
HOOFDSTUK III. 

Vokalen. 

§ 40. Het Afrikaans heeft de volgende vokalen en 
diftongen: 

1. Korte vokalen : 

a: bak, bas, bat; 
e: net, bet; 
i : min , win, wit ; 
o: nog, grof. bok; 
u: lug, muf, put; 
e (a): gewel, lepel. 

2 Gerekte vokalen : 

a: raam, hamer, paar; 

e (gesloten): been. neghe, meer; 
e (open): seh, werk, fel; 
i: wihhe (mrv. van wig); 
ie: sien, mier ; 
eu: neus. deur; 
o (gesloten): hoog, lole, boor ; 
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o (open): sohhe (mrv. van sog), morre, pol; 
oe : roet, boer ; 
u (gesloten): nuut, rusie, muur; 
u (open): bt·uhhe (mrv. van brug). 

Opm. Hooge n h out (bl. 1 en 2) heeft zich vergist waar 
hij oe, eu tot de diftongen rekent, y daarentegen tot de 
vokalen. 't Is juist anders om, evenals in het Nederlands. 

1. Korte diftongen: 

ai: kwai, tai, baing; 
y (ai): hy, rys; 
oi: goi, toing (flard); 
ui: huis, muis. 

2. Lange diftongen : 

aai : laai, baai ; 
ei (open e, aileen in tussenwerpsels): hei, ei; 
ooi: ooi, looi; 
oi (open o): noi; 
oei : koei, roei ; 
aau: graau; 
eeu: leeu, sneeu; 
ou (gesloten o) : hout' bou, pou. 

Triftongen: 

aaou : graaou ; 
eeou: leeou, sneeou. 

Opm. De Afrikaanse diftongen en triftongen hebben het 
eerste deel geaksentueerd, evenals in het Nederlands, vgl. 
Roorda, § 122, 123. 

§ 41. Voor ik overga tot de behandeling van de afzon
derlike vokalen en diftongen, wil ik wijzen op de voor-
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naamste verschillen in uitspraak I ussen de Afrikaanse en 
Nederlandse klinkers en tweeklanken. Om dit verschil des 
te duideliker te doen uitkomen, heb ik, in navolging van 
Sweet (Primer, bl. 24), een tabel 1) opgesteld voor het 
Afrikaans (I), ter vergelijking van de label voor het 
Nederlands (II) die ik heb overgenomen uit Roorda, bl. 25. 

HierbU moet het volgt>nde opgemerkt worden : 
1. In 't algemeen mag men spreken van de horizontale 

en de vertikale bewegingen van de tong. Volgens de 
eerste, verdeelt men de vokalen in achtervokalen, tussen
vokalen en voorvokalen, volgens de t weede, in boven
vokalen, middenvokalen en benedenvokalen. Hiermee zijn 
aileen de hoofdstanden aangegeven. Met de meer vertikale 
bewegingen van de tong gaat gewoonlik gepaard de 
nadering of verwtldering van de onderkaak. 

2 Elk van deze groepen kan verder verdeeld worden 
in nauw en wijd. BU ·t vormen van nauwe vokalen, 
voelt men een zekere spanning in dat gedeelte van de 
tong waarmee de vokaal wordt gevormd. De tong is meer 
bolvormig, waardoor het mondkanaal vernauwd wordt. 
Bij de w~jde vokalen is de tong slapper, platter en 
breder. 

3. Verder kan elke vokaal gerond of ongerond z~jn. 

De ronding vindt plaats door samentrekking van de lipptn 
en wangen, waardoor de mondholte zijdelings vemauwd 
word!. Voo1· verdere biezonderheden verw~js ik naar Sweet, 
Primer, bl. 13 vlg., en Roorda, bl. 17 vlg. In de volgende 
tabellen zijn die vakjes opgelaten waarin in het Afrikaans 
en Nederlands geen vokalen voorkomen. 

1) 't Is mij een groot genoegen bij deze mijn dank uit te 
spreken aan de heer J. J . Smith, die mij bij 't opstellen 
van deze tabel heeft geholpen. 



I. Afrika 

Nauw. 

bovenvoorvokaal 
ie sien 

midden tussen vokaal midden voorvokaal 

i min ee_L been, neghe 

benedenachtervokaal 
benedenvoorvokaal 

a_L bak 
a(i) tai 

e_L net 

Gerond Nauw 

bovenach tervokaal bovenvoorvokaal 
ae raet ttu nuut, rusie 

middenachtervokaal middentussenvokaal middenvoorvokaal 
aaj_ haag, late u put eu_L neus 

benedenach tervokaal 
a_L nag, dam, bak 
a(i) gai 

_L betekent ,hoog" (zie § 48, noot). 



t&e V okalen. 

Wijd. 

hoven voorvokaal 
i (el fraai, 
( e )i reis (rys) 

midden tussen vokaal 
i wihhe middenvoorvokaal 
e gewel ee_l_ k eer, fere 
e(i) reis (rys) 

benedenvoorvokaal 
benedenachtervokaal 

e seh 
aa_l_ raam, hamer werk 
aa(i) laai elf 

Gerond Wij d 

bovenach tervokaal bovenvoorvokaal 
oe boer u muur 
(ee)u leeu (u)i muis 

--· 
middentussenvokaal 

middenachtervokaal 
u jurk middenvoorvokaal 

oo_l_ moor 
bruhhe eu deur , peul 

o(u) bout, bou 
u(i) huis 

benedenachtervokaal 
o sohhe, morre, bol, 
o(i) no(i) 



II. Nederla 

Nauw. 

bovenvoorvokaal 

' ie zien 

midden tussen vokaal middenvoorvokaal 
u(i) huls ee been, negen 

benedenach tervokaal 
benedenvoorvokaal 
e net 

a bak 
e(il [ reis] 

Gerond Nauw. 

bovenachtervokaal bovenvoorvokaal 

ae raet ~~u mlnuut, ruzie 

middenachtervokaal middenvoorvokaal 
aa haag, [Iaten] - eu neus, [peul] 

benedenach tervokaal 
a nag benedenvoorvokaal 

bal u put 
bauw 

De voorbeelden tussen [ l zijn door mij ingevoegd. 



lantlee V okalen. 

-
Wijd. 

bovenvoorvokaal 
I i fraai, fabrikant 

reis 

middenvoorvokaal 
I'\ i min 

ee keer 

benedenachtervokaal 
aa raam, hamer 
aati) [ waaien] 

G e r on d W ij d. 

bovenach tervo kaal hoven voorvokaal 
oe boer (?J u muur 
(o)u leeuw (u)i muis 

middelachtervokaal 
midden voorvokaal 

o moor(?) 
midden tussen vokaal 

dom, bok 
e gevel eu deur 
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§ 42. V 06r l en r wordt een korte vokaal gerekt. Dit 
is vooral duidelik wanneer men de uitspraak van de e 
voor l, r vergelijkt in het Afrikaans en het N ederlands, 

b. v. in het woord gelt tegenover Ndl. geld, werk tegen

over Ndl. werk. De e is w~id in het Afrikaans, nauw in 

het Nederlands. De voile lange vokalen vindt men in het 

Afrikaans in de regel enkel voor r en l: paar, jaar, faal, 
skaal. Vgl. v~or de Ndl. lange vokalen , D~jkstra, § 2. 

§ 43. De nauwe vokalen van het Afrikaans zijn niet 

zo nauw als dezelfde vokalen in het Nederlands. ZU staan 
eigenlik tussen de nauwe en wijde vokalen in. Bij het 

vormen van deze vokalen is de tong minder gespannen 

in het Afrikaans. Dit geeft een doffere klank aan de 
Afrikaanse nauwe vokalen. Vgl. Sweet, Sounds of 

Eng., § 174. 
§ 44. De voorvokalen uu, eu worden minder gerond 

in 't Afrikaans dan in 't Neclerlands, hoewel de mate van 

ontronding' verschilt in verschillende streken, zie § 13, 17. 
Door sommige Afrikaners wordt ook de diftong ui (zie § 47) 
ontrond en gel~jk gemaakt aan de diftong y (ai, zie § 45). 
Vgl. § 27. 

§ 45. Wanneer men de twee tabellen vergelUkt, dan 

ziet men dat het Afrikaans een grotere voorlietde vt:rtoont 

voor t ussen vokalen. V gl. Sweet, t. a. p. Afr. i is een 
nauwe middentussenvokaal, Ndl. korte i is een wijqe 

midden voorvokaal. Afrik. korte u is een middentussen· 

vokaal, Ndl. korte u is een benedenvoorvokaal. Het eerste 
deel van de Afrik. diftong y is de wijde tussenvokaal (a), 

het eerste deel van de Ndl. diftong ij (ei) is de nauwe 

ben eden voorvokaal e. 
§ 46. H et eerste gedeelte van de Afrik. diftong ou is 

de wijde middenachtervokaal oo, het eerste deel van de 

Ndl. diftong ou is de nauwe benedenachtervokaal o. 
§ 47. Het eerste gedeelte van de Afrik. diftong ui is 
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de wijde, geronde middentussenvokaal, het tweede gedeelte 
is de wijde, geroilde bovenvoorvokaal uu. Omtrent de 
del.en van de Ndl. diftong ui, inzonderheid omtrent het 
eerste gedeelte, bestaat er een aanmerkelik verschil tussen 
de opgaven van Roorda,§ 125, en D~jkstra, §34,35. 
Volgens Roorda, t. a. p., is het eerste bestanddeel van ui 
de ongeronde, nauwe middentussenvokaal, maa1· dikwels 
gerond, wanneer het tweede gedeelte gerond is; volgens 
Dijkstra, t. a. p., is het eerst e bestanddeel de geronde 
vorm van de e in meg, dus de geronde, nauwe beneden· 
voorvokaal. Roorda geeft het tweede gedeelte van ui aan 
als een wijde, ongeronde bovenvoorvokaal, maar dikwels 
gerond; DUkstra zegt dat het tweede gedeelte geltik is 
aan de uu van muur, d. i. de wijde, geronde boven
voorvokaal. N aar mijn bescheiden mening he eft DUkstra 
de bestanddelen van de gewone Hollandse ui iuister aan
gegeven. Volgen wij D~jkstra, dan komt het verschil 
hierop neer: het eerste gedeelle van Ndl. ui is een nauwe. 
geronde benedenvoorvokaal, terwijl het eerste gedeelte 
van Afrik. ui een wijde, geronde middentussenvokaal is. 
In ieder geval bestaat er zonder twijfel een duidelik ver
schil in uit,;praak tussen Ndl. en Atrik. ui, welk verschil 
m. i. 't best verklaard wordt door de' mening van Dijkstra 
te aanvaarden. 

