in Nederlands nie voor nie. Gou egter 'sou ons 
ontdek dat hierdiEi advies ons nie ver bring nie: .dit raak die 
kern van die saak nie en is verder heeltemal onvolledig. Pan 
was die oplet-nietOde van die eerste nag baie beter. 

8. Ceen vaste reels vra nie, maar yat waa:rtoe lees
tekens behoort te dien. 

Daar kan geen vaste reels neergele worcf vir die aan
wending van leestekens nie. As dit moontlik was - en die 
aanhangers van die grammatiese sisteem in uiterste vorm glo 
daar stellig aan-, sou dit 'n baie onverkwiklike taak wees. 
Nee. die oordeelkunqigste toepassers van leestekens sal dik
wels verskil op grond van wat in §6 gese is. Daar moet geen 
sp;ake wees van die aanieer van ; n aan"tal vaite reels nie. Wat 
nodig is, is dat gevat word waartqe leestekens behoort te dien 
en dat hulle clan op oordeelkundige wyse aangewend ·word. 
Dit behoort 'n belangrike onderde~I uit te maak van die werk 
van die taalonderwyser aan die middelbare skoal. Die klasse 
is hier betreklik klein en die tyd het aangebreek. Behandel 
die onderwerp aan die hand van bepaalde, geskikte Ieesstukke 
eh laat dfe leerlinge alles lees wat in grmnmatika, stylboek en 
waar oak in die skoolbiblioteek en elders te vind is. Sodoende 
sal hulle, oplet wat goeie punktueerders doexr en gou-gou besef 
dat die aanwending van leestekens 'n vername stylmiddel is 
en vols trek nie bloat 'ri kwessie van smaak nie. 



9 

·9. Vlak by die begin het ons d.aare>p· gewys dat leer
linge en studente dikwels op baie gebrekkige wyse punktueer. 
Wat jou miskien nog die meeste hinder, maar, clan volstrek 
nie net by die leerling ni~. is d;:it k<:>mmas letterlik_ gesaai word. 
Hierdie saai van kommas is die gra~matiese met9de 'tot 'n 
uter~te gedrywe, maar dit het nie die minste waarde nie. Die 
lees bevorder dit nie in die minste nie; t~~ vei;duideliking dien 
dit ewemin; wat daarentee dikwels gebeur,.is daydit sh;gte, ver-
l~erde lees ·in die hand we;k. -

10. Meermale kan 'n sin op verskillende maniere gdees 
word. :Neem die volgende ·teks: Tog is daar vir ons maar een 
God. die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here 
Jesus C,nristus dem wie alles is, en ons tot Hom. Soos die 
vertalers dit gepunkti.teer het, sou ek se dat ,,uit wie alles is" 
'n {)nmisqare a~nvulling is hY. .. Vadei;" en derhalwe deur ge~n 
J<omma mpg ·vocirafgegaan word 'nie, ,,en ons- tot ·Hom" daar
entee 'n bystelling is en daarom wel 'n komma tussenin het. 
Neem~.'.n mens ,,uit wie alles is" egter as bystelling op by 
,,Vaper", clan moet agter hieraie woord 'n komma staan en die> 
een na .,is" verval. Celliers in Stille Werkers punktueer: 

,.Met kQp omlaag, en oe op die grond, 

So dra hy Oubaas huis-l:oe, stap vir stap." 

Na ,,grond" mag die komma vanwee die pouse nie wegval 
nie. As na ,,omlaag" nie juis. gepouseer word nie, moet die 
komma hier wegval. Word die komma ·behou soos ho. clan is 
vo1gens die ritmiese metode ,,en oe op die grond" 'n bystelling. 

11. Ons gaan nou daartoe oor om die nodige te se om
trent die verskillende lee>stekens. Ons sal tegniese terminolo-· 
van punt eJJ. komma verenig. . ' 

I2,. Punt. 
Sinne wat vollec.fige gedagtes bevat, word deur 'n punt 

a'fgesluit: .Jan het my gevra -om te kdm kuier. Piet was van 
plan om gistermiddag £Jor te kom, maar op die laaste oo'mblik 
is hy verhinder. 
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I 3. Kommapunt. 
Die kommapunt duie 'n pouse aan wat korter is as die by 

die punt, maar langer as die by die komma; Of, anders uitge
druk: dit skeie sinne wat in gedagte enger saamgaan as by die 
punt, maar nie so eng as by die komma nie: Hy het nie veel 
geld nie; inteendeel, hy kan eerder arm genoem word. Telkens· 
het ek probeer·om die onderwerp aan te roer; dit het my epter 
11ooit geluk nie. As in die laaste geval die·tweede sin met 
,.maar" ingelei word, is die pouse kor.ter en word die komma
punt deur 'n komma vervang: Telkens het ek probeer om die 
onderwerp aan te roer, maar dit het my nooit geluk nie. Aan
gesien die kommapunt 'n pouse aanduie wat in lengte tussen 
die van 'n punt en 'n komma staan, is dit begryplik dat dit 
meermale -voorkom dat waar die een 'n kommapunt plaas, die 
onder 'n punt of komma verkies, veral die punt. Miskien wys 
die naam kommapunt daarop dat die leesteken die funksie 
van punt en komma verenjg. 

Bekende voorbeelde van die k1JmmaJ:1unt vind ons: -
( i) Voor die bywoordelike voegwoord : ] an stribbet altoos 

tee; daarom is. dit so su.iaar om met die man op te 
skiet. 

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

i4. Dubbelpunt. 
Die dubbelpl!nt word geplaas \roor woorde of sinne wat 

die voorafgaande toelig of verduidelik: J y het net een ding 
nodig: volharding. Laat die bediende Joop: dis duidelik· dat 
hy jou net ergernis gaan gee. Hier moet veral twee dinge in 
ag geneem word: die een is duidelikheid, die ander saaklik
heid. 

Dit word altoos gebruik voor aanhalings : Die spreker 
het begin met die woorde: ,,Laat ons voor alles duidelik 
wees." 
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Aan -Oie dubbelpunt wo_rd soms 'n strepie toegevoeg (a: 
dus :-), veral by uitgebreide toevoeginge: Kyk § 13, laast 
gedeelte. 

1 5. U itroepteken. 

Die uitroepteken word gebruik by emosie, tengevolge va 
ontsteltenis, blydskap, verontwaardiging of wat oak: Wat ' 
af gryslike ongeluk ! Ek wens tog hy kom ! En dan wil hy no 
praat na hy ons so beledig het ! 

Oak word dit gebruik by waarskuwinge, dringende vei 
soeke en bevele: Pasop ! daar kom die trein. Aandag ass1 
blief ! Maak tog in vredesnaam gou ! 

Let op dat waar die 'ltitroepteken nie op die end van ' 
sin staan nie, die volgende woord nie met 'n hoofletter b~gi 
nie: Laat hoor, 0 Grysaard ! want die woord te voer, betaa; 
die ouderdom. 

Die gehruik van die uifroepteken moenie oordryf wot 
nie; clan word dit hinderlik. 

16. Vraagteken. 

Natuurlik ·weet iedereen dat hierdie leesteken by vrc 
gebruik word. Na die vraagtekep vqlg nie noodwendig 
hoofletter nie, bv. : Wat do en jy hier? sou 'n gepaste vrao 
1vees. 

r 7. Rusteken (Strepie). 

Die rusteken duie 'n aanmer!dike pause aan en gee 
kenne dat die aandag gespanne is. Daarom word dit ook aai 

dagstreep genoem. Dit word gebruik: -
(i) By afbreking van 'n sin: As jy maar net kon ve 

staan - maar laat ek maar:liewers stilbly. 
(ii) Om die aandag veral te bepaal by wat volg, gewoo1 

lik 'n beknopte sin: En wat iS nou die gei,olg van a 
alles? - R.usie ! Al beloning wat jy ontvang, is -
skeldwoorde ! 

(iii) By parentetiese sinne van die volgende soort: n 
was vanm6re weer laat - dit kom aaarvan as 'n me1 
nie wil luister nie - en nou is hy afgedank. Hier kc 
ook hakies gebruik word (kyk volgende no.), maar d 
rusteken is gewoner. 
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Wat in al hierdie gevalle veral opval. is dqt die pouse 
lank is. en dat wat :I!a die rustek~n voJg op aanmerklik Jaer 
toon uitg'espreek word. Daarom is dit beter om in 'n sin soos 
die volgende 'n dubbelpunt te gebruik en geen rusteken, soos 
sommige doen nie: Sy geld, sy roem, sy flaam U>a$ h!f kwyt: 
alles was ·hy kwyt (die laaste woorde gee :n samevatt-ing :van 
die vorige). Vergelyk vercfer § 23 ( 7.). 

18. Hakie$. 

Hakies wor,d gebruik by inlassing van 'n woord oJ woorde 
w,at dien as ver?ufdeliking, .as aanvul,ling, p:iaar nie juis vood~ 
saaklik vir die gedagte is nie: Die naam Sare[ (Eng. Charl'es) 
is aan Frans ontleen. Ons vertrek oorm6re (·Vrydag). Dit 
kom voor dat die een kommas gebruik waar die ander hakies 
verkies, .maar. 'n duidelike gevai van die la<:ste word alt9os 
daardeur gekenmerk dat die ingeslote gedeelte pp aan11Jerklik 
laer toon as di': res uitgespreek word. In hierdie opsig stem 
dit oreen met die rusteken, nie wat die lengte van die poµse 
betref nie. V ervang nou net in die vqoraf gaande twee sinne 
die hakies deur kommas en gevind sal word dat die betrokke 
gedeeltes nie op laef tobrf uitgespr,.eek word nie. 

r 9. Aanhalin"gstekens. 

