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VERKLARING

Ek die ondergerekende verklaar hiermee dat die werk in hierdie verhandeling vervat, my

eie oorspronklike werk is wat nog nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige ander

Universiteit ter verkryging van 'n graad voorgele is nie.

Handtekening Datum



OPSOMMING

In hierdie verhandeling word bepaalde aspekte beskryf van die naamwoordkonstruksie in

Griekwa-Afrikaans, 'n vemarne niestandaarddialek van Afrikaans waaraan daar nog min

gewerk is. Dit word bedoel as 'n bydrae tot 'n ewewigtiger benadering tot taalbeskrywing

waarvolgens aile varieteite van Afrikaans as taalkundig gelykwaardig beskou word.

Bepaalde aspekte van die naamwoordkonstruksie in Griekwa-Afrikaans word leksikaal en

sintagmaties beskryf, waama 'n aantal hipoteses oor die verwantskap tussen Griekwa

Afrikaans en die koine getoets word.

Daar word eerstens tot die gevolgtrekking gekom dar daar by die naamwoordkonstruksie

oorweldigende ooreenkomste op sowel leksikale as sintagmatiese vlak tussen Griekwa

Afrikaans en die koine bestaan sonder dat daar beduidende verskille is. Tweedens word

teen die verwagting in bevind dat die taalgebruik van die sprekers van Griekwa-Afrikaans

'n beduidende aantal hoogs komplekse naamwoordstukke bevat. Verder word bevind dat

sommige sprekers se taalgebruik inherente variasie vertoon t.o.v, bepaalde aspekte van

voomaamwoordelike gebruik en ander s'n nie, Laastens word bevind dat die Kokstad-,

Philippolis- en Campbell-gebiede as afsonderlike spraakgemeenskappe beskou kan word

op grond van die sprekers se voomaamwoordelike gebruikspatrone.
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SUMMARY

This dissertation focuses on a number of aspects of the noun phrase in Griekwa-Afrikaans,

an important non-standard dialect of Afrikaans which has not yet been adequately

described. It is intended as a contribution to a more balanced approach to linguistic

description which accords all the dialects of Afrikaans equal merit

After particular aspects of the nominal construction in Griekwa-Afrikaans are described

lexically and syntagmatically, a number of hypotheses are tested regarding the relationship

between Griekwa-Afrikaans and koine Afrikaans.

The first conclusion arrived at is that there are overwhelming similarities in the nominal

construction on lexical as well as syntagmatic level between Griekwa-Afrikaans and koine

Afrikaans without there being any significant differences. A second and unexpected

conclusion is that recorded speech in Griekwa-Afrikaans contains a significant number of

quite complex noun phrases. It was also concluded that some respondents exhibit inherent

variation with regard to particular aspects of pronominal usage while others do not. Finally

it was concluded that the Kokstad, Philippolis and Campbell areas can be considered

separate speech communities with regard to pronominal usage.
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PRINSIPIELE VERANTWOORDING

l.l DOELWITSTELLING

1.2 MOTIVERING

13 OMSKRYWING VAN TERSAAKLlKE BEGRIPPE

1.4 METODE VAN ONDERSOEK

15 DIE mPOTETIES-DEDUKTIEWE INSLAG VAN DIE ONDERSOEK

1.1 DOELWITSTELLING

In hierdie ondersoek gaan dit om 'n beslaywing van die naamwoordkonstruksie soos dit in

Griekwa-Afrikaans voorkom. Die ondersoek fokus op bepaalde aspekte van die

naamwoordkonstruksie en word gebaseer op ortografiese transkripsies van die dialek soos

vervat in die finale verslag Die Afrikaans van die Griekwas van die Ta&rigeriare (hierna

genoem die Van Rensburg-verslag), wat deur die Universiteit van die Oranje-Vrystaat met die

finansiele steun van die RGN ondemeem en gedurende Maart 1984 voltooi is.

Twee vlakke van taalgebruik word in hierdie bydrae ondersoek :

• die voomaamwoordelike stelsel in Griekwa-Afrikaans, waarin onder andere gekyk word

na aspekte soos genus, die beleefdheidsvorm u, wederkerige en wederkerende

voornaamwoorde, besitlike voomaamwoorde en betreklike voornaamwoorde, en

• die sintagmatiese bou van die naamwoordstuk, te wete die verskillende voor- en

nabepalings wat in hierdie konstruksie aangetref word asook die voorkoms van genitiefs

en partitiefsvorme.

1.2 MOTIVERING

'n Vemame niestandaarddialek van Afrikaans waaraan daar min gewerk is, is Oranjerivier

afrikaans (Den Besten 1978, Van Rensburg 1984, Fourie 1986, Du Plessis 1987a, links

1989, Nieuwoudt 1990). Tot en met die tagtigerjare was studies oor en belangstellings in die

dialekte van Afrikaans grootliks tot akadernici beperk; tot taalkundiges wat die "vele tale van

die volksmond" (Van Heerden 1991:3) op skrif wou bestendig. Dit was 'n voortsetting van

die eerste insigte ocr die rei van taal binne sosiale konteks, en die verband tussen taal- en

sosiale verskynsels. Rademeyer (1938:11) verwys na die taal van die Griekwas en Rehoboth

basters en se dat die "Kleurlingtaal van ons land tot dusver nog so geed as geen aandag geniet

het nie, en het nog maar altoos gedien vir een doel: om te amuseer!"
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'n Hemude beIangsteIling in die tagtigerjare na die niestandaarddialekte van Afrikaans is

gekenmerk deur studies wat deur verskeie taalkundiges ondemeem is, soos Kaapse Afrikaans

(Klopper 1983, Kotze 1983), Afrikaans van die Kharkams (Links 1983), As.pekte van

Suidwes-Afrikaans met spesiale verwvsins; na die Afrikaans van die Van der Merwes (Du

Plessis 1987a) en Die Afrikaans van die Riemvasmakers (Fourie 1986).

Die dialekstudies het erkenning verleen aan die rol van die niestandaardvariereite van

Afrikaans wat, soos in die geval van Griekwa-Afrikaans, die reste dra van 'n ouer kultuur,

beide Nederlands en Khoens; die mate waarin hierdie varieteite van die koine verskil

regverdig daarom objektiewe beskrywing. Du Plessis (1987b:105) wys daarop dat die

. Oranjerivier-varieteit die vroegste vorm van Afrikaans is wat die noordwestelike gebiede van

die land ingedra is. Volgens Van Rensburg (in Botha e.a. 1989:454) het hierdie sprekers

hulle moedertaal prysgegee ten gunste van '''n kenmerkende intenaalvorm van Afrikaans

waarvan die bekendste subvarieteit sekerlik Griekwa-Afrikaans is".

Volgens die Van Rensburg-verslag is Griekwa-Afrikaans aan die kwyn, en is die nut van 'n

studie van hierdie varieteit (1984:666) daarin te vinde dat "Afrikaans baie (kan) leer by die

naderende dood van een van sy niestandaardvorrne. Dieselfde faktore wat eens die

voortbestaan van Griekwa-Afrikaans bedreig het, bedreig tans die van standaard-Afrikaans,

Die belangrikste hiervan is die isolasie (vera! op ekonomiese terrein) en die vennindering van

sprekers".

Hierdie siening, naamlik dat Standaardafrikaans aan die kwyn is en dat Griekwa-Afrikaans in

'n patologiese toe stand verkeer, was oenskynlik 'n belangrike motivering vir die projek oor

Griekwa-Afrikaans. Die voorgenoemde motiverings op sigself word nie as relevant beskou

vir hierdie ondersoek na Griekwa-Afrikaans nie, maar wei die feit dat Griekwa-Afrikaans een

van die varieteire van Afrikaans is. Verder is dit ook so dar indien die siening dat

Standaardafrikaans bedreig word, geldig is, dit beteken dat hy sy hoere funksies sal inboet

sonder dat die koine of omgangstaal noodwendig in die gedrang sal kom. Sonder die

volgehoue standaardiseringvan Afrikaans sal die leksikon op die lange duur emstig aangetas

word.