§ . 48. Afrik. ee, e (nauwe voorvokaal), eu, a, aa, oo. o 
(nauwe achtervokaal) ztjn ,hoger" 1) dan dezelfde vokalen 
in het Nederlands, waardoor z~j een doffere klank krijgen. 

§ 49. Er bestaat maar een korte o in het Afrikaans, 
namelik de nauwe benedenachtervokaal. In het Nederlands 

· 1) Hoger duid aan verder naar boven dan een der drie 
hoofdstanden, die door de tong, wat betreft zijn vertikale 
bewegingen, wordt ingenomen. De mond is bij het uitspreken 
van deze vokalen in het Afrik. meer gesloten dan in het Ndl. 
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heefl men er twee: de nauwe benedenachtervokaal, en de 
w~jde middenachtervokaal. V gl. tabel II, en Dijkstra ~ 34. 

Wanneer men op al deze afwijkingen let, wordt 't 
duidelik dat die Afrikaanse en Nederlandse vokalen welke 
maar al te vaak als identiek Wtirden beschouwd. toch 1n 
uitspraak aanmerkelik van elkaar kunnen verschillen. 

1. Korte Vokalen. 

a 

§ 50. Korte a ta __!_, vgl. I abel I en § 48) komt gewoonlik 
alleen in geslolen lettergrepen voor: bak, kat, lat, appel. 
1n een open letter~reep wordt a gerekt in (ate, gate, 
dae, flae, slae (zie § 108\, glase, mrv. van fat, gat, dag, 
flag, slag, glas. Volgens Du Toit, Afrik. Studies, 
p. 85, hoort men ook gatte voor gate. Na rekking van 
a en overgang van intervokale d tot i, ontstaat de 
diftong aai in baaie (naast batte), blaaie, paaie, skil
paaie, mrv. van bat, blat (van . 'n hoek), pat, skilpat, 
~aar d op 't eind verscherpt is tot t. Zie § 132, 2. V gl. 
over de vormen gaaie, mierkaaie voor gate, mierkatte, 
t. a. p., opm. 5 . . Du Toil, t. a. p., geeft ook het mrv. 
patte voor paaie. Korte a bl~jft in dakke, ratte tegen· 
over Ndl. daken, raden, raderen. Het mrv. dakke bestaat 
ook in bet Oud.Beierlands, 0 p pre l, § 4, zodat de korte a 

in dit woord niet juist aan kreoliserende invloed hoeft 
toegeschreven te worden, zoals Du Toit wil, t. a. p. In 
plaats van een korte a vindt men een gerekte, gesloten e 
in stede, mrv. van stat, vgl. Te Winkel, Gesch. der 
N dl. Taal, p. 126. 

Opm. 1. Vgl. over kan § 23. K en is de gewone vorm in 
het Oud-Beierlands voor het daar ongebruikelike kan, zie 
0 p pre l, § 2, a, opm. Vgl. verder B o eke n o o gen, Z a an s c he 
V o l k s t a a l, i. v. kunnen. 
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Opm. 2. Rak is de enige vorm in het Afrikaans tegen
over N dl. rek, waarnaast ook wel rak, zie van D a 1 en en 
Boekenoogen i. v. 

Opm. 3. Gmg, met korte a, is de mij in het gebruik 
bekende Afrik. vorm voor N dl. gmag. In het Pat. W db. 
wordt enkel gmag gegeven. Over taanta voor tanta, zie § 23. 

Opm. 4. Men heeft korte a in Afrik. malfa, tanta, tegen
over N dl. toonloze e in malve, tante. 

Opm. 5. Afrik. korte a staat tegenover N dl gerekte, 
gesloten o in hie1·sa, daa1·sa, N dl. hie1·zo, daar·zo. Korte a uit 
gerekte o heeft men ook in Masbieker, dat van Mozambiqtte 
gevormd is. Korte a vertoont Afrik. pa(m)poen naast korte 
o in N dl. pompoen. Vergelijk over pappelier· naast poppelier § 25. 

e 

§ 51. Korte e (nauwe, ongeronde benedenvoorvokaal, 
zie tabel I en § 48), komt aileen voor in gesloten letter

grepen: mes, rvet, emmer, letter. 
In een paar woorden gaat e in open lettergrepen over 

tot de gerekte, gesloten e : gebede, befele, mrv. van gebet, 
befel. Du Toit, Afrik. Studies, p. 85, geeft ook 't 
mrv. gebette. Het Afrikaans heeft gerekte e in bet ver· 
kleinwoord speletjie, Ndl. spelletje. 

Bij synkopee van intervokale gg, gaat e over tot de 
gerekte, open e, in welk gEJval de rekking door h 
aangeduid wordt (zie § 10, 3): ehhe, lehher, Ndl. 

eggen. legger. Zie § 108. Vgl. over leh, seh, § 109, 
opm. 3. 

Opm. 1. Afrik. lek geeft zo wel N dl. lekken, in trans., 
als likken, trans., weer. Ek is de gewone vorm, inzon
derheid wanneer het aksent er op valt, van Ndl. ik. Aan 
Ndl. kin beantwoordt Afrik. ken. Ten onrechte beschouwt 
Viljoen, p. 51, ken alsnoordhollands,zie Boekenoogen, 
Album-Kern, p. 247, 4o. 
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De opmerking van Log e man, How to spe a k Dutch, 
p. 35, no. 10, dat Afrik. korte e en i zo geiijk zijn aan 
eikaar dat men e vindt voor Ndl. t: en omgekeerd, is geheel 
onjuist. Er is een duidelik verschil tussen Afrik. korte e 
en i . De verwarring berust gedeeitelik op vroegere histo
riese vormen. Van hetzelfde verschijnsei vindt men sporen 
in het N ederlands :_ b. v. leggen voor liggen, terwijl er toch 
een groot verschii bestaat tussen N dl. e en ¥. Over Mnl. 
legghen voor ligghen, zie va n He It e n, M n l. S p r ., § 162, 
b. Eveneens is ' t onjuist dat de Afrikaner en zegt voor 
N dl. in, zie Loge man, t . a. p. Voor N ederl . eksp1·es hoort 
men in het Afrikaans eksp1·es, espres, aspris. 

Opm. 2. Aan Ndl. eind(e) naast end beantwoordt Afrik. 
ent, vgl. Oud-Beierl. end, Opprel, § 3. ' 

Opm. 3. Korte e vertoont Afrik. ketting, Ndl. keten, waar
naas t, als Hollandse of meer bepaaid Noord-Hoil. vorm 
ketting, zie Franck, Etym. Wdb. i. v., t e Winkel, 
Gesch. der Ndl. Ta a l, p. 40. Ketting is eveneens de 
enige vorm in 't Oud-Beieriands, zie 0 p pre I, § 40. L ep(oog) 
"druipogig" heeft korte e naast ee in N dl. leep(oog). 

Opm. 4. Over kekkel "klokken, babbelen", Ndl. kakelen, 
zie Mansveit i. v. , Viljoen, p.53. Tenonrechteveronder
steit Viljoen (t. a. p.) een vorm kekkelen voor het Noord
hollands, zie Boekenoogen, Album-Kern, p. 247, 4°. 
Men vindt korte e naast gerekte a in denneboom, dennebol 
dennepit naast dane-boom, -bol, ·pi t. vgl. Changuion, 
Pro eve en Mans velt. 

§ 52. De neiging is tamelik algemeen in het Afrikaans 
om korte e v66r nasaal le Iaten overgaan tot i: bring, 
dink, string, wink, skink, kings, rim, swim enz., Ndl. 
brengen, denken, streng, wenken, schenken, hengst, 
rem , · zwemmen. V gl. voor een dergelike overgang, t e 
Winkel, Gesch. det· Ndl. Taal, p. 63. In sommige 
van deze woorden hoort men bij vel en ook wei e; in 
andere gaat e in beschaafd Afrikaans nooit over tot i: 



' I 

44 

b~kent, pen, hen, tent, stem, tem, emmer. Vgl. § 19, 
opm. 2. Wen is de gewone vorm voor N dl. winnen. 
Voor winkbrou. geeft Pat. W db. wenkbrou en wysbrou; 
Man s v e It geeft wysbroune en wysbrame. De laatste 

vorm is mU in het gebruik niet bekend. 

Opm. 1. 0 p pre l, § 31, geeft wfjnsb1·ouw als ontstaan uit 
winlesbrouw. 

Opm. 2. Ook in het Oost-Bommelerwaards gaat e dikwels 
over tot i v66r n-verbindingen, zie van de Water, § 5, 
1; 9, 2. 

i 

§ 53. De i (nauwe, ongeronde middentussenvokaal, 

zie tabel I en § 45) komt aileen voo1· in gesloten lelter

grepen (zie § 10. 2): wit, bit, lit, skimmel, wingert. In 
een open lettergreep gaat i over tot de gerekte, geslol en e 

in lede, skepe, mrv. van lit, skip. Naast lede "lede· 
maten" hoort men ook litte, naast skepe ook skippe, zie 

du Toit, Afrik. Studies, . p. 85. Van smit is hetmrv. 

smitte of smits, zie t. a. p 

Opm. 1. V gl. over i uit en naas t korte e v66r nasaal, §52. 
Opm. 2. Ndl. zetten en zitten zijn in het Afrikaans samen

~evallen tot s-it, hoewel men dikwels set geschreven vindt, 
b. v. wegset, K on. f. Slc., p. 162, 211. De gewone vorm van 
Ndl. met is Afrik. mit naast moet. Vgl. Oud-Beierl. mit, 
0 p pre l, § 9, a. De vokaal is steeds i in mis, N dl. mest 
naast mist, g1·ip, Ndl. grep , g1·eppe, ook grip, g1'ippe (v. Dalen) 
en in pile, Ndl. pele naast pile. ilfis en pile zijn eveneens de 
enige vormen in 'tOud-Beierlands, zieOpprel, §8, b,§9,a. 

Opm. 3. Na palatale g, de spirant sj (zie § 104l en de 
palatale klapper tj gaat i in vele streken van het land over 
tot de gerekte, gesloten e: geef, geeste1· naast sjeef, sjeester, 
tjeent, tjenm·s voor gif, giste1·, leint, kinne1·s, zie § 20. 