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

Let op: die eerste, van 'n·paat <ianhalingstekens plaas ons, 
1n rtavolging van die Hollander, onder die lyn, terwyl" dk 
Engelse altwee ho die Ly.n plaas. ·'n Tweede "aanhaling binne
die' eerste word deur sommige met enke-le, deur. >ander met 
dubbele aanhalings aangeduie (, ' ; of .. 1. " ·~). Ons verkies 
die enkele-: Hy br!'gin·t met te se: ,,Ek hou nie.van die dreige~ 
ment ,jy moet dit doen' "in die vorigf! spreker se toespraak nie." 

20. Onderstreping. 

Dit is e~min 'n leeSteken as die vortge, maar van~e die 
belangrikheid daarvan~ \vii ons dit"hier 'n plek, gee.· 'n Woord, 
taalvorni, d~el van 'n wobrq (hv~ .agt~rvoegsel. vooryoegsel of 
uitgang) of klatik wat behab.ctel. word, mqet altods op 'n .be~ 
paalde manier aangeduie word. Qie beste m'etode is om dit te 
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onderstreeP'; wat clan in dru1< kursief of vet (swart) verskyn: 
Die Hollander -gebruik die woordjie aardig baie dikwels.· Die 
agtervoegsel -erig is baie gewoon in Afrikaans. In die kom .. 
paratief van duur word.. 'n d ingevoeg,: duurder: 

Dis van· die grootste· belang dat by klas- eri~ ~ksamen

werk hierdie onderstreping aangebring word. tet ook daarop 
dar wat aan die begin van 'n woord staan die koppelteken 
agter, wat aan die end van 'n woord staan die 'koppelteken 
voor- ·mo et kry: .die .voorvoegsel on .. ; die meervoud. op .. s; die 
-t in begint. 

2 1. Akuut- en gravis-aksent. 

Pit word gebruik om 'n meer as gewone ·beklemtonin9 
van 'n bepaalde woord of lettergreep aa~ te du'ie. By kort 
klinkers is dit gebr.uiklik oni die gravis (.;..) te gebruik; anders 
die akuut ( "). pie kliiikers ie. oe en t~eeklanke geld hier as 
lank: Dis sy, nie ek nie. As jy maar net wou. Dis nie waar 
nie. Dis wel waar. Jy moet dit doen. 

Ek hou nik.s v_cin die 'ben51mip.ge .. a~~mt" en ,~gqwis" nie 
en gebrujk hulle i;tet by gebrek aan iets. bet~rs. Oorspronklik 
beteken akUut ,,skerp, hoog," gravis daarenfee ,,dof, laag," 
maar by ons is altwee .ewe skerp en is die verskil in .aanwen
ding · bloot gewoonte. Daarom deug die benaming ,,skerp" en 
.. dof" ak~ent hoegenaamd nie en is die antler nog altoos betet. 

22. Stippels. 

Dit word veral gebruik wanneer -'n sin nie afgemaak word 
nie, of die skr)"Yer 1i woord of woorde nie wil neerskrywe 
nie: Kan jy dan nie gou vir ans vertel wat jou bedoelin9 .... ·? 
Maar_ kyk so:n ..... ! Die gebruik vertoon dus ooreenkoms 
met die van die streep ( § 17, i), maar daar is hierdie kenmer
kende verskil dat die rusteken altoos 'n aanmerklik laer toon 
as die res veronderstel, wal: by stippels nie die' geval is nie. 

2]. Komma. 
Die komma is die leesteken waarby daar die meeste ver

skil b,estaan tussen skrywers en in sover lewer dit moeilik
heid op. As algemene leidraad wil ons twee beginsels neerle·: 
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a) plaas 'n komma waar daar by natuurlike lees 'n duidelike 
pouse is: b) moenie 'n komma plaas waar daar geen sodanig~ 
pouse is nie, behalwe in c;lie paar gevalle waar dit vir die dtfi
delikheid gedqen word. waar dus .die grammatiese siste~m ge
volg word. Wie horn hieraan hou en natuurlik lees, sal gou
gou sy weg vind. 

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

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

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

L. W. Moenie in sinne soos die laaste 'n ·komma plaas 
voor die .. en" nie. 

( 2) Tussen opmekaarvolgende attrioutiewe byvoeglike 
naamwoorde waarvan elkeen 'n aparte ( selfstandig~) begrip 
uitdruk: Dis 'n astrante, voorfoarende, vervelende mens. 

( 3) Waar, om herhaling te vermy, woorde weggelaat 
word: Met ons ouers praat ons Duits, onder meka~ar· Afri
kaans. in die skool Engels .. Wie in die vorige die pause tus
sen die dele langer maak. kan dit ook skeie deur 'n komma
punt en clan 'n komma plaas al clan nie voor ,,Afrikaans" en 
.. Engels": Met ons ouers praat ons Duits; onder n;iekaar( ,) 
Afrikaans; in die skool ( ,) Engels. 

( 4) Voor en. agter bystellings: Mnr. A .. die voorsitter 
van die vereniging, het vertrek. 

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

( 5) Voor en agtet die toeg'esprokene: Piet, kom lfietjie 
hier. .Ons kom dadelik, Jan. ]y's darem maar 'n goeie dier, 
Roman. 

( 6) Na uitroepe en wat as sulks mag beskou word: maar 
waar daar geen besondere emosie is nie: Wag, laat ek eers 
bietjie asem skep. Kyk, daar loop twee volstruise. Ag nee, 
dit kan nie wees nie. ]a, dit is wat hy gese het. 



15 

( 7) Voor en agter parentetiese sinne, d.w.s. sinne waar
!!.Onder die hoofgedagte nie onduidelik of onvolledig word nie: 
Jan is, of jy dit wil toestem of nie, 'n baie verdienstelike man. 
,,Onthou," het hy gewaarsku, ,,dat die pad sleg is." Daardie 
man is, om die waarheid te se, nie heeltemal vertroubaar nie. 
Hierdie streke is, soos alma[ weet, baie ongesond. My oudste 
broer, wat jy gister ontmoet het, is vanm6re oorlede. Let veral 
op die verskil tussen hierdie tiep van parentetiese sin en die 
by die rysteken ( § 17, iii): in die laaste geval is dfo pouse aan
merklik langer en word die betrokke gedeelte op baie laer toon 
uitgespreek. · 

( 8) By bystellende sinsdele van die·volgertde tiep: Dit is 
'n erkende feit; nie net onder ons nie, maar dwarsdeur die 
Land, dat .••.• 

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

Hiertoe k9n ook gereken word beknopte bysinne: Wat my 
betref, kan jy dit gerus laat staan. Alles in aanmerking ge
neem, is dit tog maar die beste. 

In altwee hierdie gevalle. word .gewoonlik geen pause ge
maak nie, maar duidelikheidshalwe is dit g,oed om die komma 
te plaas. Hier: het ons 'n mooi voorbeeld van waar die gram~ 
matiese sisteem reg van bestaan het. 

( 10) Tussen of-, nag- en en-en-sinne van die volgende 
tiep : J y moet Of my instruksies volg, of onmiddellik die werk 
staak. Hy het nag aanleg, nag verstand. Hy het en vergeet om 
te kom, en om 'n ander in sy plek te stuur. Let ook op die ge
bruik van die aksent hier. 

25. Bywoordelike bysinne deur 'n voegwoord ingelei, 
na 'n hoofsin. 

Plaas 'n komma voor die voegwoord as daar 'n pause is: 
anders nie. V aste reels is onmoontlik : dit hang af van hoe 
gelees, hoe die sin gevoel word. So is die komma noodsaak
lik in: Hy het hard gewerk, tog het hy nie geslaag nie. Sy toe
stand is seker treuiig, dog ons mag nie vergeet dat dit groten
deels sy eie skuld is nie. Hy moes slag op slag verduur, des-
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nieteenstaande ·het hy noolt sy moed verloor nie. .Daar.entee 
sal die een die komma invoeg, die ander tliLweglaat in sinne' 
soqs ( ons plaa_s die komma tllss':n hakies. om aan te toon- dat 
dit fakultatief i_s): Daa,rdie weldaad sal ek no_oit vergeet nie( ;) 
al' word ek, ook nog so oud. Ek sal die persoon dadelik aan
wys (.) hoewel ek horn n6g rrooit persoonlik ontmoet het nie. 
Dieselfde geld verder van bysinne ingelei detlr ap(gesien, 'b'm
dat, tensy, terwyl, voordat, want, ens. 

26. Tussen bysin en hoofsin, die 'laa!lte ~et inv~rsie. 
~ 

Ook hier is die komma fakultatief: As jy my ni~ kan 
help ni~(.).moet jy di(maar.gerus se. As dit die manier is 
waarop hy ~y hulp aanbied( ,) dan wil ek daar liewe!s ~ie ge-
bruik van' maak nie. . 

Namate die sin_ la,ngeJ is, WQrd,. die behoeft~ · ~terker om 
die koinma te .gebruik. -

27~'. Bysinne deur ,,wat" ingelel. 

(a) As die wat-bysip parenteties is (vgl. §24, 7), lnbet 
dit deur kommas geskeie word : My beste werkstnan, wat al 
tien jaar in my diens is, is my deur si~kte ontval. 

_(b) As ?_ie wat-sin 'n pooqsgaklike aa;nvulling· is van die 
hoof sin, d.w'.s. dje hoofgedagte daarsonder rue. volledig .is· nie, 
bly die komma _weg.: Dj~ die IJIOeite wera om die persoon wai 
nou net gepraat het weer 'n keer te hoor. 

( c) Sinne van die volgende bou val @nder §24, 9 en ver
eis natuurlik die komma: Die persoon W{lt die eerste gewaat 
het, sou ek graag !-Veer ~wil hoor . 

. (d) Wie die grammatiese siste~m·volg,-plaas in (b) 'n 
komma voor ,.wat", maar dit is een .van die hinderlikste ·on., 
nodighede en behoort streng vermy te word. Daarentee kan 
by lang sinne van l:iep (b), waar d1e onderwerp van die 'hoof
sin ver van sy werkwoord staan, 'n komma nuttig wees op 
die end van die wat-sin: Later he'f. die broers va'n die man 
wat vir ons gehelp het·, aan ons kortz se dat on·s tog nie moes 
ontsien om weer hulp te' vra nie. 