(L.T.) Du Plessis (Van Rensburg 1984:407) onderskryf hierdie siening, naarnlik dat die

uitsterf van Standaardafrikaans gekwalifiseer moet word want "dit is die standaardvorm van
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Afrikaans wat op pad. uit is omdat daar aan funksie en status ingeboet word. Nie-standaard

Afrikaans loop nie in die onmiddellike toekoms gevaar om uit te sterf nie".

Die nuwe belangstelling na dialekstudies wat die tagtigerjare gekenmerk het, word in die

negentigerjare voortgesit, maar met 'n ldemverskuiwing. Allerlei wisselinge is op die

politieke en maatskaplike front aan die gebeur wat aan die groeiende belangstelling in

Niestandaardafrikaans 'n nuwe dimensie gee. Die voonbesraan van Afrikaans word weI

opnuut bedreig, maar nie soseer vanwee isolasie en 'n vermindering van sprekers nie as die

verlies van Afrikaans as ampstaal; die moontlikheid word trouens deur beide kundiges en

politici geopper dat Afrikaans in 'n nuwe politieke bedeling slegs as streektaal sal kan bly

voortbestaan.

In hierdie verband se Pokpas (Rapport 1991:4) dat "slegs twee van Suid-Afrika se elf tale

tans as ampstale erken word... 'n wanbalans wat slegs reggestel kan word indien veeltaligheid

tot volle erkenning kom", Hy se verder dat "Bykans elke taalboek wat die patriotiese rol van

volksvaders vereer, 'n flagrante miskenning van die Swart Afrikaanse geskiedenis (is). Van

die Afrikaans-Hollands van die Khoekhoens, die Afrikaanse instruksietaal onder Moslems

(1815) of die Arabiese invloed op die Afrikaanse taalstruktuur...kom weinig aan die lig".

Odendaal (Insig 1991:16) se dat dit volgens taalkenners "tyd geword (her) dat alma! besef dat

die benaming "korrekte Afrikaans" ongeldig is. Aile varieteite is taalkundig gelykwaardig en

voldoen aan dieselfde kornmunikatiewe behoefte van hul gebruikers. Elke vorm van

Afrikaans is goed en geskik vir 'n spesifieke konteks".

In 'n radiopraatjie (Monitor 1991:05:15) bepleit Brink die doseer van Afrikaans aan

universireite en skole, "in al sy vorme, soos met alle ander tale" die geval is. Die bestudering

van Afrikaanse varieteite het inderdaad in so 'n mate momentum gekry dat tans aandag gegee

word aan die insteIling van 'n graadkursus by die Universiteit van Wes-Kaapland, asook

gerekenariseerde geriewe ter ondersteuning van dialeknavorsing (Sunday Times 1991:15).

Gedurende Mei 1992 is die Stigting vir Afrikaans (SVA) bekend gestel met die doel om die

gebruik van Afrikaans te bevorder, "Met die demokratisering van Afrikaans wat aan die

gang is, is die kanse vir sy bestaan en behoud aansienlik groter indien die sogenaamde

Europeesheid van die huidige standaardvorm van Afrikaans 'n bietjie getemper word en dat

aanvullings uit die varieteite ook gereglementeer word" aldus Van Rensburg (Rapport

1992:21). Hy pleit vir 'n Nuwe Afrikaans; 'n vorm van Afrikaans waarin die verskille tussen
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Standaardafrikaans met sy duidelik herkenbare Europese wortels en die Afrika-varieteite van

Afrikaans uit die weg geruim word.

Dat daar uit verskillende oorde opnuut 'n belangstelling en erkenning vir die

niestandaarddialekte van Afrikaans is, is uit bogenoemde duidelik, en onderstreep die

relevansie van 'n ondersoek soos die. Verder is daar uit so 'n ondersoek ook veel te leer oor

die ontwikkeling van Standaardafrikaans omdat, soos deur (L.T.) Du Plessis (Van Rensburg

1984:400) uitgewys, Griekwa-Afrikaans "nie die veranderinge ondergaan (het) wat

standaard-Afrikaans gedurende die afgelope 50-150 jaar ondergaan het nie".

Die beskrywing van Afrikaans sluit tot nog toe nie 'n ge1ykwaardige beskrywing van sy

niestandaardvorrne in nie. Hierdie ondersoek behoort by re rna tot die benadering dat aIle

varieteite van Afrikaans as volwaardige vorrne van Afrikaans beskryf word en nie as

afwykings op 'n geidealiseerde standaardvorrn nie.

1.3 OMSKRYWING VAN TERSAAKLIKE BEGRIPPE

Die tersaaklike begrippe wat in hierdie ondersoek gebruik word, word vervo1gens kortliks

omskryf:

Taalverskeidenheid : die voorkoms van wisselvorrne in 'n mal op fonologiese, morfologiese,

sintaktiese en Ieksikale vlak.

'n Veranderlike : 'n entiteit met meer as een waarde wat 'n rol kan speeI tydens taalgebruik,

Variant : een van verskeie realisasievorrne van 'n veranderlike in 'n taal, So is die

voomaamwoorde hy en sy variante van die vroulike voomaamwoord sy indien hulle

afwisselend naas mekaar met verwysing na persone van die vroulike geslag gebruik word

(Inherente) variasie : die sisternatiese, afwisselende gebruik van twee of meer variante van 'n

bepaalde taalvorm deur een spreker, soos wanneer die lekseme hy en sy in Griekwa-Afrikaans

sonder betekenisverandering in die taalgebruik van dieselfde spreker na persone van die

vroulike geslag verwys,

Varieteit : 'n vorm van 'n bepaalde taal (in hierdie geval Afrikaans), wat deur 'n spesifieke

groep sprekers op so 'n wyse gebruik word dat dit as kenmerkend van die groep gereken
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word. Hiervolgens word Oranjerivierafrikaans en Kaapse Afrikaans as twee onderskeibare

varieteite van Afrikaans gereken.

Afrikaans: volgens Webb (in Botha e.a. 1989:431) 'n versameling van moedertaalvariereite

met 'n strukturele, sosiolinguistiese en taaIpolitieke verwantskap; hiervolgens is daar

ooreenkomste tussen die vonne en reels van die varieteite, die mate waarin taaIgebruikers

dieseIfde norme vir formele taaIgebruik aanvaar en waarin sprekers huIIeself reken as

behorende tot 'n bepaaIde taaIgemeenskap. Dit hou in dat aIle varieteite Iinguisties

gelykwaardig en gepas is in 'n spesifieke konteks.

Standaardafrikaans: 'n bowestreekse varieteit van Afrikaans vir hoerklasfunksies soos

onderwys, wergewing, godsdiens en die wetenskap. Fonnele Standaardafrikaans word o.a, in

lesingsaIe, die howe en die kerk gebruik; infonnele Standaardafrikaans in ontspanne situasies

deur o.a. onderwysers, predikante en regsgeleerdes, en Superstandaardafrikaans deur enkele

persone wat hulleself as linguisties gesofistikeerd beskou, byvoorbeeld die wat voorskriftelik

optree vir die opstel van skooIgrammatikas en woordeboeke.

Niestandaardafrikaans: een van 'n aantal varieteite met 'n plaaslike gebondenheid. Wanneer

dit met 'n bepaaIde groep mense geassosieer geraak het, is dit 'n dialek; wanneer dit met 'n

bepaaIde situasie geassosieer geraak het, 'n styl; en wanneer dit met 'n bepaaIde aktiwiteit

geassosieer geraak her, 'n register.

Die koine: die gesproke vorm van Afrikaans wat die grondslag vorm vir die voortdurende

standaardisering en normering van Afrikaans. Dit is die sentrale en verbreidste dialek van

Afrikaans en word deur die grootste aantal sprekers oor die mees uitgebreide spraakgebied

van Afrikaans gepraat. Dit kan algemeen as binnelandse Afrikaans getipeer word in

teenstelling met die ander dialekte, naamIik Oosgrensafrikaans, Kaapse Afrikaans,

Richterveldse Afrikaans, Namakwalandse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans, wat geografies

op die uithoeke van Suid-Afrika gelee is.

'n VemakuIer: 'n varieteit van 'n taal wat suiwer in die sogenaamde laer sfere gebruik word.