Opm. 4. Men vindt gewoonlik de verkorte vorm {1'int, 
Ndl. v1·iend naast Vl'ind, vgl. Oud-Beierl. m·ind, Op,prel 
§ 23, c. 
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Opm. 5 Van Ndl. eenkennig, inkennig is de Afrik. vorm 
uitsluitend inkennig, welke vorm Loge man, How to speak 
Dutch p. 178, alleen aangeeft voor het N ederlands. Het 
Zaans heeft eenkend (met klemtoon op kend), ook ienkend 
en inkend, zie Bo e kenoogen i. v. 

§ 54. De i van de uitgangen -lik, ·liks, -ig en ·ing 
stelt voor de toonloze vokaal ( w~jde, ongeronde midden. 
tussenvokaal, zie tabel 1). evenals in he! Nederlands, vgl. 

D~jkstra, § 90, 91: freeslik, begerig, nodig, waardering. 
In sommige woorden op -ig wordt gewoonlik -ag uit

gesproken, hoewel dit in de spelling meestal niet aangeduid 
wordt: finnag, mag lag, wragtag ( uit waaragtig) . kam
tag, kastag nin sch~jn, voor de leus" (vgl. ,di kastage 
skatte", Kon. f. Sk., p. 37 1), regtag, kragtag (als uit
roep) allenag. Hoogenhout, p. 31. opm.3,geeftdanag 
naast danig. M~j komi. danag plat voor. Ook in verschil
lende andere woorden op -ig vindt men a voor i. doch 
dat geldt niet voor beschaafd' altans niet in het distrikt 
Worcester: stadag (Afrik. Ged .. bl. 83 1

), koddag, kop· 
pag, gulsag, taggentag, onnodag, gelukkag &. 

Opm. Men hoort gewoonlijk a voor i in kettang, mttang voor 
ketting, 1·otting. Men hoort soms a in plaats van i in (al)masskie 
voor (al)misskie. De eerste vorm klinkt mij echter plat. 

§ 55. In verschillende woorden heeft men u uit en 
naast i: voor m, drumpel (0. K. III, 1471, IV, 106 1

) 

naast drimpel; voor n, gunter naast ginter; na l, sluk, 
voor zo ver mU bekend, de enige vorm voor N dl. slikken. 
Men hoort soms dus in plaats van dis uit dit is: ,dus 
alles di folie waarheid", 0. K. III, 120'. De u in plaats 
van de meer heldere i zal in deze woorden toe te schr~jven 
zUn aan de w~jze van artikuleren en de plaats van vorming 
van de m, n, l, s, vgl. § 87, opm. 5 en 12, Sweet, 
Sounds of Eng.,§ 174. 
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Daarentegen hoort men meestal rispe voor ruspe, met 
metathesis uit Ndl. rups. Van klits en stik{at, Ndl. klutsen, 
stukvat, zUn m~j in 't gebruik enkel de vormen met i 
bekend. Van Ndl.lis naast lus (zie te Winkel, Gesch. 
der Ndl. Taal, p. 65) is de Afrik. vorm lissie. 

Opm. Men vindt u in plaats van i, v66r of na l, ook in 
versehillende woorden in het Middelnederlands, zie Fr a nek , 
Mnl. Gr., §51. Vgl. Oost-Bommelerw. ?'ips, van de W a t e r, 
§ 21, 1, opm. 

0 

§ 56. Korte o (o _L, nauwe, geronde benedenachter
vokaal, zie tabel I en § 48) komt aileen voor in gesloten 
lettergrepen: skoffel, bog gel, bok , dom, bont, pop, mos, 
mot. Korte o wordt gerekt tot geslote·n o in de open letter
greep Gode, mrv. van Got. Van afgot heeft men het mrv. 
afgode waamaast ook a{gotte, van hottentotsgot (naam 
van een insekt) bestaat aileen het mrv. hottentotsgotte, 
zie du Toit, Afrik. Studies, p. 85. Korte o blijft in 
holle , slotte , growwe , Ndl. holen, sloten, grove naast 
grovve. 

Opm. In het Oud-Beierl. vindt men eveneens hall~, 

· gravv~, Opprel, § 15, b. 

Na rekking van de o en overgang van inte,·vokale d 
tot i, ontstaat de diftong ooi in gebooie, mrv. van gebot, 
met d op 't eind verscherpt tot t (zie § 132, 2). 

Korte o wordt gerekt tot open o, na synkopee van 
intervokale gg:sohhe, mrv. van sog, Rohhefelt, gewone 
uitspraak voor Rogge v e 1 d (naam van een bepaalde 
streek in de Kaap K~lonie). Zie § 108. 

Opm. 1. Over aener voor anner; zie § 21. 
Opm. 2. Aan Ndl. zeug beantwoordt ·Afrik. sag. Vgl. Mnl. 

zach naast ziJghe, Franek, Etym. Wdb., i. v. zeug. Te 
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Assendelft boort men eveneens zog, zie Boeke no o g en 
i. v. zeug. 

Opm. 3. Toonloze e is overgegaan tot o in de uitdrukking 
omjou ontwil, Ndl. om jouent wil(le), waarschijnlik onder den 
invloed van de voorafgaande diftong ou. Door overdracht 
vindt men dan de o ook daar waar ou niet vootafgaat: 
om my, sy,haa1· ontwil enz. Volgens Hooge n bout, p. 76, 
opm. 10, bestaat antwil naast ontwil. Ik kan ruij de eerste 
vorm in 't gebruik niet herinneren. Op deze wijze is men 
ontwil als een afzonderlik woord gaan beschouwen, met 
de betekenis van "in belang van, ter wille van" wat 
duidelik blijkt uit voorbeelden als om julle, hulle ontwil, 
"om di geregtigheid ontwil" (H o o g ., p. 76). 

In Josop, een vorm die men o. a. in bet distrikt W or
cester vaak onder gekleurden hoort voor Josef (zie voor 
p uit f, § 123, 1), is de o misschien ontstaan door invloed 
van de volgende labiaal p, in Jogpom (Hoog., p. 113) 
uit en naast Joachim, bokkom uit en n aast bokkum, wellicbt 
na de gutturalen ch, kk. 

Opm. 4. Aan N dl. korte o naast korte u in schobben naast 
schubben, beantwoordt enkel Afrik . skobbe. Ook vindt men 
Afrik. i:l tegenover N dl. u in stokkies dmai , N dl. stuk;jes 
dmaien, vgl. Mansvelt, p. 154. 

Opm. 5. In woorden uit het Engels ontleend, gaat de u 

van Eng. but (d. i. de nauwe, ongeronde middenachter
vokaal) , welke vokaal in bet Afrikaans niet bestaat, bij 
velen over toto: trok, sopper (Ho o g, p. 119, plat in Wor
cester), bokkie (rijtuig voor twee personen), voor Eng. truck, 
suppe1·, buggy. V66r 1' heeft men de · gerekte, open o in 
M01·my, een uitspraak die men heel dikwels hoort van de 
Engelse familienaam Mu1·my. V gl. Hoog e n h out, p. 122, 
opm. 16. Eng. u gaat over tot Afrik. korte u in juts, 
Eng. judge. 

Opm. 6. Tegenover de korte a van Ndl. baviaan vindt 
men korte o in Afrik. bobbejaan, de enige vorm die mij in 
' t gebruik bekend is. In Kon. f. Sk., p. 44, leest men 
bobejane, waar o, indien de spelliug juist is, de gerekte, 
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gesloten o moet voorstellen. Dezelfde spelling bobejane vindt 
men herhaaldelil{. in 0. K., I., p. 136, 137 . en daarnaast 
verschillende keren bab~jaan, waarmee de gerekte a kan 
bedoeld zijn, doch, in aansluiting bij 't Nederlands, moeten 
wij daarin waarschijnlik de korte a zien. 

In de W estelike Provincie van de Kaap Kolonie is molwa 

een heel gewoon woord, als benaming van een kleine, lage 
wagen, op vier wielen, die vooral in dorpen en steden voor 
goederenvervoer gebruikt wordt. In de volgende zin, die 
mij door de heer L. Fouche meegedeeld is, lezen wij mal
wag en: ,Mits bij d'geseijde Vrijluiden, gelijk als bij Comps. 
dienaren sal gebrnijckt worden een groote -ende mal-wagen" . . . , 
Kol. Archief, 3955-, Resolutien, 1672, Feb. 27. Wat 
de betekenis van mal in malwagen is, is uit de zin niet 
goed op te maken, doch het moet hetzelfde woord zijn als 
Ndl. mal (I) , zie N dl. W db., D I. IX, kolom 130. Men 
vindt nog mallen ,dun gesneden planken, na de gestalte 
van scheepsdeelen , om voor vormen te dienen", t. a. p. 
Vgl nog de samenstelling mallenzolder of malzolder, t. a. p., 
kolom 131. Bij de B o, West-VI. Idiotic on , leest men 
mol naast mal, gelijk aan N dl. mal (zie boven). De eerste 
vorm stemt dus overeen met Afrik. mol in rnolwa, dat 
aileen in deze samenstelling voorkomt, en niet meer als ' 
afzonderlik woord wordt gevoeld. ' 

Opm. 7. Korte o vertonen bottm·, sleottel, leom, lof, ole (het 
laatste woord aileen in zekere gedeelten van het taalgebied, 
zie § 22), Ndl. bote1·, schote"l, leomen naast leommen (in de 
spreektaal), loaf naast lof, oole. Vgl. Oud-Beierl. komm'J, lof, 

ole, Opprel, § 15 , b, 22, b, en Oost-Bommelerwaards 
bott<J1·, sleott'Jl, ole, van de Water, § 23, 1, 36, I. De vormen 
met korte o komen ook in het Zaans voor, zie Boeke no o gen. 

Opm. 8. Tegenover N dl. gerekte o in een open lettergreep 
zonder hoofdaksent, staat in het Afrikaans gewoonl ik of 
korte o, Of @e, wat echter uit de spelling meestal niet blijkt. 
De voorbeelden met oe zijn vee! talrijker, zie § 68 , opm. 5. 
Korte o: polletiele, p1·ottestant, lerolclcedel , monnument, N d 1. 
politiele, p1·otestant, k1·oleodil, monument. 
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Opm. 9. Afrik. korte o naast Ndl. oe vertonen blom, sop 
(gewone vorm, hoewel men ook soep hoort), trap, Ndl. 
bloem, soep, troep. Blom komt voor in het Mnl. (Franck, 
Mnl. Gr.,§ 44), en o. a. ook in het Oud-Beierl. (Opprel, 
§ 17, b) en het Oost-Bommelerwaards, (van de Water, 
§ 30, I.) Vgl. over sop Franck, Etym. Wdb. i. v. soep. 
Vgl. nog Boekenoogen, AI bum-Kern, p. 246. 