Wa?r. twyfel bestaan of die wat-sin parenteties is of nie, 
is die komma wenslik·daarna :· Nou het die eienaar van die 
huis wat die naam Julius' het, vlak daar'by hog 'n ai'tder huis. 
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28. Voor die voornaamwoordelike bywoord. 
Ois-eweneens 'n hinderlike onnodigheid om 'n komma te 

·plaas voor die sogenaamde voornaamwoordelike bywoord : 
Maak drie ~goeie sinne waarin respektieflik 'n selfstandige 
naamwoord, 'n werkwoord en 'n bywoord as onderwerp ge
bruik word. Die hoofsin is onvolledig sonder die bysin en 
derhalwe moet geen komma voor .. waarin" geplaas word nie. 
Daar' s trouens ook geen pouse nie: 

29. D~t-sinn.e. 

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

(a) J y moet maar mooi werk in die skool, dat jy kan 
klaarmaak en vir my op die plaas kom help. · 

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

( c) Plaas geen komma voor .,dat" in naamw~ordelike 
sinne nie: Hy 't my gister mos belo.we dat hy vandag sou 
oorkom. 

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

30. Sodat-sinne. 
Dieself de geld van sodat-sinne: -
(a) Ek wil eers die Sf!.ak in hooftrekke uitwerk, sodat ek. 

'n idee van die omrJang .kan. kry. Laat u aangesig· skyn, sodat 
!'.ms verlos kan word. 

(b) Wil jy nie vir my gou winkel-toe gaan sodat ek ir;i
tussen my werkie kan klaarmaak nie? 

3 1. En-sinne. 
Baie handel hier 's6: as die onderwerp dieself de is, word 

geen· komma geplaas tensy die "sinne te lank is nie; daarentee 
word by verskil van onderwerp altoos kommas geplaas, on
verskillig of daar pouseer word of nie. Die laaste is totaal 

,, 
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onnodig. ,En-sinnfi! hoef oor die algemeeii. nie deur . .kommas 
geskeie te word nie: Ons het eers kotfje gemaak_ en daarna 
het ons met die werk begint. Die oudste br~er 1J10es op die 
lande werk en die jongste het as opdrag gehad om vir cj,ie vi:;_e 
te sore. 

In die volgende sin plaas .ons 'n koml!la: pi~ omdat daar 
verskil van onderwerp is nie, maar omdat ons. daar 'n duide
like pouse maak: Doen die moeite om die saak aan hulle_ goed 
duidelik te maak, en julle kan daar seker van wees dat al hulle 
besware sal wegval. As die pouse nie gemaak word 'i'fie, val 
die komma weg. 

As verskillende en-sinne op mekaar volg, kan dit nuttig 
wees om die wat no1.i'er samehang met 'n komma te skeie van 
die antler : Gilead is myne en M enasse is myne, en Efraim is 
die beskutting van my hoof. Jan het vanmiddag tuin. gemaak 
en Piet gaan more skape skeer, en vqlgende week gaan hulle 
saam kuif!r, Op die plek v~n die komma .word hier gepouseer, 
wat lank nie altoos die geval voor ,.en" is nie. 

32. Punktuasie by Adresse. 
Die Transvaalse Departement van. Onderwys versoek sy 

skofo om ·as volg te punktueer: 
Proesstraat 113, 

Pretoria, 
13 Desember 1937. 

Of: 
Proesstraat 113. 

Pretoria. 
13 Desember 1937. 

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

3 3. Meer as een leesteken per keel'; 
Dit spreek vanself dat in die reel nie meer as een lees

teken per keer gebtuik word nie. Daar' s egter eni9e uitson
deringe, waarvan· ons die volgende noem : -
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(a) Uitroepteken plus ·vraagteken o( omgek~erd: J y wil 
t.og nie se d~t die man dood is nie? I 

(b) Strepie plus komma: ·A. h'et my vanm6re gevra om 
saam te gaan - iet"s wat hy nog nooit gedoen het nie -, maar 
ongelukkig kon ek die uitnodiging nie aanneem nie. 

( c) Vraagteken plus strepie: En wat is nou die gevolg 
van dit idles? - Niks as rusTe I - ~ 

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

34. Leestekens in sekere mate verwisselbaar. 

Gelet op d~e jnqhyiguele fa}<tpr by leestekens, . soos .uit 
bostaande yoldoende blyk. is dit duidelik dat in sekere gevalle 
die een ·~ ander leestekfn sal gebruik as die ander, alnamate 
die ~oorde g_elees of g~voeJ word. Maar ook dieselfde per~ 
soon kan tot op sekere hoogte dieself de sin verskillerid punkr 
tueer alnamate hy dit verskillend voel. As die pouse tussen 
twee selfstandige sinne korter, die verband enger gevoel word, 
sal 'n 'kommapunt gebruik word waar anders 'n punt sou 
staan. In Die ma,n is hopeloos in sy werk: hy verstaan daar 
so goed as niks van nie duie die dubbelpunt aan dat wat volg 
'n verduideliking is van die hoofsin. Hier kan ook 'n kqmma~ 
punt of selfs 'n punt geplaas word, maar clan is dit 'n verdere 
gedagte, nie juis 'n verduideliking nie. In A. se handboek oor 
geskiedenis, 2de druk, lees ons kan die woorde .,2de druk" 
tussen hakies staan, maar clan is dit net 'n terloopse invoeging 
wat maklik agterwee kan bly en. clan ook op 'n laer toon uit~ 
gespreek word. In Bers het die wind gewaai, toe het dit 
begin reent, later het dit gehael en uiteindelik het dit gestorm 
duie die kommas 'n vlug tempo aan, terwyl die gewone 
punktuasie, pl. kommapunt, te kenne gee dat daar !anger tus~ 
sen die onderdele pouseer word. 

35. Dis interessant om daarop te let dat by sommige 
leestekens die pouse J. van een of ander lengte) op die voor~ 
grond staan: dit is die geval by die komma, kommapunt en 
punt. By ander is dit nie juis die pouse wat in die eerste plek 



20 

in die gedagte opkom nie, maar een of ander ,bepaalde funksie 
( vraag, bepaalde emosie, letterlike woorde, ens.): hieronder 
val die dubb~lpunt, strepie, stippelS. vraagteken en ·aanhalings
tekens. 

36. Leestekens nie bloot kwessie van: smaak nie. 

Verskil in die aanwending van leestekens beteken egter 
volstrek nie willekeur nie., Ooreenstemming op die. essensiele 
punte is 'heeltemal bereikbaar en natuurlik ook noodsaaklik 
·met die die oog op die pra1ctyk. Ons hoef nie altoos eendei;s 
te punktueer n~e, maar dit wil volstrek nie se dat elkeen maar 
sy eie'weg mag volg nie. Jy vind nogal taamlik dikwels skry
wers wa't uiters indfwidualisties is i~ die aanwencling ~an Jees
tekens, maar deurgaans is hulle punktuasie vir ander baie 
hinderlik. Ook is daar· skrywers wat vir hulle geen rekenskap 
gee van leestekens nie en hulle selfs daarop verhef, maar moe
nie. piaat watter moeite dit kos om hulle werk persklaar te 
maak nie. 

Helderheid en vastigheid in die aanwending van lees
tekens kom namate 'n mens sy gedagtes op papier sien. Daµ 
let hy goed op wat ander doen en leer hy om self oordeelkun
df g te wer~ te gaan. 

37. Die ritmiese sisteem verreweg die beste. 

Tenslotte dit. Die grammatiese sisteem kan nie heeltemal 
uitgeskakel word nie: vir die duidelikheid is hy in sommige 
gevalle onmisbaar. As geheel is dit egter 'n mega:piese sisteem 
en een wat nadelig en hinderlik werk. Die beste sisteem is 
sonder enige twyfel die ritmiese, wat in hoGfsaak uitgaan van 
natuurlike pouses. Wie hierdie sisteem met aandag volg, sal 
g~u sy weg vind. 
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II. DIE UITSPRAAK VAN DIE ARTIKEL ,,'N." 

H_ei:haaldelik is die vraag aan o·ns gestel, meestal deur 
onderwysers, wat die gewone uitspraak van die artikel 'n is. 
Ons se die gewone uitspraak, d.w.s. die natuurlike, nie die 
bewuste volgens die letter nie. Daar's seker nie nog 'n woord 
in ons taal waarvan die uitspraak so dikwels verknoei word as 
van die lidwoord 'n nie, 'n woordjie wat uit die aard yan die" 
saak ieder oomblik voorkom en waarvan die verkeerde uit
spraak gevolglik des te meer steurend is. Die sondebok hier 
is veral die juffrou op skool. Aan haar is die belangrike taak 
opgedra .om die kleintjies·te leer lees .. Sy het 'n groot gesag: 
wat sy se, is wet vir die kind, al weet hy nog niks van wet af 
nie. As juffrou eenmaal gese het dat 'n ding sus of so is, dan 
moet iemand anders tog nie kom vertel dat dit anders is nie. 
Ons gun haar hierdie gesag van harte, maar ons sou so graag 
sien dat sy geen onnatuurlike, · geen letteruitsprake aan die 
kindertjies leer nie. As daardie onnatuurlike uitsprake eers 
pos gevat het in die jong gemoed, is dit baie swaar om h1,1lle 
}Veer daaruit te kry. 
. Die oningewyde meen dat 'n moet uitgespreek word en 
(met e word bedoel die swakbeklemde ,.e" van 'n woord soos 
dadel). Dis die geskrewe woor~. die letter wat horn so laat 
clink; daarom het ons netnou gepraat van letteruitspraak. Hier
die mening is egter verkeerd en vlak by die begin wil ons op 
twee dinge wys': eerstens, dat daar verskillende uitsprake van 
die lidwoord 'n is, ~l na die beginklank van die volgende 
woord; tweedens, dat by die verskillende uitsprake meestal 
geen n gehoor word nie. 