Afrikaans was tot diep in die 1ge eeu 'n vemakuler, waama die gebruik van die taal uitgebrei

het tot die sogenaamde hoer sfere van kerk, onderwys en kultuur, asook tot skryftaaI.
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Griekwa-Afrikaans: 'n vonn van Oranjerivierafrikaans wat in Griekwaland-Oos, Griekwaland

Wes, die suidwestelike Vrystaat, die Noordoos-Kaap en die suidelike dele van Namibie

gepraat word.

Van Rensburg-verslag : die finale verslag van 'n RGN-geborgde ondersoek na die Afrikaans

van die Griekwas van die Tagtigerjare met as projekleier M. C. J. van Rensburg.

1.4 METODE VAN ONDERSOEK

Op grond van bronverkenning is besluit om te fokus op bepaalde aspekte van die

naamwoordkonstruksie in Griekwa-Afrikaans, soos in afdeling 1.1 uiteengesit

Aile besonderhede oor die naarnwoordkonstruksie in Griekwa-Afrikaans wat vir hierdie

ontleding gebruik is, is geabstraheer uit die Van Rensburg-verslag. Vir die doel is gedeeltes

van die verslag gekies waarin die taaIverskynsels wat ontleed word, die meeste voorkom. Op

hierdie wyse is data bekom oor die gebruik van die voornaamwoorde, die voorkoms van

inherente variasie by die gebruik van voornaarnwoordelike patrone, die konstruksie van die

naamwoordstuk en die kompleksiteitsgrade van naamwoordstukke.

Die ontledings berus gevolglik op twee databasisse wat op die volgende wyse uit verskillende

dele van die Van Rensburg-verslag saarngestel is:

• Die infonnasie wat gebruik is vir die beskrywing van die voornaamwoordelike stelsel in

Griekwa-Afrikaans en vir die bepaling van inherente variasie in voornaamwoordelike

gebruikspatrone, is vervat in 'n databasis wat grootliks uit vraag-en-antwoord onderhoude

geekserpeer is.

• Die taalvonne wat verband hou met die konstruksie van die naamwoordstuk is vervat in 'n

databasis wat grootliks uit vertellinge geekserpeer is.

Nadat die onderskeie teksgedeeltes war gebruik is vir die bepaalde afdelings van die

ondersoek geidenrifiseer is, is hulle met behulp van 'n woordverwerkingsprogram in 'n

databasis opgeneem. Die teksgedeeltes is daarna sisternaties deurgewerk om seker te maak

dat alle voorbeelde van 'n bepaalde taalvonn in die databasis opgeneem is.
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Sekere kodes is gebruik vir die klassifikasie van die data, waarna dit met behulp van 'n

soneerprogram berskik is. Die patrone en taalverskynsels wat s6 geidentifiseer is, word

beskryf, gegewens word verduidelik en sekere gevolgtrekkings word gemaak.

'n Voorbeeld van hoe die klassifikasie van data gedoen is, is die volgende:

Klassiftkasie van naamwoordstukke
Simbole wat gebruik is vir die klassifIkasie van data:

! naam

, lidwoord of aanwysende woord

& adjektief

( voomaamwoord

% telwoord of kwantor

$ substantief

" herhalingskonstruksie

@ panitiefskonstruksie

{ genitiefskonstruksie

Voorbeelde van enkel- en gekombineerde simbole wat bepaalde tipes

naamwoordstukke aandui:

Lena Nero

,! die Maarmanse

,! daarie Kjemel

,!$ die Adam Kok blandplaas

,&! 'n ou Oersons

,$ die ster

,$ daai nagster

"$ die ster, daai nagster

($ sy skape

,%$ die twintig skape

,%%$ al twintig die skape

@ die skape van my pa-hulle

# die skapese stere
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Die twee databasisse word as addenda tot hierdie ondersoek aangeheg. Slegs die tersaaldike

sintagrnas word in die addenda aangedui en waar dit nodig is om die sintagmas binne 'n wyer

sinskonteks aan te bied, word die nodige informasie vir verifieringsdoeleindes verskaf,

'n Gedeelte van die databasisse is op 'n stadium van ontieding deur 'n rekenaarvirus vernietig,

waarna die data weer met die hand bygewerk is. Hierdie bygewerkte databassisse sal

derhalwe nie bogenoemde kodes bevat nie.

'n Verskeidenheid ortografiese konvensies is in die Van Rensburg-verslag se transkripsies

gebruik, en word telkens weergegee soos wat dit in die tekste verskyn.

1.5 DIE HIPOTETIE5-0EDUKTIEWE INSLAG VAN DIE ONDERSOEK

Die taalkundige gegewens war bekom is deur middel van die databasisse wat in die vorige

afdelings uiteengesit is, word in hoofstuk 6 benut om 'n aantal hipoteses oor die verwantskap

tussen Griekwa-Afrikaans en die koine hipoteties-deduktief te toets,

Sodanige deduktiewe toetsing behels dat die hipoteses as toetsbare posmewe stellings

geformuleer word, waarna hulle geldigheid getoets word deur teenbewyse vir hulle in die

databasisse te soek. Hipoteses waarvoor teenbewyse gevind word, faal, terwyl die waarvoor

geen teenbewyse gevind word nie, vooriopig as geldig beskou word tot tyd en wyl hulle deur

verdere toetsing as ongeldig bewys sou word.

Die hipoteses wat getoets word, is die volgende:

Eerste hipotese: Griekwa-Afrikaans en die koine kan as twee afsonderlike dialekte van

Afrikaans onderskei word op grond van verskillende gebruikspatrone by die

voomaarnwoorde en naamwoordstukke,

Tweede hipotese: Griekwa-Afrikaans, as 'n gesproke vernakulervorm van Afrikaans, vertoon

minder komplekse sintaktiese patrone as die gesproke koine en geskrewe Standaardafrikaans.

Derde hipotese: Die gebruik van voornaarnwoorde in Griekwa-Afrikaans word gekenmerk

deur inherente variasie ten opsigte van drie gebruikspatrone:

• vroulike geslagsonderskeid, soos in sy! hy is my rna;
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• die goed-konstruksie, SODS in pal pa-goed;

• die besitlike konstruksie, SODS in sy se goedf hy se goedl hom goed.

Vierde hipotese: Afsonderlike spraakgebiede kan in Griekwa-Afrikaans onderskei word.
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AGTERGRONDSPERSPEKTIEF

2.1 INLEIDING

22 KULTUURHISTORIESE AGTERGROND VAN DIE GRIEKWAS

2.3 SIENINGE OOR GRIEKWA-AfRIKAANS

2.4 GEOGRAFIESE TIPERING VAN DIE GRIEKWA-GEMEENSKAPPE

25 SAMEVATI1NG

2.1 INLEIDING

In hierdie hoofstuk word ter orientering 'n agtergrondsperspektief van Griekwa-Afrikaans

gegee en word konliks gekyk na die ontwikkeling van Griekwa-Afrikaans vanuit Khoens. Die

gemeenskappe war by die ondersoek betrek is. word geidentifiseer en die geografiese ligging

van die onderskeie gemeenskappe word aangedui. Kortom, die hoofstuk bied 'n oorsig van

die kultuurhistoriese, geografiese en sosiale faktore wat lateraan verldarenderwys betrek

word by die ontleding van Griekwa-Afrikaans,

2.2 KULTUURHISTORIESE AGTERGROND VAN DIE GRIEKWAS

2.2.1 Agtergrondsbronne

Die Van Rensburg-verslag war as pnmere databron vir hierdie ondersoek dien, doen

omvangryk verslag oor die kultuurhistoriese agtergrond tot die Griekwas en Griekwa

Afrikaans. Alhoewel 'n afdeling wat handel oor die geskiedenis van die Griekwas me by die

verslag ingesluit is nie, is die bydraes van die onderstaande navorsers voldoende om die

nodige agtergrondperspektief te verskaf:

• Grobbelaar e.a. (in Van Rensburg 1984:705-776) gee besonderhede van 'n sosio

demografiese ondersoek na die Griekwa-gerneenskappe in Kokstad en omgewing.