Verder vindt men nog korte o in de woorden van vreemde 
oorsprong bankrot, gowwerneur·, Ndl. bankroet , goeverneur. 

u 

§ 57. Korte u (nauwe, geronde middentussenvokaal, zie 
tabel I en § 45) komi aileen in gesloten lettergrepen voor: 

mut, put, kussing. buffel, skut. 
Na synkopee van gg, gaat u over tot de gerekte, open 

u ( w~jde, geronde middentussen vokaai): ruhhe, bruhhe, 
mrv. van rug, bru,g. Zie § 108. 

Opm. 1. Korte u naast N dl. eu vertoont kruppel, N dl. 
kreupel. V gl. over de vormen hunning, nuk, juk, naast en 
voor heuning, neuk, jeuk, § 17, opm. 2, § 18. 

Verkorting vertoont ook kr·ummel, Ndl. kruimel (naast 
k1·ummel). 

Opm. 2. Men vindt steeds korte u in Afrik. druppel, ker
nutfel, N dl. druppel en dr·oppel, karnotfelen. 

Opm. 3. Afrik. sluk heeft steeds u naast N dl. slikken. V erg. 
§ 55. N aast 't van N dl. ginder, hoort men gewoonlik it in 
Afrik. gunter. Zie t. a. p. V gl. Oud-Beierl. gunt, gunter, 
0 p pre l, § 8, d. Ook in de N dl. spreektaal hoort .men vaak 
ginter, waarnaast gunter, welke laatste vorm voor plat 
geldt, zie Ndl. Wdb. i. v. ginder. 

e (a) 

§ 58. De toonloze vokaal (w~jde, ongeronde midden
tussenvokaal, zie tabel I) komt voor in zwak geaksen-

4 
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tueerde lettergrepen : gerval, lepal, rvatar , serva, lema. In 
het schrift wordt er geen verschil gemaakt tusschen korte 
e en toonloze e. In de uitgangen -ing. ·ig. -lik(s). stelt i 
de toonloze vokaal voor: terkoping, grappig, eerlik, 

I 

jaarliks. 
§ 59. De toonloze vokaal heeft 1.ich in het Afrikaans, 

in vergelijking mel het Nederlands, slerk ontwikkeld . In 
zwak geaksentueerde lettergrepen vindt men Afrik. toon
loze e tegenover : 

1. Ndl. a: petroon, petrys, {endag, perty, lewaai, 
mesien, kernuffel, menier, kenon. permantig, kerdoes, 
gelop, ske(r)nier. 

2. Ndl. 6: pertuur, steffasie (Ndl. stoffage). gerdyn. 
3. Ndl. e: repebliek, hoefel, ·manner. 
4. N dl. u : repebliek, mesiek, remoer, renerveer (N dl. 

ruineren). 
5. Ndl. i , ie . refier, sepier, sefiel, feguur, Mechiel. meli

tair, besonners. 

Opin. Hoewel men soms, inzonderheid onder gekleurden , 
in plaats van 1·e{ier hoort 1'afier, is deze vorm zeker niet 
vrij algemeen, zoals Ma nsvelt zegt, i. v. 

6. N dl. i5: resyntjies (onder ouderen vaak rosyne), 
ferby. Ndl. gerekte o in zwak geaksentueerde lettergreep 
gaat in het Afrikaans gewoonlik over tot oe of korte o, 
zie § 56, opm. 8, § 69, opm. 5. 

7. Ndl. ij: betyts. 
8. Ndl. ui: sedoostervint. 
Enkele van deze woorden hebben ook altans m plat 

Nederlands ;}, 

Opm. 1. Er is veel overeenkomst tussen het Afrikaans en 
het Oud-Beierlands wat betreft het ontstaan van de toonloze 
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vokaal, die men heel dikwels in dezelfde woorden aantreft. 
V gl. voor de voorbeelden 0 p pre 1, § 27 - 29. 

Opm. 2. De toonloze vokaal heeft zich ontwikkeld tussen 
r· en ng, in welk geval wij hem aanduiden met i: d01ing, 
lwr··ing, k01ing, taring, kar·ring, torr·ing, N dl. door·n of d01·en, 
hoorn of h01·en) koorn of kor·en 7 toorn of toren, karn, torn. 
Zie § 121 , opm. 5. 

V 66r de uitgangen -lik en -nis wordt de toonloze vokaal, 
in a fwijking van het Nederlands, in de regel niet gehoord: 
groetnis) begmfnis, ho(tik, ska(tik (N dl. schappelik) , maklik, 
wer·klik, duitlik en zo voort. In het P at. W db. vindt men 
de toonloze vokaal in deze gevallen nog meestal geschreven, 
wat echter niet in overstemming is met de gewone uit
spraak. Hetzelfde geldt van een vorm moeielik (Kon. f. Sk., 
p. 12 1

) . Vgl. te Winkel, Gesch. der Ndl. Taal, p. 60. 
N a l hoort men de toonloze vokaal in de regel n iet: 

melk, elf, twaalf. In het distrikt Worcester heb ik een heel 
enkele keer gehoord ellef) twalef, welke uitspraak echter 
zeer ongewoon is. Na r wordt deze vokaal, voor zo ver mij 
bekend, nooit gehoord: wer·k, st~r·k, merk, ker·k. 

De Afrik. vorm van Ndl. met is gewoonlik mit (d. i. m9t} 
naast moet. In de woorden gespe, znw. en ww. , r·ispe (ruspe , 
door metathesis uit r·ups), raspe, Ndl. gesp, gespen, 
rups, mspen schijnt de toonloze vokaal zich na de p ont 
wikkeld te hebben. Dat de 9 in de werkwoorden gespe , 
raspe een overblijfsel zou zijn van de infinitiefuitgang in 
Nederlands gespen, r·aspen, is niet waarschijnlik, aangezien 
-en van het N dl. werkwoord in het Afrikaans gewoonlik 
geheel verdwenen is, behalve waar dat deel dat aan -en 
voorafgaat , de zogenaamde stam dus , eveneens zekere ver
anderingen ondergaat: b. v. lewe , bewe, klae, plae, N dl. 
leven, beven, klagen, plagen. Een dergelijke verandering 
heeft bij Afrik. gespe, mspe echter niet plaats gevonden. 
Bovendien is er voor r·ispe (r·uspe) in het N ederlands, altans 
in de algemene taal, geen aanknopingspunt te vinden, daar 
de vorm geen meervoud weergeeft en het woord geen 
werkwoord is. 
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Gerekte Vokalen. 

§ 60. De mindere en meerdere rekking van de vokalen 

zal niet in biezonderheden worden nagegaan. Men ver
gelijke § 42. 

§ 61. Gerekte a (aa.L wijde, ongeronde benedenachter·

vokaal, zie tabel I en § 48) komt voor in gesloten en 

open lettergr·epen: haas, maat, later, haal, jaar, balie, gare. 

Opm. l. De opmerking van Mansvelt, bl. 1, dat de 
gerekte a bij velen 'n klank is, die ,naar de Geldersche en 
Noord-Brabantsche oa zweemt", is niet juist. In Afrik. 
gerekte a zit geen o-klank, maar het verschil tussen Afrik. 
en Ndl. a is dat in 't eerste geval de a .hoger" (zie 
§ 48 en de noot) is en daardoor dofl'er klinkt. Wanneer 
een N ederlander een Afrikaner tracht na te doen, geeft hij 

. gewoonlik de Afrik. gerekte a weer door de zo even 
besproken oa, wat echter geheel onjuist is. 

Men hoort heel dikwels daur, dou1·, doer, met biezondere 
rckking van het tweede gedeelte van de diftongen au, ou, 
,en van de vokaal oe, voor daar, wanneer iets op grote 
afstand wordt aangeduid. 

Opm. 2. Zie over laag, laagte naast leeg, leegte, § 24 en 
de opm. 

Opm. 3. Naast plaas hoort men soms ples in de uitdruk
king (in) plaas fan naast (in) ples fan. Hoogenhout, 
p. 132, opm. 34, meent dat de e· overgedragen is uit plek. 
Men hoort ook wel pleks fan voor plaas fan, ples fan . 

. Kil iaan geeft plaetse naast pletse ,area, impluvium, com
pluvium, solum" enz. 

Van een andere oorsprong is de korte e natuurlik in 
leste, dat men soms hoort naast laaste. Hier is de e door 
umlaut ontstaan uit a. 

Opm. 4. Korte a vertonen akker ,eikel" en begmfnis naast 
Ndl. aker (zie Franck, Etym. Wdb.), begrafenis (vgl. 
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Afrik. begmwe, ww.). De a in Afrik. begrafnis is verkort 
door 't wegva.llen van de . toonlooze vokaal na f. 

Verkorting heeft men ook in fendag, an, Ndl. vandaag, aan. 
Vgl. Oud-Beierl. an (0pprel, § 2), Zaans an, Boekenoogen 
i. v. aan. N aast laat, gaan hoort men lat, gan, vooral 
wanneer het hoofdaksent er niet op valt. Van Ndl. gmag 
luidt de Afrik. vorm gewoonlik gmg. Eveneens vertoont 
gewoonlik verkorting asfool .gier", met a.s uit aas, vgl. 
N dl. aasmaf. De a is kort in nom·tkappe1·, N dl. no01·dkapm·. 
Ret woord wordt dus niet meer begrepen; ik heb het 
meestal horen gebruiken in de betekenis van walvis. 

Opm. 5. Gedeeltelike verkorting heeft men in arby, artappel, 
algar, almal, heeltemal, ma1· (waar het niet het hoofdaksent 
heeft), Ndl. aa1·dbei, am·dappel , allegaa1·, allemaal, maar. 
Vgl. over m·tappel naast a1·tappel, § 22. 

Ret Afrikaans heeft ga1·s, pa1·s, bm·s, {a1·s, harsings , 
kasm·m . keet", met gedeeltelik gerekte a, naast Ndl. get·st, 
pe1·sen, barsten of be1·sten, Vet'S, he1·senen, kazm·ne, met korte 
e. Vgl. Boekenoogen, Album-Kern. p. 246, 3°. 