Daar's 6 klankwaardes van die artikel 'n, wat ons as volg 
sal voorstel : -

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

die· e oorgegaan, dit genalaseer); 
5)' he; 
6) e. 
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Met e word dwarsdeur bedoel die swakbeklemde ,.e" van 
'n woord soos daael. Ons behandel agtereenvolgens elkeen 
van hierdie ses uitsprake. Dis van belang waar die hoofklem 
val; daarom duie ons die hoof151em aa_n deur 'n strepie bo die 
oetrokke lettergreep. 

I: en. 

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

dis 'n denneboom 
.. d6rsmasien 
.. dadelpalm 

,. tengerige vept 
,. tiende 
.. taall!like pad 

nare mens 
,. niksnuts 
.. namaaksel 

,. afkorting 
,. 6ngewenste houding 
" erdvark 

d 
dis 'n definisie 

,, dosyn 

n 

.. 

klinker 

.. deurmekaar spul

... t.arentaal 
.. tamaai sfang 
., tamel~tjie 

natuurli~· saak 
.. nalatige men~ 
.. nasionalis 

" ouderwefse dogtertjie 
.. allerliefste seuntjie 
.. onvertr6ubare persoo:r;i 
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'W_ie die verskynsel by ,horn self goed nagaan (wat mak
kan gedoen word deur self 'n . .i:uim aantal voorbeelde soos 
op te skry\Xe: fiefs van alledaagse, gebruiklike ·woorde), sal 
hierdie groep die volgende,.opmerk: -

(a) naas die uitspraak en. kan, orals gehoor word e 0£ e 
nasaleerde e); 

(b) en~ kom die meeste voor wanneer die -volgende letter
ep nie die hoofklem het nie; 

( c) wanneer die eersvolgende. lettergreep met 'n klinker 
ril}t en die hoofklem dra, is dit reel om die artikel nie as 
uit te spreek nie, maar as e; 

( d} van hierdie drie uitsprake is e, alles hymekaar ge
~m. verreweg die gewoonste. 

em. 
Hierdie uitspraak kan gehoor word voor bilabiale 

. p, m):-

dis 'n baadji~ 
.. bakoond 
.. biltong 
.. blindemol 

pakkamer 
pakos 

.. peerboom 

.. piesang 

.. maanhaarjakkals 
malva 
mamba 

.. mannetjie 

b 

dis 'n baketel 
.. balk6n 

p 

m 

.. Bas6etoe 
.. bobbejaan 

.. pamp6en 
.. papegaai 
.. paraffienlamp 

patroon 

.. maatskappy 

.. magistraat 
.. mandolien 
.. matr6os 
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Netsoos by die vori_ge.afdeling .word. em eerder gehoor 
wanneer die volgende lettergreep nie die heofklem· dra nie. 
Op sigself_ so1,1 ons hier em,yerwag. deurdat die n gede_eltelilC· 
geassimileer ( gelykgem~ak) ~ wo_rd aan .die volg'end~ bilabiaal: 
vgl. onmoontlik, wat uitgespreek word qmmoontlik, en oom
blik uit Ndl. ogenblik. Vir 'die goeie waarnemer-sal tlit egter 
gou ~uidelik word <lat em die uitsondering is, bv. by versigtige 
praat, en clan nog net versover in so'n geval nie eerder en. ge-, 
hoor word nie. Ook word e dikwels gehoor, maar reel. is om 
in di!! posisie onder hierdie afdeling bedoel die artikel as e-uit 
te spreek. 

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

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

dis , n cockney 
., criticus 

.. ghienie 

.. ghoen 
.. ghong 
.. ghwarrieboom 

.. kafferwaterlemoen 
.. HMiedood 
.. ketting 
., kielhouer 

dis 'n cafe 

.g 

k 

.. calvinis 

.. compromis 

.. garage 

.. ghitaar 

.. kabelj6u 

.. kafee 

.. kalk6e:Q_ 

.. kameel 
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Net soos by ~m is dit natuurlik.. om hier eng te verwag as 
gevolg ,van assiip.ilasie·: vgl. klein, maar kleinkie en verder on
koste, onkruid, by al drie.Jaaste waarvan n as ng uitgespreek 
word. Hierdie uitspraak ·word clan ook gehoor en, al weer 
soos by en en em, eerd~r as die volgende lettergreep nie die 
hoofklem dra nie; reel is ewenw~I om by III e te hoor. Die 
uit.spraak e kom .hier nie voor nie, of indien wel. clan moet dit 
beslis as afwy~ing, nie as gewoon beskou word nie. Eerder 
sal clan nog en gehoor word. Die rede waarom hier geen e 
gehoor word nie, is waarskynlik omdat sowel die e as die 
sagtegehemeltekonsonant spanning in die sagtegehemelte ver
eis; daar gevolglik dubb.ele spanning sou wees en die een dus 
uitgeskakel word. Ons sou hier clan arbeidsbesparing he, wat 
geen luiheid hoef te wees, soos dft deur oningewydes dikwels 
bestem pel' word nie. Nee, arbeidsbesparing is 'n gewone en 
natuurljke verskynsel in die lewe van elke taal, net sqos by 'n 
goeie sakeman. 'Egter met hierdie verskil: by 'n sals~man is 
dit Qewus; in 'p taql, onbewus. 

IV: e. 
Ons het gesie~ dat e voorkom in die posisies I en II: hy 

word egter ver:al gehoor voor 'n frikatief. 

dis 'n fab~l 

feesdag 
.. friesbees 

.. gangetjie 
.. geelslang 
.. geitjie 

.. sakdoek 
.. sederboom 
.. seekoegat 

f . 

dis 'n fabriek 

g 

s 

familie 
.. fariseer 

.. gallon 

.. gedagte 

.. g~doente 

.. Sabbattarier 

.. sanatorium 

.. skerpi6en 
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Weer sien ons dat die hoofklem 'n rol speel want e word 
eerder. gehoor ~anneer die volgende lettergreep nie die hoof
klem dra nie; e is egter netso gewoon of selfs gewoner;. en 
word nie gehoor by persone wat natuurlik praat. nie. Oat die 
artikel voor frikatieV.:e as e sou· uitgespreek word, is w_at ohs 
sou v'rrwag, want dis altans by die oper klinkers (kort e, a, o) 
reel in A(rikaans dat die volgende n voor 'n frikatief ver
dwyn, terwyl die nasale gedeelte op die voorafgaande klinker 
09rgaan en dit tegelykertyd verleng versover dit die hoofklem 
dra : vgl. mens, wens; gans, dans; ons, gons, spans ·( nadere 
besonderhede by T. H. le Roux en P. de V. Pienaar, Afri
kaanse Fonetiek, §324 volg.) 

V: he. 
In al die voorbeelde 'wat ons saver behandel het~ het · ons 

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

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

(a) 'n mens kan nooit weet nie; 'n kind kan soms so 
moedswillig wees; 'n d6nkie is tog lui; 'n 6s kan so rustig stap; 
·' n 6u mens moet iii "ag geneem word; 'n eensame mens is te 
bejammer; 'n stal bring vliee; 'n mamba is gevaarlik; ons hoor 
dikwels: 'n mens moenie te haastig wees nie; 
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(b) 'n ordentlike mens sal dit nooit doen nie; n .. onno
dige ding is altoos vervelend; 'n in_halige mens is nooit tevrede 
nie; 'n agterd6gtige mens het onnodige kwellings; 'n eiesinnige 
mens neem nie maklik.raad aan nie; 'n o.,rkaan is iets vrees
liks; 'n eksamen is nooit juis erettig nie; 'n papegaai kan. baie 
raas; 'n kokkewiet maak 'n mo.oi geluicf. 

Dis maklik om voort"'te gaan met voorbeelde, xp.aar hier
die is voldoende. In. (a) kan. weliswaar die uitsprake }!n, ~m, 
eng, e en e gehoo.r wo.rd van. die artiket al na die bepaalde 
posisie soos in I tot IV behandel, voorkom, maar gewoonlik is 
dit hier he. Natuurlik sal hierdie laaste uitspraak in die een 
streek meer voorkom as in die ander, maar dat dit in hierdie 
posisie gewoon is, kan nie ontken word nie. In die voorbeelde 
onder ·(b) word he gewoonlik ;iie _gehoor n}e. maar een of meer 
van die ander vyf uitsprake. Ons vind dus die uitspraak he 
wan.ne~r die -onbep~alq~ artik~t 'n seker~ mate van nadruk het 
en dit is die geval as hy eerste in die sin staan, d.w.s. na 'n 
pouse staan; daar hoef natuurlik nie noodwendig 'n punt voor
af te gaan nie. By al die ander .uitsprake is die lidwoord baie 
swak ~eklem, so swak as w~t dit feitlik in 'n taal die geval kan 
wees. Oat, he diec gevolg is van 'n,. seker~ mate van nadruk 
blyk ook uit die volgende. Wanneer die woordjie al meer as 
gewone nadruk het, klink hy dikwels soos hal en word deur 
minder geletterdes ook dikwels so geskrywe : dis hal laat; in~ 
tus~en het die baas hr,il 'n paar maal sy stem laat hoor. Om 
di~selfde rede is dit gewoon om 'n. h te·laat hoor tussen twee 
let~ergrepe-waarvan die eerste op 'n klinker eindig, die tweede 
op 'n klinker begint, wanneer ons naamlik die tweede, swak
beklemde om die een of· &nder rede met m_eer as gewoil.e na
druk uitspreek: o-he ( oe), la-he ( lae), vy-he ( vye), ens. 
Meerdere nadruk is ook die rede Waflroin heel~at Afrikaners 
wo.orde soos spesiaal, ideaal, pro.vinsiaal uitspreek spesi-haal, 
ide-haal, provinsi-haal. As ons hier praat van 'n· h, clan bedoel 
ons natuurlik een ~at 'baie duidelik isJ want iemand sou mak
lik kan opmerk dat by bv. dis 'n mens hy tog ook iets hoer 
soos ,.dis he mens.w Dis waar, daar's miskien meestal iets van 
'n h, maar by 'uitsprake negeer ODS klein dingetjies· SOOS hier-
die laaste. · 
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VI.: .e. 