• (L.T.) Du Plessis (in Van Rensburg 1984:396-426) se gevallestudie gee 'n

agtergrondsperspektief vir taalbeplanners oor die ontstaan en ontwikkeling van Griekwa

Afrikaans. met relevante beskrywings van hoofrnomente uit die geskiedenis van die

Griekwa-nasie en sekere perspektiewe oor die geskiedenis van Griekwa-Afrikaans. Du

Plessis verwys ook na dernografiese, ekonomiese, politieke, kulturele en sosiale faktore

wat die voortbestaan van Griekwa-Afrikaans kan beYnvloed.
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• Hugo (in Van Rensburg 1984:609-618) gee besonderhede van 'n aantal radiopraatjies

waarin onder andere gekyk word na Griekwa-legendes, die Griekwa-oorloe en sekere

tipiese Griekwa-uitdrukkings.

• Nienaber (in Van Rensburg 1984:255-269) bespreek Griekwa-plekname. Hy verwys na

die oorsprong van bekende plekname en gee belangrike inligting oor die heterogene aard

van die Griekwa-nasie.

2.2.2 Die herkoms van die Griekwas

Die herkoms en vestiging van die Griekwas word deur navorsers soos Rademeyer 1938,

Elphick 1977, Giliomee & Elphick 1982 en Davenport 1987 bespreek. Dit word as

voldoende geag om hier slegs 'n kort opsomming van genoemde navorsers se bevindinge te

gee.

Volgens Elphick 1977 het daar gedurende die sewentiende eeu 'n Hottentotstarn! in die

gebied om Saldanhabaai gewoon wat "Guriqua" genoem is en wat dee! uitgemaak het van die

Kaapse Khoen. Hierdie gemeenskap het geleidelik gedisintegreer, onder andere as gevolg

van die pokke-epidemie van 1713 (Giliomee & Elphick 1982:23), met die gevolg dat te min

Khoen-sprekers oorgebly het om hulle taal en kultuur in stand te hou. 'n Akultureringsproses

is gevolglik aan die gang gesit wat noodgedwonge op 'n taal- en kultuurverskuiwing onder

die Khoen uitgeloop het.

Na bewuste pogings van die owerheid om die oorblywende groep te vernederlands het Adam

Kok (gebore ongeveer 1710), 'n vrygeste1de slaaf en kok van die Kaapse goewerneur, hierdie

heterogene groep uit die Kaap uitgelei na die Noord-Kaap en omstreke. Die noordwaartse

uitbreiding het langs die vallei van die Oranjerivier op tot by die Sentraal-Transoranje

plaasgevind.

IWanneer na die taal van die Houentoue verwys word, gebruik sommige taalkundiges die term Khoekhoens,

soos in Borha e.a. (1989:15,436,454). Taalkundiges en geskiedskrywers het oak verskillende benaminge vir

die Houentoue, soos die Khoen (NieuwoudlI992:164), die Khoekhoe (OU Plessis 1987b:106), die Khoekhoen

(Conradie 1986:22) en die Khoikhoi (Davenport 1987 en Giliomee 1982). In hierdie ondersoek word die

benaming Khoen gebruik.
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Die kIeurskeidslyn van die agtiende eeu was onvas, en baie wat later aan die blanke kant van

die Suid-Afrikaanse kleurlyn sou staan, was afstarnmelinge van 'n biologiese en kulturele

vennenging war bekend gestaan her as die "Baster-Hottentotte". Uit hierdie Basterkern het

daarvroeg in die negentiende eeu 'n reeks gemeenskappe (langs en noord van die vallei van

die Oranjerivier, van Namibie tot by Sentraal-Transoranje) ontstaan met 'n sosiale identiteit

wat as die "Griekwas" beskryf kan word (Giliomee & Elphick 1982:266). Grobbelaar e.a.

(in Van Rensburg 1984:731) wys op 'n studie van Ross 1976 waarvolgens hy die Griekwas

tipeer as ...descendants of early Boer frontiersmen; of the remnants of Khoisan tribes...; of

escaped slaves...; offree blacks from the colony...; and ofAfrican tribesmen....

Die Griekwas was as gevolg van hul kleurverskil en dikwels buite-egtelikheid uitgesluit van

politieke medeseggenskap en in hierdie verband verwys Grobbelaar e.a. (in Van Rensburg

1984:731) na Ross 1976 se argument dat die "me-wit" groep die "wit" trekboere as 'n

verwysingsgroep, of akultureringsrolmodel, gebruik het. Die Griekwas het mettertyd hulle

moedertaal afgeleer en Hollands/Afrikaans as teikentaal geneem, Hulle het oorgegaan tot 'n

stelselvan selfversorgende boerdery, Protestantisme aanvaar en gestreef na aanvaarding deur

die wit groepe. Geografies het hulle hulself hoofsaaklik in die omgewing van Campbell.

Douglas, Griekwastad, Danielskuil, Prieska en Philippolis (oor die algemeen bekend as

Griekwaland-Wes) as boere en grondbesitters gevestig.

Teen die helfte van die negentiende eeu was hulle lewenstyl vergelykbaar met die van die wit

trekboere, maar as gevolg van die algemene politieke kIimaat van die tyd het die Griekwas hul

plase begin verloor (Grobbelaar e.a. in Van Rensburg 1984:735). Ross (1976:94 soos

aangehaal in Van Rensburg 1984:734), sorn die situasie soop: ...in the face ofBoer pressure,

the alienation ofGriqua land and the absence ofsuccourfrom the British, the Griqua could

either cease as a community or they could trek. 'n Groot gedeelte van die Griekwa-nasie

(soos hulle na hulleself verwys) het onder aanvoering van Adam Kok III uit die Philippolis

distrik weggetrek na Niemands1and, d.i. Kokstad en omgewing (ook bekend as Griekwaland

Oos), waar'n parallelle Griekwagemeenskap tot stand gebring is.

(L.T.) Du Plessis (Van Rensburg 1984:404) wys daarop dat 'n verdere trek plaasgevind het

toe 'n groepie van sowat 1600 in 1918 na Touwsrivier getrek her en hulle ttiteindelik in

Plettenbergbaai gevestig het
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Wat uit genoemde besprekings vir hierdie ondersoek van belang is, is dat Griekwa-Afrikaans

histories gesien 'n varieteit van Afrikaans is wat sy ontstaan te danke het aan die vroegste

taalkontak tussen Khoen-stamme aan die Kaap en die vroegste Nederlandse nedersetters.

2.3 SIENINGE OOR GRIEKWA-AFRIKAANS

In hierdie bespreking word aan die hand van relevante bronne 'n oorsig gegee van die

ontwikkeling van Griekwa-Afrikaans vanuit Khoens en 'n beskrywing gegee van die stand van

die Griekwa-Afrikaanse grammatika in die aIgemeen en die naamwoordstuk in besonder.

2.3.1 Van Khoens tot Griekwa-Afrikaans

Volgens Hugo (in Van Rensburg 1984:619) was Khoens die eerste vreemde taal waarmee

Van Riebeeck en die eerste Hollandse nedersetters kennis gemaak het. Die Khoen het gou

die Nederlands van die koloniste leer praat-, op hulle manier, en dit rnettertyd versprei oor 'n

groot deel van die binneland.

Die taalvarieteite wat deur die Khoen die binneland ingedra is, was teen die begin van die 20e

eeu oor 'n groot gebied noord en suid van die Oranjerivier versprei (Van Rensburg in Borha

e.a. 1989:455). Hierdie bundel dialekte, wat bekend staan as Noordwestelike Afrikaans, of

Oranjerivierafrikaans, sluit Griekwa-Afrikaans in en vorrn saam met Kaapse Afrikaans en

Oosgrens-Afrikaans die drie grondvarieteite van Afrikaans (Van Rensburg 1984:514). Hierdie

benamings wys weliswaar op historiese toestande wat nie meer bestaan nie, maar die indeling

word volgens Van Rensburg (in Botha e.a. 1989:439) geregverdig op grond daarvan "dat die

taaIvorme wat toe geografies gerdenrifiseerkon word, tans nog voorkom, aI Ie hulle wyd oor

Suid-Afrika versprei".