Opm. 6. Gerekte a vertonen ader in pofader, nagade1· 
(namen van bepaalde slangen), hakel, haak, haakskeen .hiel", 
ginnegaap naast Ndl. addm·, hakkelen, hak, ginnegabben naas.t 
ginnegappen. V gl. Mnl. ad1·e, ade1·e, (Franck, E t y m . 
W db. i. v. adder) naast adde1·. Mij is in 't gebruik enkel 
de vorm met gerekte a bekend ginnegaap, doch, naar mij 
meegedeeld wordt, bestaat ook de vorm ginnegap. 

W aarschijnlik is de rekking in ginnegaap ontstaan onder 
invloed van gaap. Ook de betekenis pleit er voor, namelik 
.zitten sufl'en, met de mond open" (inzonderheid van kin
deren gezegd) . Voor ginnegap weld mij de betekenis opge
geven als "beurtelings fluisteren en gichelen" (eveneens van 
kinderen gezegd), welke betekenis dichter bij de Nederlandse 
komt, zoals aangegeven door van Dalen. 

e (gesloten). 

§ 62. Gesloten e (ee_L, nauwe of wijde, ongeronde mid

denvoorvokaal, zie tabel I en § 48) komt voor in gesloten 
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en open lettergrepen : bees, gees, wreet, lewe, teken,. geel, 
weer, begerig, nadelig. 

Vergelijk over e, ontstaan uit e en i doo1 rekking in 

een open lette.rgreep, § § 5 L, 53. 

Opm. 1. Voor lange ie uit gerekte e, zie § 14. De opmer
kingen van Logeman, How to speak Dutch4, p. 37, 
no. 7, Hoogenhout, p. 1 en 31, opm. 5, en du Toit, 
Ferg. ' Taalk. , p. 3, over de uitspraak van dee als ie, 
zijn aileen van toepassing voor de in § 14 genoemde 
streek. Dat ie vo6r e algemeen Afrikaans is, is stellig 
onjuist. 

Men mag deze sekondaire lange ie, waarin iedere geslo
ten e, behalve v66r r, kan overgaan, niet op een lijn plaat
sen met de Mnl. en Noord-Hollandse ie, die aileen beant
woordt aan een e uit germ. ai, voor het Mnl. enkel v66r n . 
Zie te Winkel, Gesch. der Ndl. Ta a l, p. 75, Boek e n
oogen, Album-Kern, p. 247. 

Ook buiten de bovengenoemde streek hoort men dikwels 
ie in plaats van ee in tien voor teen, N dl. tegen. 

Opm. 2. In plaats van iewers .ergens", Ndl. iewe1·s naast 
ievers (v a n Dalen), is mij de vorm ewe1·s meer bekend 
voor het distrikt Worcester. Vgl. Mnl. Wdb. en Boeken
oogen, Za a nsche Volkstaal. 

Opm. 3. N aast geen vindt men gin (d. i. gan) en gan, in 
ieder van welke vormen de n in de uitspraak verdwenen 
is, met nasalering van de voorafgaande vokaal V gl. Oost
Bommelerw. gin, van de W ate r,§ ::14, 1. 

Opm 4. Van freemt geeft Vi lj o e n, p. 53, als Afrikaans 
de korte vorm fremt, die mij in het distrikt Worcester o. a. 
niet bekend is. Ten onrechte beschouwt hij, t. a. p., m·emd 
als Noord-Hollands, zie Boekenoogen, Album-Kern, 
p. 247. Men vindt vremd ook in het Oost-Bommelerw .. , van 
d e Water,§ 76 . 

Opm. 5. Gerekte e vertoont Afrik. sekel, Ndl. sikkel. De 
vorm met e vindt men ook in verschillende N dl. dialekten, 
zie Boeke no o g en, Z a an s c he V o 1 k s t a a 1 i. v., waaraan 
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ik nog toevoeg Noord-Bev. zekel, Verscb u ur. § 182. Vgl. 
Mnl. sekel, zie Franck in Tij dscbr. XVII, p. r277. 

Opm. 6. Vergelijk over y(ei) naast ee in gemynte, myning 
naast gemeente, mening, § 16. Meestal boort men flys, ter
wijl flees meer voor deftig geldt. Afrik. teken betekent 
.sign", Afrik. tyken betekent .target". Zie verder Viljoen, 
p. 53, Boekenoogen, Album-Kern, p. 246. 

Opm. 7. Men vindt ee in Afrik. senewee, skadewee, wedewee, 
N dl. zenuw, schaduw, weduwe. Misscbien zijn de Afrik. vor
men ontstaan uit senew::~, skadeW:J, wedew::~, door de toonloze 
vokaal, geschreven e, verkeerdelik als ee uit te spreken. 
V gl. Mnl. zenewe, zenuwe, schaduwe, schiidewe (Franck, 
Etym. Wdb. ), en senuwe, schaeduwe bU Kiliaan. - In 
't Nederl. komt schaduwee voor in bet liedje .de boom stond 
in de scbaduwee". 

Opm. 8. Vergelijk over skree naast skreeou, skrou, Ndl. 
schreeuwen, § 29. 

Opm. 9. Men boort meestal eu voor ee in speul, feul, 
seuwe. Gewoonlik zegt men deuskant (waarnaast ook de vorm 
met korte vokaal duskant, vgl. om dusketyt en Oost-Bom
melerw. dusk::~, verkleinwoord van deus, van de vV ate r, 
p. 71), maar f":Jndese jaa1·, maant enz. Naast teen (tien, tuun) 
hoort men heel dikwels teun (Afrik. Ged., p. 192, 381, 902). 

Naast sweep bestaat sweup (Ko n. f. Sk. , p. 19). Vergelijk 
over beuzem naast en voor besem, § 15 en de opm. De 
ronding van gerekte e tot eu zal mede ontstaan zijn door 
de wijze van artikuleren en de wijze en plaats van vorming 
van de konsonanten Z, b, w, s; zie § 87, 2, 5, 12. Dezelfde 
overgang heeft men in bet Mnl. en o. a. gedeeltelik in bet 
Oud-Beierl. en betOost-Bommelerw. Zie te Winkel, Gesch. 
der Ndl. Taal, p. 65, Franc~, Mnl. Gr., §§ 51, 67, 
Opprel, § 10 d, van de Water.§ 15, 2; 36, 2, waaruit 
blijkt dat Vi lj o e n, p. 52, 10, ten onrecbte enkel bet 
Noord-Hollands ten opzichte van deze overgang beeft ver
geleken. Zie Boekenoogen, Album-Kern, p. 246, 3°. 

Opm. 10. In bet distrikt Worcester heb ik weleens i voor 
e gehoord in lillik voor lelik. Vgl. Oost-Bommelerw. liU::~k , 
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van de Water, § 42, l, Noord-Bev. l¥lak (naast li'Jlak), 
Versch u ur, § 143. 

Opm. 11. Het Afrikaans heeft enkel de vorm leer tegen
over Ndl. ladder naast leer (zie Fr a nck , Etym. Wdb.). 

e (open) 

§ 63. De open e (w~jde, ongeronde benedenvoorvokaal, 

zie label I' vindt men o. a. steeds voor l en r ( vgl. § 4:2): 
gelt. elf, werk, keller (mel ll uit ld), leh, seh, heh, Ndl. 

leggen, zeggen, hebben. Voor e gerekt uit korte e, 111et 

synkopee van intervokale gg: ehhe, lehher. zie § 51. Vgl. 

voor de spelling § I 0, 3. V oor de schrijfwUze ns vindt 

men eveneens de open e, lerwtll 11 in de uitspraak ver

dwenen is met nasal P-ring van de voorafgaande Yokaal: 

mens, wens, pens, trens (vgl. § 120, opm. 3). De e i!;' 
gerekt voor f in effe, effentjies tehfe, ehfentjies), zie § 92. 

Opm 1. Vergelijk over leh, seh, lehhm·, heh, § 109, opm. 
3. Tegenover N dl. optellen en optillen heeft het Afrikaans 
maar een vorm optel, waar de e v66r l natuurlik gerekt en 
open is, evenals in krokk'Jdel, naast korte i in N dl. krokodil. 
Ten onrechte neemt Viljoen, p. 51, 4, voor het Noord
Hollands aan optellen gelijk optillen, zie B o e k e n o o g en , 
Album-Kern, p. 247. 

Opm. 2. V66r r· vindt me_n gerekte, open e tegenover: 
1. Ndl. a: lantern, kers, pers, pert, skm·, ster·t. pe1·l, wm·t, 

r·egferdig, tert, fuur·hert, fm·s "jonge koe", Ndl. lantam-n of 
ltintar·en, kaars, paar·s, paard, schaar, staart, paar·l, waar·d, 
rechtvaardig, tam·t , haard, vaar·s. Men vindt fer·wer·dig (0 . K., 
II, p. 6P),gedenkwerdig(K.on. f. Sk., p. 14),ligfer·dig (t .a.p., 
p. 2P, 0 . K., III, p. 1452

) , merkwerdige1· (komparatief, K on. 
f. S k., p. 39'), waarvoor mij in het gebruik bekend zijn 
fm·waar·dig, 9 edenkwaar·dig, ligfaar·dig, merkwaardiger·. V oor 
ertappel naast ar·tappel, zie § 22. In andere samenstellingen 
hoort men, voor zo ver mij bekend, overal ert- en niet 
art-: er·tfar·k, ertwurm, er·tslang, erdepot, er·deskottel, erdekr·uik, 
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in we1ke 1aatste woorden de sekondair ontstane t in het 
midden weer optreedt a1s d. Hiertoe hoort ook wel opert, 
een term in de tuinbouw gebruikt voor 't ophopen van 
aarde, in evenwijdige 1agen, die van e1kaar gescheiden zijn 
door een daartussenliggende greppel, vgl. N dl. aanaarden . 
Op deze 1agen worden vooral .petats" (Eng. sweet-potatoes) 
gep1ant. Aa1·de op zichze1f is een deftig woord, waarvoor 
men doorgaans grant gebruikt. Men hoort het echter in 
uitroepen om verbazing uit te drukken: my op de aarde, 
my am·de. 

2. Ndl. a: gerf, derm, Ndl. ga1·{, da1·m. Vilj oen, p. 51, 
3, geeft ook dwerl als Afrikaans. A1gemeen is het niet. Ik 
ken deze vorm in het gebruik niet , doch enke1 wmTel. 