D~ leser sal opgemerk het dat·ons by en, em, ·eng en·e ( af-· 
delings I-IV) gese het-dat hierdie uitsprake in daardie-posisies· 
kan gehoor word, nie dat dit die enigste· is nie. W aarheid is 
clan ook dat die. uitspraak e gehoor word orals waar die ander
uitsprake geld, selfs die van he. Die u!tspraak e is verrewe~r 
die gewoonste van die onbepaalde artikel en as net een uit
spraak moes gekies word wat vir alle posisies ·pas, of min of, 
meer pas, moet dit stellig e wees. Om die rede is dit. glad nie 
vreemd dat sommige persone reeds-jare gelede voorgestel liet· 
dat ons die onbepaalde artikel as e moes spelle nie. 

Om die onbepaalde artikel altoos en te wil uitspreek, sou 
baie onnatuurlik, baie geforseerd ell' hinderlik wees. Nie alleen 
is en nie die enigste uitspraak nie, maar hy''S glad nfo eers die· 
gewoonste nie, SOOS duidelik blyk uft aie voorgaande. Die ver.
breide mening dat en die gewone ·uitspraak van die artikel is, 
is die gevolg van die skrifbeeld: dis ·n: letteruitspraak. Ons 
sien hieruit dat die uitspraak nie altoos na die spelling geplooi, 
mag word nie: 'n taal bestaan ·nie uit letters nie, maar uit 
klanke. V eral die onderwyser (en hier clink ons in die eerste 
plaas aan die juffrou, wat die kinders leer lees}_ mag nie som-' 
mer se: dis s6 gespelle en daarom moet dft s6 uitgespreek 
word nie. 

Om saam te vat: -daar' s 6 uitsprake van die, onbelJaalde 
artikel in Afrikaans en hulle hou verband .m~t die aanvarigs
klank van die volgende woord, met die hoofklem en ook met 
die posisie van die onbepaalde lidwoord in die sin. Verder: -

(a) en word gehoor voor aentale en klinkers; 
(b) em word gehoor voor bilabiale; 
( c) eng word gehoor voor sagtegehemeltekonsonante; 
( d) e word gehoor ·by {a) en ( b ), maar veral voor fri1<a

tiewe; 
( e) he word- gehoor na 'n pouse mits die volgende letter

greep die hoofklem het; 
(ff e is verreweg die gewoonste, die algemE!enste uit

spraak vcrn die· onbepaalde artikel en word in al die 
vorige posisies gehoor. 
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Dis 'n subtiele saak om te se hoe woorde van 'n-·taal uit~ 
gespreek word, ook die vaq jou eie taal.. Die ingewyde weet 
dat jy nie sommer kan vertel dat net aif of dat gese word nie, 
of dat beskaafde mense net sus oJ so spreek nie. So kan by 
oorqeelku:p.dige WC;}ai;n.emers die qIJJV~ng van die gebied van die 
verskille:Qde uitspi:.ake van. die .onbepi;lalde artikel iq sekere 
mate verski!, maar ~k h,oµ, my daarvan oortuig dat hierdie ui~~ 
eensetting die algemel}e to~stap.d weergee. Y;V at in geen geveyl 
moet gedoen word nie is om die kinders te leer dat :n dwar~~ 
deus as ett uitg~spre_\'!k wq_.r;d. Qan WOJd,die taal geweld aange~ 
d9en. Wie dwarsfiE;ur en ·ujtspreek, praat .bewus (.d.w.s. onna~ 
tuurlik). pf is yerk:g.Q.eiq, qf. stel horn. aan en niemand wil tog 
graag a?tn een van h!~rdie drje .skuldjg we~s nie. 
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Ill. DOKTRIN f:RE TAAL EN ENICE FOUT·IEWE· EN 

MINDER·CEWENSTE TAALWENDINCE EN ·VORME. 

Iri plaas van doktrinere taal sou ons ook I<an gese het 
doktrinere grammatika, -want daar ·kom dit prakties op heer. 
Met doktrinere grammatika Clan word bedoel een waarby ofe 
al of nie korrekte van 'n siriswending of vorm beooroeel word 
nie volgens die algmene taalgebruik nie, maar volgens abstrak~ 
te, logiese oorweginge. Hierdie standptint van taalbeoordeling 
vind ons in verskillende Europese lande in ·die loop van die 
jare, maar dit word veral aangetref in FranRryk in die agtiende 
teu. Dit was 'n kind van die Franse Akademie, wat 'o.a. om 
daardie rede glad nie die invloed besit wat anders van sodanige 
liggaam behoort uit te gaan nie. In daardie taal is hierdie 
grammatikale beskouing bekend, of beter berug, onder die 
naam .. grammaire raisonnee." Die uitdrukking kan ons weer~ 
gee met ,,beredeneerde grammatika,'' maar dit laat clan glad 
nie uitkom daardie onaangename bysmaak wat die. twee Franse 
woori:le in die loop' van die jare gekry het nie. 

Hierdie opvatting van grammatika vereenselwig taal met 
logika: wat nie logies is nie is daarom inkorrek. Dit mag egter 
volstrek nie deur dik en dun gedoen word nie, want hoe~ 
wel dit vir die oningewyde vreemd sal klink, is dit nietemin 'n 
onomstootlike feit dat taal dikwels uiters onlogies is. Dit kom 
daar nie op aan or die taal sogenaamd beskaaf of onbeskaaf 
is nie, waarheid is dat elke taal. ook die beste en mees gekul~ 
tiveerde, baie voorbeelde V'an onlogiese taalgebruike oplewer. 
Engels you was in Ouengeis net 'n datief of 'n akkusatief, 
geen nominatief nie; Eng. like was in daardie dae net 'n on~ 
persoonlike werkwoord, soos nog Afr. dit lyk, Ndl. 't lijkt, 
maar daaroor bekommer 'n Engelsman van vahdag horn glad 
nie. En tog was die oueres onder ons so begaan daaroor dat 
Afr. ons as nominatief sou gebruik word. Hulle wou wy he 
en daar was nogal heelwat van die .. wy~mense." Die woord~ 
jie wat word in verski1Jende betekenisse gebruik ( =toe, dat, ge~ 
durende, waarvoor, ens.) wat, van objektief logiese _standpunt 
beskou, heeltemal inkorrek is, bv.: die dingetjies wat ( =waar) 
ander oor lag (v. cl. Heever, Langs die Grootpad); dit is juis 
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dit wat e~ van praat ( Malherbe, Hans. die Skipper); op daar~ 
die oomblik yan die dag wat ( =waarop, wanneer) die jong 
predikant elke dag nmye krag ontvang vir die werk (Jurg 
Vaber, Moderne Jongmense); dit is die -geluk wat (=waat1 hy 
.soms :i;iog SQ,01!, in 'n' droom na gryp. ( Malherbe, Saul die 
w orstelheld); die tyd wat (""'toe) .ons daar ·"'!angekolll het;. die 
drie we~ waJ ~ =waarin, gedurende welke) ons gejag .het; dis 
om die rede wat (.= dat) sy vanoggend al Weer vroeg~.vroeg ge~ 
hurk sit voor die hoktralies ( ~ophie Roux, Wrede Grense), 
ens. Di.e tweede nie staan in Afrikaans dikwels waar dit, logies 
geredeneer, nie behoort t~ wees nie, vgl.: En geen inwoner sal 
se: Ek is siek nie (Jes.: 33._ 21); maar .die Here het vir my gese: 
moenie se: ek is jonk nie (Jer. 1, 7);.die priesters het nie. gese: 
waar i&, dje Here nie (Jer. 2, 8). Ons.douvoordag is op sigself 
heeltemal verkeerd en moet eintlik wees voor dou en dag, soos 
Ndl. vqor d<JUW en'dag. Van nul en gener waarde is foutief 
en behoort te lui nu[ en van gener waarde (waar gener 'n 'o.u 
datief vroulik is, vgl. sewentiepde~eeuse Ndl. nu[ en. vau geen~ 
der waarde), soos ..nog deur 'n enkele Nederlandse~ skoolvos 
gebruik. ,Ons ka:p:· baie meer voorbeelde aanhaal en vit ver~ 
skillende J:ale, maar genoeg. 

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

f 

Doktrin~re grammatil<a "het nog nie uitgesterwe by die 
Franse Akademie nie, soos ons kan sien in een van die laaste 
dele van Brunot se bekende werk: Histoire de la langue fran~ 
c;;aise ( Geskiedenis van die F~anse taal}. maar ook ender ons is 
hierdie standpunt ongelukkig glad nie onbekend nie, veral irr 
die laaste jare. Gemeen word dat dit 'n gesonde kultuurstrewe 
is wat ons taal suiwer en opbou, maar as dit te ver gaari, het 
dit net die teenoorgestelae uitwerking. Dis te begryp dat in 
'n jong kultuurtaal, soos Afrikaans, logil<a 'n groat rol sped. 
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Daar's no_g nie 'i:;t lahg skryftradisie soos in die geval van ou 
tale nie en pou bestaan daar telkens die .neiging om die taal 
te keur volgens logiese redenasies. Opgepas moet egter word 
dat met hierdie strewe nie te ver gegaan word nie. 