Van Rensburg (1984:514) wys daarop dat die Niestandaardnederlands wat vera! aan die

Oranjerivier, maar ook op ander plekke in die binneland vanaf sowat die begin van die

agtiende eeu gebruik is, sterk beYnvloed is deur Khoens, aIhoewel geen Griekwa ten rye van

die opnames deur die navorsingspanne nog Khoens magtig was nie (Van Rensburg

2Volgens Hugo (in Van Rensburg 1984:619) "het die Houemoue aan die Kaap gou die Europeers
se taaI leer praat.;", 'n implisering dat die Hollandse nedcrseuers 'n eenvormige Europese taaI gepraat heL
Die taalkundige opset waarmee die Khoen te doene gekry het, was waarskynlik baie meer gekompliseerd
aangesien die nederseuers uit verskillende Nederlandse dialekgebiede afkomstig was. Die amptenary wat
wesen1ik die hoer stand van die Kaapse nederseuers verteenwoordig het, sou oorwegend die Amsterdamse
dialek gebruik het; daarenteen sou die Iaer stand onder die nederseuers, wat uit matrose, soldate en alIerlei
vakmanne bestaan bet, verskillende Nederlandse dialekte gepraat het, Dit is waarskyn1ik dat die Khoen
eerder met die dialekte van Iaasgenoemde in aanraking sou gekom het, as die van die arnptenary,

13



Verskeie taalkundiges en navorsers lewer belangrike bydraes in die Van Rensburg-verslag.

Vir die doeleindes van hierdie ondersoek word verwys na vera! vier navorsingsverslae, te

wete die van (H.G.W.) Du Plessis, (L.T.) Du Plessis, Jenkinson en Van Rensburg:

• (H.G.W.) Du Plessis (Van Rensburg 1984:35-195) ondersoek aspekte van die sintaksis

van Griekwa-Afrikaans en lewer breedvoerig kornrnentaar oor sintaktiese variasie in

Griekwa-Afrikaans, met insluiting van 'n afdeling oor die naamwoordkonstruksie, die

semantiese waardes van naarnwoorde, anaforiek, vokatiewe, naamwoorde en die voor- en

nabepalings tot naamwoorde.

• Jenkinson (Van Rensburg 1984:229-253) ondersoek die morfologie van Griekwa

Afrikaans en kyk na aspekte soos die behoud van morfernatiese vorme en deflektering,

woordsoortelike meerfunksionaliteit, meervoud, verkleining, die hiperkorrekte ge- en die

goed-konstruksie.

• (L.T.) Du Plessis (Van Rensburg 1984:363-380) bespreek vera! meervoudsvorrning in

.Griekwa-Afrikaans, met spesifieke verwysing na die -e en -s meervoudsvorme,

stapelvorme en die prosesse van taalverandering.

• Van Rensburg e.a. (1984:519-576) het 'n kontrastiewe leksikon van Griekwa-Afrikaans

opgestel, wat bestaan uit 'n rekenaardatabasis van Griekwa-woorde en, waar moontlik,

ooreenstemmende woorde in Standaardafrikaans.

In hierdie ondersoek word deeglik kennis geneem van die verslae en insigte van bogenoernde

navorsers.

2.4 GEOGRAFIESE TIPERING VAN DIE GRIEKWA-GEMEENSKAPPE

Die ontledings en besprekings in hierdie ondersoek berus op die omgangstaal van 'n

werkersklas uit die ouer geslag Griekwas uit die Griekwa-gebiede soos in die Van Rensburg

verslag uiteengesit, Een van die beperkinge van die verslag is dat die groep in

Plettenbergbaai nie by die ondersoek betrek is nie, sodat dit nie rnoontlik is om te bepaal of at
die sprekers getipeer kan word as "die wat nog praat van "hy se kinders", "Iouse" vir leeus en

"tierse" vir tiers (nie)", aldus Van Rensburg (1984:458). 'n Verdere beperking is die feit dat

die ondersoek fokus op die ouer geslag. Van Rensburg wys daarop dat die nuwe geslag nie
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hulle ouers se taal praat nie, maar praat soos hulle onderwysers praat, sodat die jonger geslag

se taalgebruik glad nie ter sprake kom nie.

Die navorsers wys daarop dat hierdie groep sprekers oor die algemeen dieselfde eienskappe

toon, SODS die feit dar hulle van die ouer geslag is, oorwegend ongeletterd is, nie beinvloed is

deur Standaardafrikaans nie en dus Griekwa-Afrikaans praat; ook dat hulle meer tradisievas is

en gevolglik verbonde is aan die Griekwa-geskiedenis (Van Rensburg 1984:683).

AI die ouer sprekers wat bereik kon word, is as segspersone gebruik vir die opnarnes.

Transkripsies van hierdie opnames is as databasis gebruik vir die ondersoek na en beskrywing

van die naamwoordkonstruksie soos dit voorkom in Griekwa-Afrikaans.

Vir die doeleindes van die navorsingsprojek oor Griekwa-Afrikaans het die navorsers,

volgens De Wet (Van Rensburg 1984:682), die volgende teikengebiede geidentifiseer op

grand van die feit dat daar "tans nog steeds sprekers van Griekwa-Afrikaans in hierdie

gebiede te vinde is":

Griekwaland-Wes : Griekwastad en omgewing

Griekwaland-Oos : Campbell, Douglas, Prieska en omgewing

Suid-Vrystaat : Philippolis-orngewing

Hierdie aanvanklike driedeling maak nie voorsiening vir Kokstad en omgewing nie, alhoewel

die gebied wel ingesluit is by die ondersoek na Griekwa-Afrikaans. In 'n ander indeling

beskou Van Rensburg (1984:669) as tiperend van Griekwaland-Wes sprekers uit Campbell,

Douglas, Griekwastad, Danielskuil, Prieska, Philippolis en Colesberg, en van Griekwaland

Oos sprekers uit Kokstad en sy onrniddellike orngewing, Laasgenoemde indeling word

gebruik as basis vir die uiteensetting van die geografiese gebiede waarop hierdie ondersoek

berus.

Die feit dat daar meer as een Griekwa-gemeenskap bestaan, en verder dat daar 'n duidelike

historiese en geografiese afbakening tussen die onderskeie gemeenskappe bestaan, is ter sake

en sal later in hierdie ondersoek weer aandag geniet. Op hierdie stadium word gewys op die

feit dat daar 'n interafhanklikheid is tussen geografiese, historiese en sosiale faktore by

ondersoeke soos die, soos deur Du Plessis (1987b:55) uitgewys: "Geen varieteit sal slegs

deur geografiese of sosiale of gespreksfaktore gevoed kan word nie". Volgens Van

Rensburg (1984:515) kan Oranjerivierafrikaans as voorbeeld voorgehou word van sosiale
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variasie wat met geografiese variasie gepaard gaan: "Dit lyk of die sosiale skakerings binne

Oranjerivier-Afrikaans ook verband hou met die afstand van die see af - met die sprekers van

Griekwa-Afrikaans as verteenwoordigend van hoere sosiale strukture."

Daar is reeds gewys op die feit dat die Griekwas in Plettenbergbaai me by die ondersoek

betrek is nie. 'n Ontleding van die groep se taalgebruik sou moontlik ook 'n beduidende

bydrae kon lewer tot die tipering van Griekwa-Afrikaans in verskillende spraakgebiede.

2.5 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is 'n oorsig gegee van die kultuurhistoriese agtergrond tot Griekwa

Afrikaans; daar is gekyk na die ontwikkeling van Griekwa-Afrikaans uit Khoens en 'n

beskrywing is gegee van die stand van die Griekwa-Afrikaanse grammatika in die algemeen

en die naarnwoordstuk in besonder. Die indeling van die Griekwa-gemeenskappe in

verskillende geografiese gebiede is ook bespreek. Na aanleiding van hierdie faktore is die

sprekers geidentifiseer as 'n bepaalde taalgemeenskap wat minstens twee aspekte van

gemeenskaplikheid deel, naamlik linguistiesen sosiaal.