3. N dl. e: wer1·elt, kerrel, flerremuis, N dl. wereld, ke1·el, 
vledm·muis en vlee1·muis, K i 1 i a an geeft de vormen vledder
muys en vlermuys (naast vlede1·muys). 

4. N dl. o: skerpi~joen, N dl. schorpioen, zie V e r co u 11 i e, 
Etym. Wdb. 

Ten onrechte wil Viljoen, p. 51, ook in deze woorden 
de e, a1tans voor zo ver hij beantwoordt aan wgerm. korte 
e en a, a1s bewijs aanvoeren voor het nauwe verband tussen 
Afrikaans en Noord-Hollands, zie Boekenoogen, Album
Kern, p. 247. Ook hebben wij in deze gevallen niet te 
doen met een Afrik. korte e, zoals Vi1joen zegt, t. a . p., 
maar met een gerekte, open e. 

Aan de opmerkingen van Boekenoogen, t. a. p., voeg ik 
nog toe uit het Oud-Beier1ands , dm·1·gm, Oppre1, § 2c, uit 
het Oost-Bommelerwztards, derr·gm, gerrgf, van de Water, 

§ 5' 5a ' kb·s ' VC1'S' perd' ter·t ' § 5' 5c' C1'd' herd ' we1·d' 
lanterim, t. a. p. § 9, 3c. Vgl. nog Tijdschr., 4.9, XXVI 
vlg., Franck, Mnl. Gr.,§ 56. 

§ 64. Gerekte i ( wtjde, ongeronde middentussen vokaal, 

zie label I), heeft men hoofdzakelik voor l, r en de 

schrijfwijze ns, waarin n in de uitspraak verdwenen is, met 
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nasalering van de voorafgaande vokaal : wil, skil, · wirm 
(voor en naast wurm) mirrel ( voor en naast . middel), 
wins, prins. Korte i gaat over tot gerekte i, na synkopee 

van intervokale gg in wihhe . mrv. van wig (zie § 108). 

Opm. 1. Men heeft u naast en uit i in skulpat, sulwer, 
skulfer, naast en voor skilpat silwer·, skilfer (zie § 55). 
Daarentegen hoort men meestal i voor u in jille, hille voor 
julle, hulle en in wir·m voor wur·m. 

In 0. K., I, p. 201 , leest men jol voor jul (jil), verkort 
uit julle. Ik heb jol nooit horen gebruiken. Moet men 
misschien aan een drukfout den ken? 

Opm. 2. De i in willesant ( wilsant) , N dl. welzand, is 
misschien ontstaan onder invloed van wilt, predikatieve 
vorm wille, door metathesis uit wilde De betekenis van 
Ndl. welzand "zandige strook gronds waaruit het water 
opwelt of opborrelt en waarin al!es wegzinkt" (van Dalen) 
komt geheel overeen met de Afrik. betekenis. 

ie 

§ 65. De ie (nauwe of wUde, ongeronde bovenvoorvokaal, 

zie tabel I) komt voor in gesloten en open lettergrepen :sien, 
riem, gieter, iemant, wiel, mier, piering (,saucer''). 

De ie is gerekt in 8piel uit Ndl. spiegel. 

Opm. 1. Het Afrikaans vertoon t ie tegenover N dl. toonloze 
e in de woorden aan het Frans ontleend: saar·sie, mur·asie, 
oor·losie, koerasie, klerasie enz., Ndl. char·,qe, mtwage, hor·loge, 
lcoemge, lclerage. Zie § 101. De Franse familienamen le 
Gr·ange, Visage worden uitgesprokcn le Gr·ansie, Piesasie. 
Uit het N d l. W db., i. v . char·ge, m1~rage, en vooral uit 
Salverda de Grave, Fr. Woorden in het Neder-
1 and s, p. 267, 268, blijkt dat van deze woorden in het 
vroegere Nederlands vormcn op ie bestonden naast die op 
toonloze e: b. v. chargie,. bosschagie, boscagie, mumgie. Ook 
in de lagere N dl. spreektaal komen voorbeelden voor, zie 
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Salverda de Grave, t. a . p . , bl. 268. De schrijver zegt 
aldaar : "Wij hebben hier te doen met een aanpassing; de 
palatale z werd opgelost in z en y (evenals bijv. in het 
Frans zelf l mouille v aak wordt tot l + y); zowel z als y 
zijn Nederlandse klanken". 

Opm. 2. Het Afrikaans heeft ie tegenover: 
1. Ndl. a: fiesant, Ndl. fazant. Vgl. de vroegere Ndl. vor

menphysaen, {esant, Salverda de Grave, t.a.p.,bl.354. 
2. N dl. ¥: fieskaal, N dl. fiskaal. Hiertoe hoort waarschijnlik 

ook kielie "kittelen" . V gl. Oud-Beierl. kietalJ, 0 p pre 1, § lOc. 
N dl. kittelen. 

3. Ndl. e: skolsenim· - n aas t skorsenim· - (wortel), bietjie, 
piete1·sielie, siemsleer, N dl. scho1'Reneer ( wortel), beetje, peter
selie of pietm·selie, zeemlee1· (zeemleder). V gl. Oud-Beierl: 
biet)ie, 0 p pre l, § 10, c. 

In de W estelike Provincie van de Kaap Kolonie zegt men 
mierkat, waarvoor men inzonderheid in de Oranje-Vrijstaat 
en Transvaal dikwels, zo niet meestal, hoort meerkat. Zie 
N dl.1 W db. Naas t mieta .naamgenoot'7 hoort men meta 
(M a n s.). N aast iewe1·s bestaat ewm·s , zie § 62, opm. 2. Het 
Oud-Beierl. heeft (n)iewers, Opprel , § 23, a . Vgl. Alrik. 
niewm·s. 

4. N dl. J : bakkies en de verkleiningsuitgang -tjie: bietjie, 
{o01·skootjie, N dl. bakkes, beetje, voo1·schootje. V gl. Oud
Beierl. bietiie, Oppr e l, ~ 10, c, Boekenoogen, Album
K e rn, p. 247: 

5. Ndl. ij: l'ie1·, miet .stapel schoven", . insekt", olien(-hout), 
met synkopee uit oliewen(-hout, vgl. oliwenboom, 0. K. , I, 
p. 165) , stiebeuls, met synkopee van de g, naast stieg1·iem, 
N dl. tijge1·, mijt , ol!jven (in samehstellingen gewoonlik olijf) , 
stijgbe~~ge l , st!jgbeugelriem. In deze woorden heeft het 
Afrikaans de vroegere monoftongiese uitspraak van de 
ij bewaard. Zie te Winkel, Gesch. der Ndl. Ta a l, 
p . 70, 71. 

Opm. 3. V gl. over ieder, iemant naast yde1·, ymant, § 12. 
T en onrechte beschouwt Vi lj o e n, p . 53, 14, de vormen 
met y ,a ls Noord-Hollands, zie Boek e noogen, t. a. p. 
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Opm 4. N aast dies-man, -folk (benaming van de kleur
lingen voor de blanken) hoort men duusman, -folk. Mans
vel t geeft nog doesman of duisman. In 0. K. II, p. 90\ 
gebruikt een Grikwa de vorm dousman. Onder de gekleur
den hoort men ook deusman, zie § 39. Dit zijn allemaal 

- vervormingen van Diets, Duits. 
Naast tien voor teen, Ndl. tegen (zie § 62, opm. 1), bestaat 

tuun. Men hoort Nuklaas (0. K., II, p. 219) voor Niklaas. 
Mansvelt geeft kumng ,oneerlik in het spel" (in de 
kindertaal), naast het mij in 't gebruik aileen bekende 
kierang. 

eu 

§ 66. De eu (eu__L nauwe of wUde. geronde midden
voorvokaal, zie tabel I en § 48) komt voor in geslolen 
en open lettergrepen: steun, leuning, peul, deur. Zie 
over de mate van ronding van de eu, § § 17, 44. 

Opm. 1. Vgl. over de vormen Eu1·opa, Eropa, Ieropa, 
Uropa, Ui1·opa, § 17, opm. 1. Dijkstra, p. 93, geeft voor 
het N ederlands Europa. 

Opm. 2. Ret Afrikaans .vertoont eu tegenover Ndl. o in 
deur (vrz.) geut, heuning, (okker)neut, seun, steur, meul, 
N dl. dom·, goat, honig of honing, noot, zoon, sto1·en, molen. 
Aan N dl. kneukel naast knokkel beantwoordt enkel Afrik. kneu
kel. Over de vorm met korte vokaal hunning voor heuning, 
zie § 18. Vgl. spulletjie, fulletjie, · d11,skant, juk, nuk, § 17, 
opm. 2; 57, opm. 1; 62, opm. 9. N aast runnik bestaat 
reuni(n)k ,hinneken, rinniken". Vgl. Oud-Beierl. 1·unneka, 
Opprel, § 9, c. Dat Vilioen p. 52, 9, ten onrechte eu 
naast N dl. o mede als bewijs heeft aangevoerd voor het 
nauwe verband tussen Afrikaans en Noord-Hollands, heeft 
Boekenoogen, Album-Kern, p. 246, reeds aangetoond. 
De vormen met eu komen ook in andere dialekten voor. Zo 
heb ik al de Afrik. voorbeelden, behalve steu1· (Mnl. stueren 
naast stm·en), in het Oud-Beierl. teruggevonden, met nog 
enkele andere, die het Afrikaans niet bezit. Vgl. Opprel, 
§ 16a. Verder Franck, Mnl. Gr.,§§ 36, 37. 
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· Opm. 3. V gl. over de afwisseling van eu met ui in sleutel, 
peul (Ndl. puilen), peul (znw.), geut, smeul, naast sluitel, 
puil, guit, smuil, § 18. Reun is de gewone vorm waarnaast 
ook wel ruin. Men vindt nog euntjie .knolgewas" naast 
uin~jie (Pat W db.). De laatf!te vorm klinkt mij plat. Men 
Yindt in het N dl. W db., i. v. ajuin, uientjie (volkstaal); 
hieruit moet Afrik. uintjie samengetrokken zijn. Naast 
deuntjie bestaat duintjie, dat mij zelfs gewoner voorkomt. 
Streukel, reugte zijn de vormen mij in 't gebruik bekend 
voor N dl. struikelen, ruigte. Het bnw. daarentegen is ruig. 