Uit die aard van die _saak hou ons, alle dinge .gelyk synde, 
l rekening met logika_ en die .Nederlandse taalgebruik: aankno

ping by Nederlands waar moontlik le voor die hand en ver
sterk ons saak. So het mr., mrs. en miss taamlik algemeen plek 
gemaak vir mnr., mevr. en juf., hoewel van die oueres onder 
ons gedink het dat dit nie sou gebeur nie: lighuis (van Eng.· 
lighthouse) is hard besig om verdring te word deur vuurtoring 
.( uit Ndl. vuurtoren). wat die begrip .tog baie mooier ·weergee: 
die vreemde lorrie 'wprd ~et sukses beveg deur die eg Ger
maanse en daarom volkome verstaanbare vragmotor. Dis baie 
gewoon onder ans om order nie alleen in die betekeniS van 
.. bevel" te gebruik nie, maar ook. in die van ... volgorde," maar 
nietemin behoort' ons in die laaste geval orde te gebruik. Om 
verskillende redes : nie almal gebruik order in altwee beteke
nisse nie: die skeiding bring duidelikheid en ons sluit sodoende 
aan by Nederlands. Ook is daar baie wat praat van ·s.y ,,gesig 
skinder ham," maar ons verwerp dit vir die korrekte .,sy gesig 
skend horn." Ons kan selfs so ver gaan om die baie algemene 
en beskaaf de more te vervang deur more, omdat die laaste net 
so gewoon of gewoner as die eerste is en nader staan by Ne
delands. 'n Taal word gekweek soos 'n boom. Wie sy vrugte
bome snoei en versorg, sal bai~ beter vrugte kry as die wat 
hulle sowat aan liulleself oorlaat en dit sou volstrek :gie ka_n 
gese word dat die eerste die natuur van die boom in die weg 
staan nie. Net so by 'n taal: hy behoort versorg, gekweek en 
gebou te word, wat volstrek nie wil se dat daardeur die natuur 
van die betrokke taal geweld aangedoen word nie. 

Dit alles is goed, maar waarom algemeen Afrikaanse vor
me, ans kan se die enigste, soos stadshuis, verjaarsdag, eers 
vervang deur die Nederlandse stadhuis, verjaardag en eens? 
Ons praat algemeen van af gevalde blare en gevoude hande, 
en waarom moet dit nail word af gevalle blare en gevoue hande, 
net omdat die betrokke werkwoorde in Nederlands sterk is? 
Waaroiµ nuuskierig vervang deur fiuusgierig?, In g~valle soos 
hierdie kan die Afrikaanse dogter selfstandig haar eie weg 
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om sy die Nederlandse moeder sou volg nie. Doen ons dit, 
clan smoor ons die ihdiwidualiteit va11 ons taal; ons verkrag die 
Afrikaanse taaleie. Ons kan dit doen as ons wil, want c'ms 
( onderwysers, dosente, uitsaaiers, editeurs, skryw~rs} het 
grotendeels die mag, maar dit is clan geen leiding wat ons gee 
nie; dis taaldespsitisme. Daar is bly}sbaar 'n taamlik verbreide 
me11ing onder ons dat 'n taalpolitiek soos hierdie 'n gesonde 
kultuurstre~e. is, maar dit is hoegenaamd· nie die geval n!e. 
Dis 'n verkragting van die taaleie, niks anders nie. Alle dinge 
gelyk synde, moet ons aansluit by Nederlands, maar ons mag 
volstrek nie 'n algefnefte '.Afrikaanse gebruik. verwerp net om
dat dit 'in"die· moedervorin Nedei:iands anders lui riie. 

En dis. wonoerlik, .baie van .qi!! JVat~onnodig ·die Neder· 
landse yorm gebruik, J.Uaak darem beswaar. teen VOr:me SOOS 
tegel, owerigens, daagliks. Hulle betoog cl.at 'n g uitgestpot 
word tussen 'n beklemde ,klinker en. swakbeklemde e (hoer 
van hoog, laer van laag, leer \'._an leeg~ en daarom moet dit 
wees tee!, orlgen§, daeliks. Die laaste vorme is volkome goed 
vir wie dit gebruik, maar daarom is die eerste nie af te keur 
nie. Jy mag nie deur dik en dun redeneer, die mv. van dag is 
dae -en derhalwe net aae,li'ks nie. Dit beteken sisteemdwang en 
ons het ho gesien dat jy nie sonder meer- logiese redenasies op 
'n taal kan toepas nie. In 'n taal kry jy verskillende taallae, 
ouere en jongere, wat soms vir goed bly voortbestaan. Daar
om is daar. niks in te bring teen tegel, owerigens en daaglik$ 
nie, vorme wat iemand miskien eerste langs 'n Nederlandse 
kanaal gekry het, en mag hulle nie gekondemneer word . .ten 
gunste van die met ·tiitgestote g nie. Laat aan die taal hier sy 
vryheid; as sommige vorme in die gebruik uitsak. is dit iets 
anders. 

Ek_ vra eendag afin 'n studfnt of hy nou werklik se 
Jan-nu-a-rie, Fe-bru-a-rie ~n nie Jan-ne-wa-rie, Fe-ber-wa-rie 
nie. Sy antwoord was: El) het altoos die laaste ,J.litsprake be
sit, maar op s1wol het ,,meester·· gese dat dit verkeerd is en 
1angsamerhand het ek dit toe afgeleer. Hierdie gpn_atuurlike 
letteruitspraak by hierdie twee name van maande, wen onge
lukkig die laaste jare baie veld onder die jonger geslag en die 
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redenasie van baie is waarskynlik dat dit nader is by Neder
lands. Dit is 'n dwaling. Die beskaafde Nederlandse uit
spraak het ook 'n w, nl. Jan-rt'u-wa-rie, Fe-bru-wa-rie, sodat 
die oorspronklike en tot nie lank gelede nie enigste Afrikaanse 
uitspraa~ baie nader staan aan die Nederlandse as die jonger 
·letteruitspraak. Die .,meester" en die ,,juffrou" moet tog oppas 
wat hulle doen! Dis·hoog tyd tlat ons 'n uitspraakwoordeboek 
van Afrikaans kry: nie om uitsprake te dekreteer, soos som
mige miskien clink nie', maar om te 'vertel wat' die gebruiklikste 
is onder oordeelkundiges. 

Wat moet nou ons miiatstaf wees insake taal? Ons moet 
'n sekere mate van vastigii.eid besit; die onderwyser, die. hoof 
van 'n kantoor, dfe uitgewer moet 'n sekere mate van vastig
heid he, om volkome begryplike redes. Dit is so, maar laat 
daar geen doktrinerisme wees nie en geen verbanning van 'n 
bepaalde wending of vorm as daar meer as een in algemene 
gebruik is nie. Ons mag nie 'n algemene, beskaaf de gebruik 
in ons taal afkeur bloot op logiese gronde, of omdat dit in 
Nederlands anders is nie. Taal en logika inag ni~ sonder meer 
met mekaar vereenselwig word nie. Ons norm is clan die taal
gebruik van die meerderheid onder oordeelkundige sprekers. 
Wie hierdie oordeelkundige sprekers is, is duidelik. O~s clink 
hier volstrek nie nef aan taalmense nie, selfs nie in die eerste 
plek nie, maar ons gaan daarvoor 001< nie na die agter!Suurtes 
nie. Ons vra ook nie wat die meeste se nie, maar wat die 
gewoonste is by die ooreleelkundige sprekers". Ook moef ons 
natuurlik rekening hou met verskillende spraakgebiede : wat 
bv. in die Westelike gedeelte fan die Kaapprovinsie gebruik
lik of beskaaf is, hoef 'dit nie noodwendig in sekere dele van 
die binneland te wees nie en omgekeerd. 

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

I. Werd. 

Sommige hou daarvan om werd te gebruik as imperfek~ 
.tum i.p.v. is, soos in Nederlandg..: al die tyd wat ek daar ver~ 
toef het, we rd ek nooit om enige ;inligting gevra nie. Gerede~ 
neer word dat dit ''fl knellende armlikheid in ons taal sou wees 
as werd nie gebruik word nie, maar is sowel vir imperf ektum 
as perfektum. Party·weer se dat hulle daarom weril gebruik 
omdat daardeur die steurende anglisisme was· tee-gewerk 
word: al die tyd wat ek daar vertoef het, was ek nooit om 
enige inligting. gevra nie. Maar is dit nou waarlik nodig om 
hierdie onnatuurlike middel te gebruik om die anglisisme was 
te weer? As aan die leerling gese word-dat in so'n geval is 
gebruik woro wanneer dif 'n werking aandui'e, was wanneer 
<lit 'n toestand- geld, sal daar clan nog moeilikheid wees? : al 
die tyd wat ek daar gebly het, is ek nie een keer uitgeneem 
nie, naas : al die tyd wat ek daar gebly het, was ek nie een 
slag siek nie. En is dit nou ·waarlik so'n gebrek dat is moet 
dien beide by perfektum en imperfektum? : ek is vanm6re ge~ 
vra om 'n toespraak te hou, naas :· al die tyd wat ek daar was, 
is ek nooit gevra om 'n toespraak te hou nie. Stellig nie. En 
laat ons versigtig wees met die vermeende gevalle van taal
armoede: wat objektief beskou as armoede geld, hoef nie 
noodwendig as sulks in die taal ondervind te word nie. 

Die gebruik van werd is 'n baie steurende onnatuurlik~ 

heid en een wat, ten spyte van alle poginge, nooit ingang sal 
vind in ons taal nie. So het N ederlandse puriste van die 
sewentiende eeu ( Hooft en ander) die doktrinerisme ingevoer 
dat hun datief is, hen akkusatief, maar ten spyte van al die 
jare het hierdie teoretiese onderskeiding nog nie in die lewende 
taal deurgedring nie. Die beskaafsprekende Hollander gebruik 
hun (naas ze) beide as akkusatief en datief: ik heh hun niet 
gezien; dat is niet van hun; ik heh 't hun gegeven. Die oueres 
onder ons het hierdie denkbeeTdige onderskeiding maar getrou 
gesluk in die Nederlandse lesuur, maar kom jy in Nederland, 
clan glimlag die Hollander oor daardie deftige ,,hen." 
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2. Sig. 
Op papier word di~ refleksief sig nogal ontmoet. Dis net 

soo onnodig as werd, nee nog onnodiger, en sal ewemitl ingang 
vind. Ons gebruik die persoo·nlike voornaamwoord as reflek
sief: hy verbeel horn; sy st~l haar voor; h"ulle matig hulle aan. 
Dit was die enigste gebrtiiJ< -in Middelflederlands, ( die-·oudste 
Nederlands wat ons het) en is nog gewoon·in beskaafde Nieu
nederlands by persone ·~at natuurlik praat ! hy deed <em pijn; 
zij deed (d)'er pijn; ze heeft 'rzelf in 't ongeluk gestort; ze 
willen 't liever voor hun (zich) houden. Zic_h het opgekom 
deur die ·Statevertaling van die Bybel en is 'p. o,ntlening aan 
Du. sich. tlit die lewende l:aal her hy die pers._ vnw. egter 
nog nie verdring nie, klink 'Selfs styf. b,oekagtig. 