Daar is ook gewys op historiese, geografiese en sosiale faktore wat 'n invloed kan he op

taalgebruik sodat die taalgebruik van gemeenskappe uit verskillende geografiese gebiede kan

verskil na gelang van opvoedkundige peil, sosiale omstandighede en historiese prosesse.
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DIE SEMANTIESE KENMERKE VAN NAAMWOORDE

3.1 lNLEIDING

32 ~ISTER-EN STYLFAKTORE

33 SAMEVATTlNG

3.1 INLElDlNG

Omdat die naamwoordkonsouksie in Griekwa-Afrikaans in hierdie ondersoek op semantiese

grondslag ontleed word, word die onderstaande lys semantiese kenmerke van naamwoorde

kortliks in hierdie hoofstuk aan die hand van Ponelis 1979 (15-20) en Carstens 1985a

uiteengesit:

verwysing,

bepaaldheid,

gebruik van vokatiewe,

generisiteit en

beskrywing.

(1) Verwysing

Verwysing word as een van die vemaamste kenmerke van naamwoorde (soortnaamwoorde,

voornaamwoorde en name) beskou, aangesien naamwoorde vanuit die taal verwys na dinge in

die werklikheid. Die term saak! benoem sulke dinge waama verwys word. Sodanige

verwysing, wat vanuit die taal na buite die taal geskied, staan as deiktiese verwysing of

deiksis bekend. In die onderstaande voorbeelde verwys die gekursiveerde naamwoorde

telkens vanuit die taal na 'n saak in die werklikheid:

Die man loop in die straat

Ek is vandag baie moeg

Jan wil kom kuier

3Die term referering word in sommige bronne as ekwivalent vir verwysing gebruik op grond waarvan die ding
waama verwys word, die referent genoem word. In hierdie omleding word die terme verwysing, saak en
referent gebruik.
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Naamwoorde verwys egter nie net deikties vanuit die taaI na sake in die werldikheid nie, maar

ook binne die taaIkonteks self na naamwoorde wat ternaries met dieselfde saak verband hou.

Die soort verwysing staan as foriese verwysing of foriek bekend (Carstens 1981:37). Indien

'n verwysende naamwoord na 'n voorafgaande naamwoord terugverwys, soos in:

¢:J

die man se hy kom kuier

word dit anaforiek genoem. Indien die verwysende naamwoord egter vooruit verwys na 'n

daaropvolgende naamwoord, soos in:
q

hy is die man met die hoed

word dit kataforiek genoem.

Die voorkoms van kataforiese en anaforiese verwysing in 'n bepaalde teksgedeelte' word

verder bespreek in hoofstuk 4.

(2) Bepaaldheid

Die term bepaaldheid slaan op die aanname wat die spreker binne die gesprekskonteks maak

oor die aangesprokene se kennis van die saak waaroor hy praat. Indien die spreker aanvaar

dat die aangesprokene onbekend is met die saak, markeer hy die eerste naamwoordstuk wat

deikties na die saak verwys deur middel van 'n onbepaalde lidwoord, of 'n onbepaalde

voornaamwoord, soos in:

'n kind het seergekry of

iemand het seergekry

Indien die spreker aanvaar dat die aangesprokene bekend is met die saak, markeer hy die

eerste naamwoordstuk wat deikties na die saak verwys deur middel van 'n bepaalde lidwoord,

of 'n bepaalde voornaarnwoord, soos in:

die kind het seergekry

hy her seergekry

4Mel'D reks(gedeelle) word Dienet bedoel 'n geskrewe korpus taalgebruik nie, maar 0011: 'n gesproke korpus,
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Indien die spreker na 'n unieke saak verwys, dit wil se 'n saak wat na sy mening enig is van sy

soon. markeer hy die eerste naamwoordstuk wat deikties na die saak verwys deur middel van

'n bepaalde Iidwoord, soos in:

die son skyn bedags

Verwysing, bepaaldheid en onbepaaldheid speel 'n belangrike rol by die indeling en

beskrywing van naamwoorde, en derhalwe word hierdie aspekte in groter diepte bespreek in

die hoofstukke wat handel oor die voomaamwoordelike steisel en die naarnwoordkonstruksie

in Griekwa-Afrikaans,

(3) Vokatiewe

Die term vokatief, of aanspreekvorm, verwys na naamwoordstukke wat nie-verwysend

gebruik word orndat die aangesprokene uit die situasie bekend is (ponelis 1979:19). 'n

Vokatief kan gebruik word om die aangesprokene se aandag te trek, soos in:

Pierman, sit hier

'n Vokatief kan ook 'n verhouding tussen gespreksgenote deur middel van faktore soos grade

van formaliteit struktureer, soos in:

Meneer, u kan hier sit. of

Jong,jy moet hier sit

Voomaamwoordelike aanspreekvorme (jy en u) word nie gewoonlik as vokatiewe gebruik nie

(behalwe soos in haai jy!). Dit gee egter 'n aanduiding van sosiale afstand as familiae en

beleefde aanspreekvorme.

In die opnames is dit die blanke onderhoudvoerder se aanspreekvorm wat die sosiale afstand

bepaal, en in hierdie verband word verwys na Du Plessis (in Van Rensburg 1984:113) se

ontleding van 'n Laboviaanse frekwensie-indeks van die voorkomsfrekwensie van

standaardvokatiewe (die woord Baas en enkele verwante vorme) in Griekwa-Afrikaans. Die

ontleding het aan die Iig gebring dat die aanspreekvorm van die onderhoudvoerder die

vokatief van die informant bepaal, en dat die gespreksonderwerp en die sintaktiese omgewing

waarbinne die vokatief voorkom, ook 'n rol speeL Die sosiale afstand tussen spreker en

hoorder kan dus 'n invloed he op die spontaanheid van antwoorde.
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(4) Generisiteit

Die term generisiteit verwys na groeplidrnaatskap van 'n saak waar die spreker me verwys na

een spesifieke saak nie, maar waar hy eerder kollektief na alle lede van die groep verwys, of

na enige lid van die groep as verteenwoordigend van die hele groep, soos in die vrou is

slimmer as die man, 'n hond is 'n beter troete/dier as 'n kat, of rokers sal longkwale kry.

Die opnarnes het talle voorbeelde opgelewer van generiese konstroksies, waar na 'n

ongespesifiseerde saak verwys word as verteenwoordigend van 'n groep, byvoorbeeld deur

middel van verwysing na 'n mens, of die gebruik van die persoonlike voomaamwoorde jy en

jou:

sal jy nou tevrede wees as jou kind 'n Engelsrnan trou

(5) Beskrywing

Die term beskrywing verwys na naamwoordstukke wat me sake selekteer nie, maar

beskrywings gee, soos in:

Piet is 'n pampoenkop

Die sin kan herskryf word, sodat 'n adjektief die beskrywende naamwoordstuk vervang, soos

m:

Piet is dam

Uit die voorgaande is dit duidelik dat die gebruik van naamwoorde in bepaalde kontekste en

situasies plaasvind, en dat sprekers verskillende konstruksies in verskillende situasies gebruik.

Faktore wat 'n spreker se keuse van taalvorme bepaal, word kortliks bespreek.

3.2 REGISTERS EN STYLE

Gesproke kommunikasie vind in 'n bepaalde situasie plaas, wat formeel of informeel kan

wees. Die gespreksgenote praat in 'n sekere styl, gewoonlik 'n informele of formele styl,

Hierdie informele en formele stylvlakke kan weer verder verdeel word in intieme, kasuele,

konsultatiewe, formele en kil style (Du Plessis 1987b:22).
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Die fonnele styl word gekenmerk deur selfbeluistering, waar die spreker sy eie taalgebruik

monitor terwyl die spreker in 'n informele styl nie sy taalgebruik monitor nie. Die informele

styl sal dus gekenmerk word deur faktore soos verkortings, sametrekkings of weglatings op

fonologiese vlak, deur rninder komplekse vorme op morfologiese en sintaktiese vlak, en deur

die gebruik van informele woorde, en selfs Engelse woorde, op leksikale vlak (Webb in Botha

e.a, 1989:430).

'n Register word hepaal deur die aard van die ge!eentheid, die aktiwiteit van die spreker of die

gespreksonderwerp, sodat 'n keuse gemaak kan word tussen byvoorbeeld koeranttaal,

reklametaal, kanseltaal, bendetaal of gevangenistaal.