Van leuter(s) .onschuldig, niets vermoedend" (vgl. .mar 
hulle stap mar an, dood leuters, nes hulle niks hoor ni", 
0. K., I, p. 442) heb ik gewoonlik de vorm louter(s) gehoord. 

o (gesloten) 

§ 67. De gesloten o (oo_L, nauwe of wUde, geronde 

middenachtervokaal, zie label I en § 48) vindt men in 

gesloten en open lettergrepen: loot, groot, skoot, koper, 
kool, boor, toring. koring. 

Voor o uit korte o, door rekking in een open letter

greep. zie § 56. 

Opm. 1. Dat N dl. o en oe in het Afrikaans samengevallen 
zijn tot oe, zoals Loge man (How to Speak Dutch4, p. 34, 
no. 3) zegt, is onjuist. Vgl. hierover § 26. 

Tamelik algemeen is de afwisseling van oo met oe in 
soes, altoes, hartloep naast en voor soos uit so as (Ndl. zo 
als), altoos, hartloop. De overgang van oo toe oe kan men 
in deze woorden verklaren doordat de vokaal niet het 
hoofdaksent heeft. Vgl. over oek naast ok, Ndl. ook, § 22. 

Opm. 2. Gesloten o gaat over tot gerekte, open o in orlosie 
(Kon. f. Sk., p. 101) naast horlosie (Pat. W db.), fort, hor 
(vgl. ,julle moet kyk, htw", Kqn. f. Sk., p. 201), voor 
(h)oorlosie, foort, hoar. Ik ken in 't gebruik enkel oorlosie, 
terwijl fort voor mij de gewone vorm is. Hor geldt gewoon
lik voor plat . Changuion, Proeve, geeft allosie, dat mij 
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overigens niet bekend is. Men vindt allosie in bet Oost
Bommelerwaards, van de Water, § 42, r; 43, h. Hoa1· 
(Mans.) bestaat, voor zo ver mij bekend, niet. Blijkbaar 
heeft Mansvelt bedoeld een geval waar de o in hor, ter 
versterking van een opdracht, verzoek of belofte, met 
daleud-stijgende toonhoogte wordt uitgesproken, b. v. nou 
moet jy jou les lee1·, h or! As my werk klaa1' is, dan kom 
ek, h or' Van oa is hier echter niets te bespeuren. 

Opm. 3. Het Afrikaans heeft oo in skoot (van een schiet
werktuig) naast Ndl. schot. Zie Mansvelt i. v. 

o (open) 

§ 68. De open o (wijde, geronde benedenachtervokaal, 
zie tabel I) vindt men o. a. steeds v66r l en r: fol , bol, 
bort, mors, wortel. Deze o heeft men ook s teeds v66r de 

schr~jfw~jze ns, waarin n in de uitspraak verdwenen is, 
met nasalering van de voorafgaande vokaal: ons, gons, 
dons. Voor open o uit korle o, na synkopee van inter

vokale gg: sohhe, Rohhefelt, zie § 56. V gl. over de spel

ling§ 10. 3. 

Opm. Vgl. over mm·re naast mo1·e , § 22 . lk heb steeds 
bo1·t horen gebruiken in "fan bakbm·t naar stuurbm·t", Ndl. 
-boord. Het Mnl. heeft boort naast bo1·t. In het Nnl. is boord 
en bm·d in vorm en betekenis duidelik onderscheiden, zie 
N dl. W db. i. v. Van korhaan tP at. W d b.1 is mij de vorm 
ko(e)raan meer bekend. 

oe 

§ 69. De oe (nauwe of wijde geronde bovenachter

vokaal, zie tabel I) vindt men in gesloten en open letter

grepen : roet, boet, boete, hoepel, boer, stoel, foering. 

Opm. 1. Men vindt oe, il en i naast elkaar in stroebeling 
naast stroeweling, strubbeling naast st?·uwweling, stribbeling 
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naast striwweling. Zie Boekenoogen, Zaansche Volks
taal, i. v. strubbeling. Vgl. over de afwisseling van b(bb) 
met w (ww), § 126). Misschien zijn N dl. strubbelen (stroh
belen) en st?'ibbelen in het Afrikaans ::;amengevallen. De. 
beteekenis van het Afrik. woord is "onenigheid". 

Opm. 2. Tegenover Ndl. oogst(en) heeft het Afrikaans enkel 
oes. Verg. Oud-Beierl. oest naast oogst , Opprel, § 22, opm. 4. 
Oest is ook in Zuid-Holland en Zeeland gebruikelik, zie 
Bo e ke no o g en, A l burn-Kern, p. 248. V gl. verder 
Tijdschr., V, 120-126. 

Aan N dl. room beantwoordt Afrik. roem. 
Opm. 3. Naast spu bestaan spoe, spoeg, waarvan de laatste 

twee vormen en als znw. en als ww. dienst doen. Spu, 
spoe zijn verkort uit spu'J , spuw of spug'J , en spoe'J , spoeg'J , 
zie § 98; 109. V gl. Oud-Beierl. spuwen naast spoeg'J , 0 p pr e l, 
§ 25, 2, en Mnl. spoech, van Helten, Mnl. Sprk., 
§ 170, opm. 

Opm. 4. N a~st genoeg bestaat de korte vorm · genog, die 
o. a . in het distrikt Worcester voor plat geldt. Vgl. Oud
Beierl. genoch(t), Opprel, § 17, b, Oost Bommelerw. genogt, 
van de Water,§ 30, 1, en zie Boekenoogen, t. a. p., 
bl. 246, so. 

Bij Vi lj o en. p. 52, vindt men mos voor moes, bij Meyer, 
Geskiedenis van Josef, p. 56, mot voor moet. Vgl. Oud
Beierl. most, (hij) mot, Opprel, t. a. p., Oost Bommelerw. 
motw, van de Water,t.a.p., enzieBoekenoogen, t.a.p. 
Vgl. nog Franck, Mnl. Gr.,§ 166. De vormen mos , mot 
ztjn mij in het distrikt Worcester altans niet bekend. 

Naast mos "immers", welke vorrn in het distrikt Wor
cester de gewone is, hoort men mis en moes (Me _l t. B r., I, 
bl. 15, 20, 26 en zo voort), zie Hoogenhout, p. 43, 
opm. 14. 

Opm. 5. Men vindt gewoonlik Afrik. oe, voor zo ver over
gang tot korte o niet heeft plaats gehad (zie § 56, opm. 8), 
voor Ndl. gerekte o in een zwak geakseniueerde, open 
lettergreep: kommandoe, koesyn, loeseer, loesies , toetaal, 
koenyn, noetiesie (Hoog., glos.), p1·oe(yt (maar gewoonlik 
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protfeteer), proefessor, sagoe, skoelier, toeneel, atfoekaat, 
doesyn en zo voort, Ndl. kommando, kozrjn, .Zogeren, logies, 
totaal, konijn, notitie, profi.jt, profes[ior, sago, scholim·, toneel, 
advokaat, dozijn. 

Men ~oort foert (om een hond weg te jagen), Ndl. voort. 
Voor koenyn (zie boven) geeft het Pat. W db. enkel de 
vorm kanyn(tjie), dat mij overigens niet bekend io. De a zal 
hier wel kort zijn. Vgl. voor a naast oe, bahejaan naast 
bobbejaan (§56, opm. 6), en Franck, Etym. Wdb., i. v. 
konijn. 

u (gesloten) 

§ 70. Geslot.en u (nauwe of wijde, geronde boven
voorvokaal, zie tabel I) kornt voor in gesloten en open 
lettergrepen: nuut, rusie, waarsku, huur, stuur, 
muur. 

Opm. 1. Vgl. over de ronding van de u, §§ 13, 44. 
Opm. 2. N aast t(e)rug bestaat tru (vooral tegen trekdieren 

gezegd). De vorm treu (Mans.) is mij in 't gebruik niet 
bekend. Ik voeg hieraan toe de vorm wit-ruug, dat ik door 
enkelen heb horen gebruiken als naam van een koe met 
witgestippelde rug. 

Opm. 3. Afrik. gesloten u beantwoordt aan Ndl. ieuw in 
nuut, attributieve vorm nuwe, Ndl. nieuw. Vgl. nuwe naast 
nieuw in het Mnl. en 17de_eeuws; zie te Winkel, Gesch. 
der Ndl. Taal, p. 65 . Kiliaan geeft ook nuwe. 

Opm. 4. Vgl. over ou naast u in waarskou, dou naast 
waarsku, du, § 13. 

Opm. 5. N a j spreekt men doorgaans uit oe in plaats 
van u in Joedas, Joenie, Joelie, joeweel, joe1·is(t), voor 
Judas, Junie, Julie, juweel, furist. Eveneens hoort men 
in de regel oe in plaats van u v66r of na k in akkoe
raat, Loekas voor akkuraat, Lukas. In het laatste woord 
is oe misschien mede ontstaan door de l. Vgl. over roesie 
naast rusie, § 13, Franck, Etym. W db. i. v. ruzie en 
roes: Naast sutjies .zachtjes, langzaa~" (vgl. trapsutjies 
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"cameleon"), · bestaat soetjies, N dl. zoetjes. V gl. over u 
naast oe in het laatste woord van de Water,§ 30, 2, 
van Helten, Mnl. Sprk., § 48. 

ii (open) 

§ 71. Open u (wijde, geronde middentussenvokaal. z1e 
tabel I) hoort men steeds v66r l, r en de schr~jfw~jze ns, 
waarin n in de uitspraak verdwenen is, met nasalering 
van de voorafgaande u: bul. gulsig, burg, skurf. turf, 
guns, kuns. 

Voor u gerekt uit korte u, na synkopee van inter
vokale gg: ruhhe. bruhhe, zie §57. 

Opm. 1. Men vindt open u gerekt uit korte u v66r Z, 
terwijl korte u weer verkort is uit eu in ful, Ndl. veu7en, 
spulletjie uit speuletjie naast speletjie (zie § 17, opm. 2; 
62, opm. 9). Vgl. Oud-Beierl. en Oost-Bommelerw. vullJ, 
Opprel, § 16, b, van de Water, § 23, 2. Dezelfde over
gang heeft plaats gehad bij ful in te ful, welke uitspraak 
men o. a. in · het distrikt Worcester onder gekleurden 
hoort voor te feul naast te feel (zie t. a. p.). Zie voor 
skulfer, skulpat, naast en voor skilfer, skilpat, jille, hille, 
naast en voor julle, hulle, § 64, opm. 1. Dat jille (en 
derhalve ook hille) tot de taal van de kinderen en ge
kleurden beperkt zou zijn, zoals Meyer zegt, p. 95, 14, 
is onjuist. Er ligt in de vormen met i niets plats. N aast 
bultong bestaat biltong (zie Mansvelt i. v.). Vgl. over u 
naast en nit i, § 55. 