Sig is op sy plek in verbinding ·met· self, maar clan net in 
wat ons kan poem vasstaa,qde uitdrukkinge, uitckukkinge wq,t 
ons sak en pak uit Nederiands borgeneem het: op sigself 
beskou; dis' 'n krag in sigself. Hier klink die pers. ynw. gt!for
seerd, want onnatuurlik, bv. in: weet hulle rtie dat dit 'n krag 
in homself is - so magtig en vry dat selfs s:y" daar geen be
heer oor kon uitoefen nie (Bruw~r. Bodemvas)? 

3. Met l:lien _verstande. 
Hierdie uitdrukking het ons uit Nederlands, Wgar dit 'n 

gewone wending is van die alleda~gse faal. Die buigings-n. 
wat anders verlore gegaan het in Nieunederlands, is hier be
waar in. verbjnding. l_llet die ou datief verstande en daarom 
behoort ons dit ook fe laat uitkom en nie .. met die verstande" 
te.besig nie. Ons het tog ook. by ander doodgewone uitdruk
kinge spore oor van ou vorme, bv. in ,ter harte neem, ten allen 
tyde. 

4. Letteruitspraak~. 

Hoerop het ons r.eeds gewys op die steurende en ·volkome 
ongemotiveerae letteruitspraak Jan-nu-a-rie, Fe-bru-a-rie: 
Daar's baie ander voorbeelde, maar ·ons wil hier net 'wys op 
die gewoonte by sommige (al weer veral die juffrou 1n die 
Jaer skool) Om die d te laat hoor in wcmrde SOOS onder, Son7:Jer, 
wonder, wat in die natuurlike 'taal lui onner, sonner, wanner. 
"By buigingsvorfne is dit goed oifl die d te laat hoor in die ver
binding nd, bv. by' hand-hande, tand-tande, maar nie by 
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vorme buite oie fleksie SOOS die genoemde nie. Ons laat tog 
nie die d hoor van nd by donderweer, hoender en eenders nie. 

Moenie se nie: maar died staan mos daar. In die gewone 
spelling van elke tQ,al is daat'> bate letters wat· nie •uitgespreek 
word nie", of 'n ander klank het as wat jy- sou verwag: die 
d van h{;lnd .word as t uitgespi:,eek; die g van ding word glad 
nie. gel:ioor· nie; ons skrywe -per~de, maar se pe~re. 

5 .• Mo·d~le hulpwerk'woorde. 

Dis 'n bekende ~ige11~q,rdigheid Vqn ouer N~d_erl11nds 
( bv. van Middelnederlands eq Sewentien!;le~eeus), soo&, trou~ 

ens ook van ander Germaanse tale in 'n ouer stadium, dat 
sommige van die modale hulpwerkwoorde nie in hulle letter.,. 
like betekenis gebruik word nie, maar di~ een die plek tnneem 
van .die ander. Hierdie eigenaardigheid is nog 'n tipiese ken~ 
merk van Afrikaans, verql.by moet~mag, ook by kan=mag. In 
die v,0lgend'e tekste vereis die Afrikaanse taaleie stellig moet, 
nie mag nie: ek net juis dit aan julle geskrywe, dat ek nie by 
my koms droefheid mag he\ .... nie (II Kor. 2, 3); want uit 
grote vei;.drukking ~n benoudheid van hart het ek aan julle 
geskrywe ..... , hie dat julle bedroef mag word nie ( ald., vs. 
4); en as m'edewerkers vermaan ons ook dat julle die genade 
van God nie tevergeefs mag ontvang nie ( ald., 6, vs. 1 ); ons 
le nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening 
nie beklad mag word nie ( ald., vs. 3); sodat niemand mag ver~ 
ontrus word onder hierdie verdrukkinge nie (I Thes. 3, 3); 
ook in : hoe sal dit ..... wees as die hart van die Koning mag 
verkoel ( Malherbe, Saul die Worstelheld). In die volgende 
gevalle~ver~is ons taaleie lean: nie cl.at julle befl.roef mag word 
nie, rriaar dat julle mag weet (IL l_(or. 2, 4); hy sal horn die 
vertroue van 'n vors waardig toon dat die Koning mag sien 
die opregtheid van sy hart ( Malherbe, ald.). Tereg lees ons 
kan in II Thes. 1, 12: sodat die naam van onse Here Jesus 
.C~ristus in jull~ verheerlik kar word .• 

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

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

6. Eers=selfs. 
Die laaste tyd word op pa pier byna stelselmatig eers = 

selfs vervang detir eens: hy weet nie eers dat hy deur die 
eksamen is nie; 'n mens mag nie eers 'n grappie maak nie. 
Objektief geredeneer, moet dit eens wees want eers kan nie 
klankwettig teruggaan op N di. ere1s nie ( meestal verswak tot 
eris, eres; kyk vir verdere besonderhede Ons Tydskrif. Jaarg. 
IV, bls. 86-87). Ons eers moet dus teruggaan op Ndl. eerst 
·en deur verwarring ook die betekenis van Ndl. ee,;s aangeneem 
het, soos ek t.a.p. probeer aantoon het. Dog. wat ook al die 
historiese toedrag va:g. sake mag wees, in die lewende, beskaaf
de taal word in hierdie geval algemeen eers gebruik en daar' 
om is·daar niks teen die betekenis in te bring nie. 

B: Enige foutiewe en mindergewenste taalwendinge 
en ·vorme. 

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

1. Bysin met die volgorde van 'n hoof13in. 
'n Baie gewone stylfout is om in 'n bysin die volgorde 

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

Hiertoe reken ons natuurlik nie 'n geval soos die volgende 
nie: vir die reisiger wat verslae en ingedagte staan en aan~ 

kyk, is dit of die muur heeltemal oopskuiwe en daar sien hy 
die innerlikE; betekenis van die klipwerk., die kerkhof van die 
konings ( Pienaar, Skakels v. cl. Ketting). Hier kan natuurlik 
gestaan · het en h y daar sien, en ,dit sal gewoonlik die volgorde 
wees, maar die gebruikte opeenvolging (die van 'n hoofsin) 
bring meer aanskoulikheid en is volkome geregverdig. 

Die foutiewe gebruik- in die volgende twee voorbeelde is 
ook baie gewoon: hulle verklaar dat hoewel die walvis die 
grootste <lier in die wereld is, is sy keelgat so klein (i.p.v. sy 



40 

lceelgat so klein .i~) .. daL 'n klein vissie horn dikwels xerwurg 
(Die Kerkbode, 3 Jan. 1934, bls. 13); Dr. V. het daar ook 
werklik in geslaag om 'n soort van voorlopige. afspraak te 
bereik dat, as ons ons houte spoorwegdwarsl~ers uit Argenti~ 
nie wou betrek, in plaas van uit Austr;:lie, sou daar"n gereelde 
handel in ·steenkole tot stand ..gebring kan word ( i.p.v. daai: 'n 
gereelde handel ..... sou lot stand gebring kan word: Ons 
Vaderland van 24.9.29). In hierdie twee ge\l:alle is die gebruik~ 
te volgorde baie beter te begryp as in die vorige. As .die be~ 
trokke gedeeltes hoofsinne is, is die volgorde (irrversie) korrek, 
bv.: hoewel die walvis die grootste dier in die wereld is.: is sy 
keelgat so klein, ens. Uit hierdie tiep van sin sal dit op die 
ander oorgedra wees. 

2.. Die anglisisme ,,was" i.p.v. ,,is." 
Daar's baie voorbee'lde te vind van'hierdie steurende fout; 

ons gee enige: nie lank na die vrede van. Pretoria nie was. in 
Nederland verder 'n vereniging opgerig vir· bevordering van 
handelsbetrekkinge tussen Nederland en Suid~Afrika· (F. 
Rompel, Die Huisgeno6t, 1·1 Mei 1934, bis. 12); daaF 'is ge~ 

vallenes wat juis laer en laer gesink' het omdaJ hulle ver,stoot 
was ( Langenhoven, Skad. v. Nasaret); Os. T. en sy familh> 
het ons verlaat . . . . Daar _was 'n af skeidsgeselfigh,,eid gege€' 
(Die Kerkbode, 31 Julie 1929, bis. 173); in die 13de eeu was 
'n wet uitgevaardig d~t q.lle "'._ervaardigers van sterk drank . ..;er~ 
ban en verslaaf moes word (Het Zoeklicht, Maart i929, bls. 
72). Verder verwys ons vir hie~die stylfout, en hoe oni. horn 
maklik te vermy, na A, no. 1. 

Natuurlik is. l{_Jas volkome korr~k in die .voltooid~verlede 
tyd, bv. :. voor ek nog daar aangekom het om dit te verhoed. 
was die onmoontlike man reeds gevra om mee te doen. 

3. ,, Was" i.p.v. ,,is" ten gevolge van tydsattraksie. 
Die skrywer .. ·.:. het ..uitgegee~ .... irr 1841 De· Nich~ 

ten, wat in prosa geskrywe was ( C. M. v. d. Heever in lnlei~ 
ding by De Neven. Dls tog nog in'prosa ! ); omdat hulle ( d,w.s: 
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die onreine geeste) geweet het.dat hy:. die.Qhristus was (Luk. 
4, 41 ). Die fout is· maklik te verklaar: omdat die mededeling 
op 'n gebeurtenis uit die verlede slaan, is was gebruik, i.p.v. is. 