Soos in hoofstuk 2 uiteengesit, heros die Griekwa-Afrikaanse tekste op opnames van die

informele spreektaal van 'n laer sosio-ekonomiese klas sprekers. Die sprekers is uit die ouer

geslag, sodat dit te verwagte is dat hulle taalgebruik sintakties en morfologies die ouer vorme

van die taal sou vertoon. In die opgeneernde onderhoude verte! die segspersone stories, hulle

beskryf kultuurbedrywighede, gee inligting oor hulle herkoms en stel familielede aan die

onderhoudsvoerder voor. Die styl is dus 'n informele, kasue!e styl, en die register tipiese

geselstaal. Minder komplekse sintaktiese en morfologiese strukture word dus verwag as wat

in die formele styl sou voorkom.

lnformele geselstaal word gekenmerk deur ongemarkeerde (neutrale) taalvorme terwyl

formele taalgebruik, daarenteen, gekenmerk word deur meer gemarkeerde taalvorme. In die

vemakuler is dit te verwagte dat die ongemarkeerde variant 'n hoer frekwensie sal toon as die

laer frekwensie van die gemarkeerde variant. So byvoorbeeld is die normale, ongemarkeerde

vorm om besitting in Standaardafrikaans aan te dui die se-genitiefsvonn saam met 'n eienaam

of subsrantief, soos in Pier se hoed> sy hoed. In Griekwa-Afrikaans word die konstruksie

ook op voomaarnwoorde van toepassing gemaak, soos in hy se boek, hulle se plaas, of ons

se dinge.

By 'n ondersoek soos die sal die sintaktiese konteks waarbinne uitinge voorkom ook 'n rol

spee!. Daar kan verwag word dat vraag-en-antwoord onderhoude rninder sintaktiese inligting

sal verskaf omdat korter sinne gebruik word, in teenstelling met vertellinge waarin !anger

sinne gebruik word, sodat dit makliker sal wees om sintaktiese patrone te identifiseer en

variante te vergelyk.
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3.3 SAMEVATT1NG

In hierdie hoofstuk is daar gewys op die semantiese kenmerke van naamwoorde en die

belangrikheid daarvan dar by 'n beskrywing van sintaktiese strukture en variante, benewens

linguistiese faktore, oak kennis geneem moet word van nie-linguistiese faktore, SODS o.a.:

1. die sosiale status van die segsman: hoe hoer die sosiale status van die segsman in sy eie

gemeenskap, hoe meer geredelik gebruik hy standaardvorme soos meneer, of mevrou. So 'n

segsman gebruik oak geredelik simmetriese aanspreekvorme (u vir u en jy vir jy);

2. die sosiale afstand tussen segsman en onderhoudvoerder: die blanke onderhoudvoerder se

aanspreekvorm sal die sosiale afstand tussen die gespreksgenote bepaal. Dit is moantlik dat

so 'n sosiale afstand oak 'n invioed kan he op die spontaanheid van anrwoorde;

.
3. die styl en register: indien die segspersone 'n informele of kasuele styl gebruik en die

register tipiese geselstaal is, is dit moontlik dat sintakriese en morfologiese strukture sal

voorkom war nie in formele taal voorkorn nie;

4. die gespreksonderwerp: by die vertellinge word min aanspreekvorme gebruik, en daar is

oak weinig verwysings na reiasionele verbande. Vraag-en-anrwoord onderhoude verskaf

weer inligting oor assosiasies en verwantskappe;

5. die sintaktiese omgewing waarbinne uitinge voorkom: kort sinne bemoeilik die vasstel van

sintaktiese patrone terwyllanger sinne die vergelykbaarheid van variante vergemaklik,
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DIE VOORNAAMWOORD IN GRIEKWA-AFRIKAANS

4.1 ONTI.EDINGSBEGINSELS

42 HERINDELING VAN GRIEKWA-GEBIEDE NAV. VOORNMMWOORDELIKE GEBRUIK

43 DIEOPSTEL VAN 'N DATABASIS

4.4 'N ALGEMENE TIPERlNG VAN DIE VOORNAAMWOORDSTELSEL IN GRIEKWA-AFRIKAANS

4.5 DIE BEPAALDE VOORNAAMWOORDE

4.6 DIE NIEBEPAALDE VOORNAAMWOORDE

4.7 SAMEVATTING

4.1 ONTLEDlNGSBEGINSELS

Die eerste aspek van die naamwoordkonsrruksie in Griekwa-Afrikaans wat ondersoek word,

is die gebruik van die voornaamwoord. Die ontledingsbeginsels wat gevolg word is die

omskryf in Carstens 1985a en Ponelis 1979.

In hierdie ondersoek word Ponelis se Afrikaanse Sintaksis 1979 beskou as 'n teboekstelling

van sintaktiese patrone wat in die koine gebruik word en wat nie 'n normatiewe inslag her

waarin byvoorbeeld voorskrifte oor Standaardafrikaanse taalgebruik afgelei kan word nie.

4.1.1 Die voornaamwoord in Standaardafrikaans

In die volgende bespreking word kortliks gekyk na die indeling van die voornaarnwoorde en

'n oorsig gegee van hoe die voornaamwoorde in taalkundige handboeke uiteengesit word.

Die begrippe bepaaldheid, onbepaaldheid, verwysing en die rol van konteks by die keuse van

voornaamwoorde word ook bespreek.

(1) Indeling van die voomaamwoorde

Volgens Carstens (I985a:56) word die voornaamwoorde in Afrikaans tradisioneel in nege

subkategoriee onderverdeel:

persoonlike voornaamwoorde

onpersoonlike voornaamwoorde

besitlike voomaamwoorde

betreklike voornaamwoorde

wederkerende/rel1eksiewe voornaamwoorde
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wederkerige voornaamwoorde

aanwysendeldemonstratiewe voornaamwoorde

onbepaalde voornaamwoorde

vraendevoornaamwoorde

Die groepe is mettertyd heringedeel in terme van bepaaldheid of niebepaaldheid, waarvolgens

die twee groepe voornaamwoorde bepaalde en niebepaalde voornaamwoorde onderskei

word, soos hieronder uiteengesit.

(a) Die bepaalde voomaamwoorde

Hierdie groep omvat die persoonlike voomaamwoorde, wat soos volg ingedeel word :

die selfstandige persoonlike voornaamwoorde (bv. ek, jy, hy, sy, haar)

die attributiewe persoonlike voomaamwoorde (bv. my boek, sy skoene)

die selfstandige besitlike voomaamwoorde (bv. myne, julIe s'n)

die wederkerige voomaamwoord mekaar

die wederkerende, of refleksiewe voomaamwoorde (bv. my! myself, hom! homselj)

die aanwysende voomaamwoorde (bv. die, hierdie, daardie)

die betreklike voomaamwoorde (bv. wie, wall

(b) Die niebepaalde voomaamwoorde

Hierdie groepering sluit in die onbepaalde voornaamwoorde (bv. iets, iemand), en die

vraende voomaamwoorde (bv. wie, waller).

(2) Bepaaldheid en onbepaaldheid

'n "Nuwer" groepering, soos teenoor die tradisionele groepering in (1) uiteengesit, berus

volgens Carstens (1985a:55) veral op die bekendheid of onbekendheid van die saak waarna

met behulp van die voomaamwoorde verwys word. Hiervolgens het voornaamwoorde die

kenmerk bepaaldheid indien hulle gebruik word om uit te wys na sake wat aan sowel die

spreker as die aangesprokene bekend is, of as dit waama verwys word. vasstelbaar is.

Bepaaldheid gee aan die aangesprokene 'n aanduiding dat die spreker glo/aanvaar dat die

aangesprokene in staat sal wees om die korrekte saak te identifiseer. Bekendheid

veronderstel dar daar bepaaldheid bestaan:

Dit is Pier, hy is die baas van die plaas
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Onbepaalde voomaamwoorde verwys na sake war nie aan die gespreksgenote bekend is nie,

wat nie omskrewe is of duidelik geidenrifiseer lean word nie. Onbepaalde

voomaamwoordstukke introduseer nuwe en onbekende inligting:

almal bly daar

niks was oor nie

(3) Verwysing, deiksis en foriek

Voomaamwoorde as bepaalde referensiele uitdrukkings funksioneer besonder doeltreffend in

die uitwys van sake of referente in die gesprekskonteks, en vervul daarom 'n belangrike rol in

die kommunikasieproses.