Men vindt in het Afrikaans enkel skulp (skilp) tegenover 
N dl. schulp naast schelp, vgl. Oud-Beierl. schilwp naast 
schullJp, 0 p p r e l, § 3, 1 ; 8, b. 

Opm. ::l. V 66r r vindt men in de volgende woorden Afrik. 
u tegenover: 

1. Ndl. 6: wurm, f'urk, wurg, Ndl. worm naast wurm, 
vork, wm·gen naast wurgen. Vgl. Oud-Beierl. WU1"1"Jm, VU1'1'Jk, 
Opprel,§13, b,Oost-Bommelerw. vurrJk, van de Water, 

5 
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§ 21, 3. Zie Boekenoogen, Album-Kern, p. 246. 
N aast Afrik. wurm bestaat wirm. 

2. Ndl. e: murg, Ndl. me-rg naast mu1·g. Vgl. Oud-Beierl. 
un Oost-Bommelerw. murr9g, Opprel, § 2, c, v. d. Water,§ 5, a. 

3. N dl. a: kurper, N dl. karper. V gl. Oud-Beierl. ku1'1">Jp'J1· 
of ku1"1'3p'Jl, t. a. p. 

1. Korte Diftongen. 

ai 

§ 72. In verschillende woorden vindt men ai (nauwe. 
ongeronde benedenachtervokaal + w~jde, ongeronde boven
voorvokaal) verkort uit aai: tai, srvai, drai, rvai (over
dmchtelik, van een vliegende beweging), krvai naast en 
uit taai, srvaai, draai, rvaai, krvaai. De vormen met. 
korte diftong zijn dikwels zelfs gewoner. Wai "holligheid 
boven dA kuit ' is m~j enkel in de korte vorm bekend, 
terwijl van de wind doorgaans de gerekte vorm rvaai 
wordt gebruikt. 

Opm. Afrik. kerstaing, fming vertonen ai tegenover a van 
Ndl. kerstanje (dialekties), fr-anje. Misschien kunnen wij ons 
de Afrikaanse vormen verklaren door aan te nemen dat 
N dl. kerstanje, franje overgegaan zijn tot kerstaJ, fr-aJ, met 
genasaleerde j, en dat deze laatste vormen weer geworden 
zijn tot kerstaing, fraing. V gl. banje, bdj, baing uit Maleis 
banja~ (Mans.) en going-(sak) naast gonje- of gonjing-(sak) 
naast de in N ederlands-Indie bekende vorm gonje (D u 
Toit, Afrik. Studies, p. 47-48. 

y (ei) 

§ 73. De y en ei (beide w~jde, ongeronde middentussen
vokaal + wijde, ongei'Onde bovenvoorvokaal\ hebben dezelfde 
uitspraak en worden dus beide door een teken en wei door y 
voorgesteld: rys, wys, lys, my, kly, bry. Zie § 10, 5. 
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Opm. 1. Over henning naast hyning, zie § 28, In het Oost
Bommelerw. bestaat eerr vorm met gerekte e n. l. hen<mg, 
van de W ate r, § 7, 2b. 

Opm. 2. Voor gemynte, myning, fiys, tyken naast gemeente, 
mening, flees, teken, zie § 62, opm. 6; t e Winkel, G esc h. 
der Ndl. Taal, p. 73. Hoogenhout (pp. 72, 102, opm. 
48 en glos.) geeft eentlik naast yntlik. Alleen de laatste 
vorm is mij in 't gebruik bekend. Het Afrikaans heeft in 
grynhout enkel y, Ndl. ei naast e: g1·einenhout naast grenenhout. 
N aast juksky bestaat jukskee (Mans.) Zie Franck, E t ru. 
W db. i. v. schei. 

Opm. 3. Men hoort doorgaans fiym, met y tegenover ui 
in N dl. fiuim. Boeke n o o g en geeft voor het Zaans vlijm, 
waarnaast soms fi?jm. 

oi 

§ 74. Men vindt oi (nauwe, geronde benedenachter

vokaal + w~jde, ongeronde bovenvoorvokaal) slechts in een 

paar worden: toing "flard'', going<:ak (zie § 72, opm.l. 

Over goi uit en naast gooi, zie § 22. 

ui 

§ 75. De diftong ui (w~jde, geronde middentussenvokaal 
+ w~jde, geronde bovenvoorvokaal, zie § 47) komt veel 

voor: muis, gruis, sluis, kuiken, huil, lui. 

Opm. 1. In verschillende woorden vindt men ui naast en 
uit eu : puil, sluitel, guit, smuil naast en voor peul, sleutel, 
geut, smeul, zie § 18. Het znw. luidt, evenals het ww., in 
het Afrikaans gewoonlik ruik, N dl. reuk en ruiken. Zie over 
1·eun naast ruin, § 66, opm. 3. Het Afrikaans heef't ui in 
{e1·kluim, het Ndl. eu: verkleumen. Over ui naast eu in alie
kruikel naast ariek1·eukel, zie § 116, opm. 1. 

Opm. 2. In A fri k. G e d., p. 21 leest men duwelsgoed. In 
't gebruik is mij u voor ui niet bekend. V gl. in de N dl. 
spreektaal duvel. duzend voor duivel, duizend. 
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Opm. 3. Vgl. over de ontronding van ui tot y, § 27. Dat 
men in het Afrikaans eu en zelfs uu voor Ndl. ui kan uit
spreken, zonder veel gevaar te lopen van misverstaan of 
ook maar uitgelachen te worden, gelijk Loge man (How 
to speak Dutch\ p. 36, no. lo, 14) meedeelt, is ten enen
male onjuist. 

2. Gerekte Diftongen. 

aai 

§ 76. In verschillende woorden wisselt aai ( wMe, 
ongeronde benedenachtervokaal + wijde, ongeronde boven
voorvokaal) af met ai, zie § 72. 

In verschillende woorden is aai ontstaan door overgang 
van d tot i: baai, blaai, krvaai, raai, paaie enz., naast 
bat. blat, kwaat, raat, pat, met t verscherpt uit d, ziP
§ 50; 132, 2 en de opme•·kingen. 

ei (open e) 

§ 77. De diftong ei ( wijde, ongeronde benedenvoorvokaal 
+ w~ide, ongeronde bovenvoorvokaal) komt aileen voor in 
tussen werpsels : hei, ei. 

ooi 

§ 7?.. De diftong ooi ( wijde. geronde middenachter
vokaal + wijde. ongeronde boven voorvokaal) is in som
mige woorden ontstaan door overgang van d tot i: gebooie , 
dooi, rooi naast gebot, doot, ·root; zie § 56; 132. ':2 en 
de opmerkingen. 

Opm. 1. Over ooi verkort tot oi in goi naast en uit gooi, 
zie § 22. . 

Opm. 2. Voor au uit ooi in nout voor nooit, zie § 39, opm. 4. 
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oi 

§ 79. Men vindt oi (wMe, geronde benedenachter
vokaal + wijde, ongeronde bovenvoorvokaal) aileen in noi 
"vrouw des huizes en jonge dame." 

Opm. Over nooi naast noi, zie § 22. 

oei 

§ 80. In sommige woorden is oei (wijde, geronde boven
achtervokaal + wUde, ongeronde bovenvoorvokaal) ontstaan 
door overgang van d tot i: goeie (attributieve vorm), bloei, 
broei, poeier naasl goet, bloet, Ndl. broeden en broeien 
poeder en poeier. Zie § 132, 2 en opm. 2 en 4. 

aau. 

§ 81. Men vindt aau (wtjde, ongeronde benedenachter
vokaal + w~ide, geronde bovenachtervokaal) aileen in 
graau, voor grarve (N dl. graven I, met vokalisering van 
de rv. Zie § 29. Naast aau hoort men ook au (nauwe, 
ongeronde benedenachtervokaal + w~ide, geronde boven
achtervokaal), grau. 

eeu 

§ 82. . V ergel~ik voor de overgang van eeu ( wijde, 
on~eronde middenvoorvokaal + wijde, geronde bovenachter
vokaal) tot eeou, s 84. De u, gevokaliseerd uit rv, is 
verdwenen op 'I eind in skree, waarnaast skreeu, zie 
§ 29 en te Winkel, Gesch. der Ndl. Taal, pp. 74, 
75. Vi I j o en, p . 55, 6, geeft sne (d. i. snee) voor sneeu 
( sneeou). In de K on. f. S k., p. 23, leest men lee voor 
leeu (leeou). De vormen snee, lee z~in mij in het distrikt 
Worcester niet bekend. 

De u in eeu, gevokaliseerd uit rv. gaat terug tot rv 
in ervig, ervighyt, ten sp\jt van spellingwijzen waarin 
de u bewaard is, soms zonder rv (b. v. in de K on. f. S k., 
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p. 55:l, 61 2
, 6';P &). Dit geldt ook voor het Nederlands, 

blijkens de transkriptie bij Dijkstra, p. 69 vlg. 

Opm. Over ieu, met lange ie , voor eeu, zie § 14. 

ou 

§ 83. Vergel~jk over ou ( w~jde, geronde middenachter
vokaal + w~jde, geronde bovenachtervokaal, zie § 46) naast 
u in waarskou, dou naast waarsku, du, § 13 en 
Boekenoogen, Album-Kern p. 246, 2°, van de 
Water, de Volkstaal enz. , § 32. 3. 

Opm. Aan Ndl. nu naast nou beantwoordt in het Afrikaans 
doorgaans nou. De twee vormen staan echter naast elkaar 
in de uitdrukking so nou of nu en dan, waar nu miss chien 
zelfs gewoner is. 

Triftongen. 

§ 84. Door overgang van u tot ou z~1n ontstaan de 
triftongen aaou, eeou uit aau, eeu. 

aaou 

Men vindt aaou aileen in graaou (zie § 81), waar
uaast met verkorting graou, en door synkopee grou. 
Zie § 29. 

eeou 

Naar mtjn ervaring IS eeou in het · Afrikaans zelfs 
gewoner dan eeu: spreeou, leeou, sneeou, skreeou. Door 
samentrekking zijn ontstaan lou, skrou, zie § 29. 