4. Konkreet vir abstrak. 
Oat hy dit (nl. die boodskap) tog dadelik moes aanstuur 

na (i.p.v. aan) ds. Berg (Jurg Vaber, Moderne Jongmense); in 
Johannesburg aangekom, telegr!lfeer Timo dadelik na (i.p.v. 
aan) generaal Boshoff ( ald.); hy; het 'n besoek gebring na 
Kaapstad. As dit sigbare, konkrete voorwerpe gewees het, sou 
aan op sy plek gewees het. 

5. ,,Mo!ls" i.p.v. ,,moet." 
Oit moes so pas .na die oorlog daar droewig uitgesien het 

(Jurg Vaber, Moderne Jongmense); stel jou voor die gevoel 
wat in so'n mens moes gewees het ( Bruwer, Bodemvas); dit 
lyk of hy eenmaal groot verdriet moes gehad het (Jonker, 
Bande); voel julle watter plesier die vyand moes gehad het om 
arme ltar so tot spot te maak? ( Malherbe, Hart van Moab); 
dit moes die skrywer nogal taaqi.lik gevlei het, want in die 
voorredes van die verskillende herdrukke merk ons 'n moeilik 
verbloemde gevoel van oelangrikheid op ( C. M. v. d. Heever. 
lnleiding by De Nevf;n). In.al hierdie gevalle moes daar moet 
gestaan het: moes is op sy pl~k waar dit slaan op wat behoort 
te gebeur het, maar tog nie plaasgevind het nie : hy moes 
(Eng. ought) my ontmoet het, maar het' nie opgedaag nie. 

Hierdie veelvoorkomende fout beskou e~ as 'ii anglisisme: 
Eng. must: dit moes 'n treurig,e affere gewees het - it must 
have been a sad affair. Miskien het daartoe ook bygedra die 
onbewuste idee dat moet nie die begrip van wat verby is, sal 
uitdruk nie en dit dus moes moet wees. Die perfektum wat in 
die betrokke sin voorkom, laat die begrip van verledenheid 
egter volkome uitkom. 
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6. ,,Bedank" i.p.v1 ,,bedank vir." 

A. het die pos bedank; Ds. B. het die beroep na die ge
meente S. bedank. W aarom hierdie onafrikaanse, nfa;fr totaal 
oimodige en baie steurende wending die laaste jare gebruik 
word deur baie i.p.v. die geykte bedank vir kan ek nie begryp 
nie. As dit gaan om persone, is bedank sonder voorsetsel na
tuurlik op sy plek; maar ·by lewenlose dinge moet dit wees 
bedank vir. 

7. ,, Waarde Heer" by offisiele briewe. 

Dit is 'n anglisisme, in navolging van Eng. Dear Sir. Ons 
behoort ons hier te laat lei deur die Nederlandse taalgebruik 
en daar wek die verbinding W aarde Heer { versover dit nie 
ironies of sarkasties gebruik word nie) :n steurende tee~praak, 
nl. dit dat waarde net gebruik word by min of meer vrind
skaplike omgang, nie in gevalle waar die offisiele afstand in 
ag geneem word nie. Ons behoort hier eenvoudig te gebruik 
Meneer. lemand kan miskien teewerp dat Meneer darem so 
die idee wek va.n ,,baas", maar dit is meer skyn as werklik
heid; clink aan Eng. Sir. Ook het Meneer die voordeel dat dit 
korter is. Ongelukkig het Waarde Heer diep deurgedring in 
ons taal, maar glad nie te diep om weer uhgeskakel te word 
nie. Wat het tot voor enige jare dieper deurgedring in Afri
kaans as mrs. en m·iss? en vandag is dit by meer ontwikkeldes 
onder ons wat vir ons taal voel tog taamlik algemeen vervang 
deur mevr. en juf. 

8. Die al ·of nie noodsaaklike van 'n beplla1de ,,aana 
vullingswoord" (voorsetsel, artikel, · bes. vnw., 
hulpww.). 

Ons lees in Joh. 16, 27: omdat julle My liefgehad en ge
glo het dat Ek van God uitgegaan het. Geredelik sal toege
stem word dat het hi er tweekeer mo es gestaan het: lief gehad 
het en geglo het. Waarom? Omdat die twee werkwoorde nie 
op een lyn staan nie: .. liefgehad" regeer 'n direkte objek (My}. 
terwyl .,geglo" 'n sin as objek het. Daarentee word net een 
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het gebruik in sinne soos die volgende: omdat. julle my 1ief ge
had en beskerm het (altwee transitief); omdat julle vermoed 
en gevrees 'het·dat (altwee met. 'n s~n as objek). 

Vergelyk .sinne soos die yolgende: die man en_ vro!:l het 
die kamer verlaat; sy vader en moeder het reeds vertrek; die 
voorvoegsel en agtervoegsel word· soms weggelaat (alma! met 
net ee_n die); teenoor: die vader en die seun het reeds aange
kom; qie moeder en; die dogter is albei siek;. die self ~tandige_ 
naamwoord en die werkwoorcJ. word apart behandel· (alma! 
met twee die's). Ons voel dadelik dat daar Jn die eerste reeks 
'n eenpeid bestaan wat in die tweede .. ontbreek en derhalwe 'n 
tweede die noodsaaklik word. Dikwels sal die al of nie her
haal ".'an wat ons hier, by gebrek aan 'n beter term, die .. aan
vullingswoord" noem, afhang van nadruk; soms sal dit 'n 
gevoelsaak wees; clan miskien weer een van smaak. In 11 Kron. 
11. 21 staan: en Rehabeam het Maa~a ..... liewer gehad as 
al sy vroue en sy bywywe. Is sy voor .. bywywe" nou nodig 
of nie? 

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

·9· .,, V~t" i.p.v. ,,neem." 
' 

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

verlede deelwoord geword: ek is gevra geword; hy is versoek 
geword; dis my vertel geword; sy is genooi geword, ens., ens. 
O~s kry dit ook by vername skrywers, bv.: daa/ was geen 
twyfel aan dat hy deur hulle oorval en af gemaak geword was 
nie ( Sangiro, Op Safari). 

In al hierdie gevalle ·dra geword volstrek niks tot die sin 
by nie, is daarentee totaal oorbodig en hinderlik, en daarom 
sterk af te keur. Ons meen dat daardie oortollige geword 
meer voorkom in die W estelike Provinsie as in die binnelande, 
altans as in Transvaal. In ouer Nederlands (bv. in die tyd 
van Bilderdyk) het dit baie voorgekom en dis by ons 'n oor
blyfsel uit daardie tyd. Sommige van ons meen waarskynlik 
dat dit nogal deftig klink en krag bysit aan die sin, wat geen 
van beide die geval is nie. In goeie Nederlands van vandag 
( geen stywe boeketaal nie) ontmoet jy dit nie. E"k herinner 
my nog goed hoe Nederlan-dse vriende my in die eerste tyd 
van my verblyf in Holland telkens en telkens versoek het om 
tog daardie oorbodige stertjie geworden te laat vaar. 

11. Die mv. ,,vorms" naas ,,vorme." 
Vir my taalgevoel is dit hinderlik as iemand in abstrakte, 

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

12. Tot ('n) sekere mate. 
Dis nog 'n steurende en baie voorkomende anglisisme, uit 

Eng. to a certain extent. Tot is op sy plek by hoogte: tot ('n) 
sekere hoogte, maar mate vereis.in: in ('n) sekere mate ............ . 
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1 3. Die hoofklem by ,,standaard." 

Baie Afikaners plaas die hoofklem op die tweede letter
greep : standaard, maar by hierdie woord sou ek sander twy
fel die.Nederlandse gebruik volg en die hoofklem op die eerste 
Jetterg,reep laat val: standaard. Waarom clan hier die Neder
lander volg? Omdat ans te doen het met 'n kultuurwoord. een, 
wat nag nie. deurgedring het tot alle lae van die volk nie. By 
woorde van vreemde oorsprong het jy verskillende taallae. 
ouere en jongere. By die ouer taallaag hou ans vas <!-an die 
Afrikaanse beklemtoning en uitspraak, en daarom spreek ans 
protesta~t en telegram uit prot-tes-tant en tel-le-gram, hoewel 
die N ederlander se proo-tes-tant, tee-le-gram. Omdat protes
tant en telegram deurgedring het tot alle lae van ans volk, 
daarom is dit geen kultuurwoorde meer nie en volg ans die 
Afrikaanse uitspraak. By kultuurwoorde daarentee, woorde 
van 'n later taallaag, behoort ans aan te sluit by die Neder
Jandse beklemtoning en uitspraak: daarom katalogus, mono
p6lie, n6tule en nie katal6gus, monopolie, notitle nie; net so 
tee-lee-pa-tie en tee-lee-vi-sie, nie tel-le-pa-tie en tel-lie-vi-sie 
nie. 

Ek het nag altoos die idee dat die plasing van die hoof
klem by standaard op die tweede lettergreep sy o~rsprong 

vind in 'n letteruitspraak. Dis die gevolg van die twee a's. As 
daar net een a gestaan het ('n spelling wat voorgestel is in die 
voorwoord by Afrikaanse Fonetiek), sou ans die beklemtoning 
nie gehad het nie. As dit so is, sou ie.mand kan vra, waarom 
se ans clan nie gierigaard en luiaard nie? Hiervoor kan 'n 
goeie rede gegee word. Die laaste twee is doodgewone 
woorde, wat ieder oomblik gebruik word; die eerste nie. So 
gou 'n woord enigsins vreemd is, is die publiek geneig om horn 
uit te spreek volgens die letter, die spelBng. Daarom beklem
foon baie Afrikaners oak die tweede lettergreep in Spanjaard 
(met die n gelyk aan die van been). terwyl die Nederlander 
die hoofklem op die eerste lettergreep plaas: Spanjaard (met 
die n gelyk aan die van beentjie). 
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