Soos in hoofstuk 3 uiteengesit, loop verwysing, bepaaldheid en onbepaaldheid as semantiese

waardes regdeur die naamwoordklas; hierdie waardes is vera! van belang by die indeling en

klassifikasie van die voomaamwoorde. Orndat daar algemeen in die literatuur aanvaar word

dat voomaamwoorde 'n verwysingsfunksie het, en derhalwe 'n referensiele uitdrukking is,

word kortliks gekyk na hierdie funksie van voomaarnwoorde en die realisering daarvan op

deiktiese en foriese wyse.

Deiktiese verwysing is 'n wyse om die aangesprokene se aandag te fokus op iets of iemand in

die gerneenskaplike ryd-ruimtelike pragmatiese konteks, d.w.s. vanuit die perspektief van die

spreker in 'n besondere komrnunikatiewe konteks, byvoorbeeld:

hy is 'n boer

Die foriese gebruik van voomaarnwoorde hou verband met naamwoorde wat ternaties met

dieselfde saak verbind kan word, soos in:

Daar is Pier

o
hy is 'n boer

Indien 'n verwysende voomaamwoord na 'n voorafgaande naamwoord terugverwys, soos in:

die man se hy korn kuier
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is dit anaforiese verwysing, waar die voomaamwoorde na 'n vroeer geidentifiseerde

antesedent in die teks of diskoers verwys. Indien die verwysende voomaamwoord egter

vooruit verwys na 'n daaropvolgende naamwoord, soos in:

hy is 'n Griekwa

is dit kataforiese verwysing.

(4) Konteks as bepaler by die keuse van voomaamwoorde

Die konteks bepaal watter voomaamwoorde 'n spreker kies, hoeveel voomaamwoorde by

gebruik en hoe hy hulle aanwend vir referensiele doeleindes. Die spreker se gebruik en keuse

van sekere bepaalde voomaamwoorde (soos tussen u en jy), hang byvoorbeeld saam met sy

sosiale status in verhouding tot die aangesprokene (leser of hoorder) en sy algemene

kommunikariewe mikpunte (Carstens I985a:54).

By die ontleding van die voornaamwoordstelsel in die spreektaal van die Griekwas sal die

konteks waarin 'n uiring voorkom, uiteraard 'n belangrike rol speel by die korrekte

interpretasie van verwysing, soos deur Van Rensburg (1984:103) uitgewys (vgl. ook die

bespreking onder Verwysing in afdeling 3.1).

Ten slotte word gewys op Ponelis (1979:48) se siening oor die indeling en klassifisering van

die voomaamwoorde, naamlik "dat geen definisie omvattend genoeg is om aile

voomaamwoorde te dek nie; ook dat dit nie soseer gaan om definisies en indelings nie, maar

weI om die verskeidenheid kragtige sintaktiese stelsels waarbinne voomaamwoorde

funksioneer, te beskryf".

4.2 HERINDELING VAN GRIEKWA-GEBIEDE N.A.V. VOORNAAMWOORDELIKE
GEBRUIK

Na aanleiding van die feit dat Griekwaland-Oos en Griekwaland-Wes in die Van Rensburg

verslag as twee afsonderlike Griekwa-gebiede gereken word (vgl. afdeling 2.4), is weer gekyk

na die indelings. Op grond van die redes soos hieronder uiteengesit, is besluit om 'n

herindeling van die gebiede te maak.

4.2.1 Gr-iekwaland-Oos en Griekwaland-Wes as afsonderlike spraakgebiede

Daar is reeds verwys na 'n indeling van die Griekwa-gebiede in Griekwaland-Oos en

Griekwaland-Wes. As riperend van Griekwaland-Oos geld die sprekers van Kokstad en
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omgewing, en van Griekwaland-Wes die sprekers van Campbell, Douglas, Griekwastad,

Prieska, Philippolis en Colesberg.

Volgens die landkaan is dit sinvol om die gebiede as twee afsonderlike entiteite te beskou op

grond van geografiese verwyderdheid en verskille in sosio-ekonomiese ontwikkeIingspeiI. In

hierdie verband wys Van Rensburg (1984:670) op verskeie aspekte wat die twee gebiede van

mekaar onderskei: sommige Griekwas van Kokstad en omgewing, in teenstelling met die in

Griekwaland-Wes, is nog grondbesitters en talle familielede vestig hulle op hierdie plase.

Eersgenoemde is lede van die Griekwa Independente Kerk wat 'n volkseie instelling is en beg

skakel met die sogenaamde Baanbrekersraad, om sodoende die rei van die vroeere kaptein en

sy raadsmanne te vervul. Hulle handhaaf oor die aIgemeen 'n hoer onderwyspeil en is

ekonomies meer bedrywig as diegene in Griekwaland-Wes. Hulle is ook die enigste groep wat

16 Oktober gedenk as Adam Kok se verjaarsdag.

Ten einde te bepaal of daar enige verskille tussen die groepe in Griekwaland-Wes voorkom,

d.i. groepe war ook geografies van mekaar geskei is, is 'n verdere indeling gemaak. Volgens

die Iandkaart is Campbell, Douglas en Griekwastad die verste noord gelee terwyl Philippolis

sowat 300 kilometer suid-oos van Campbell gelee is. 'n Tweede indeling word dus voorlopig

gemaak tussen die Kokstad-, Philippolis- en Campbell-gebiede,

4.2.2 Taalverskynsels en taalkaarte

Du Plessis (l987b:62-66) verwys na die nut van 'n grondkaart om die geografiese

verspreiding van taalverskynsels aan te toon, en 'n vlakkaart wat 'n linguistiese variant deur

middel van 'n isoglos aandui, d.i. die Iyn op 'n kaart wat die grens van die gebied aantoon

waarbinne 'n sekere linguistiese variant voorkom. Dat 'n taalkaan dus 'n sekere nut sal he om

die voorkoms van geografiese verskille aan te dui, is duidelik; 'n isoglos, daarenteen, kan

maklik die indruk skep dat daar 'n grenslyn tussen twee gebiede is terwyl dit slegs 'n

aanduiding is van die grens van 'n enkele verskynsel. Du Plessis verwys na Louw 1964 se

waarskuwing teen die gebruik van isoglosse wat variasieverskynsels as eksakte Iyne wi!

impliseer, want "vlakke is daar op ons kaarte egter wei te sien". Hy se verder: "Bakens en

lyne (is) veels te eksak; 'n mens moet iets vaags he om die gebiede aan te dui: nie 'n kaart op

papier nie, Iiewers in die verbeelding".
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Du Plessis wys verder daarop dat nie-linguistiese faktoret soos geografiese, demografiese,

staatkundige en sosiale faktore die lyn kan beinvloed; faktore wat juis by die interpretasie van

die Griekwa-gegewens in berekening gebring moet word.

In hierdie ondersoek word nie gebruik gemaak van taaIkaarte of vIakkaane om die

verspreiding van taaIverskynsels aan te dui nie; maar die "geografiese verspreiding van

variasie (word) so beskou dat die taaIlandskappe....afgelei kan word" (OU Plessis 1987b:67).

Die verwerking van die gegewens is gerig op die verband tussen die geografiese verspreiding

van taaIverskynsels in Griekwa-Afrikaans en ander ekstem-linguistiese feite; so 'n benadering

behels dat die verwerkte taaImateriaal iets van die gebruikers van die besondere varieteit se

geskiedenis, kultuur en sosiale stelsel sal openbaar.

Vervolgens word gekyk na die verband tussen geografiese verspreiding en taaIgebruiksvorme

by die Philippolis-, CampbeIl- en Kokstad-gemeenskappe.

4.2.3 Die bepaling van spraakgebiede op grand van voomaarnwoordelike
gebruikspatrone

Na aanleiding van die sosiale en ekonomiese verskille tussen die Griekwas van Griekwaland

Oos en Griekwaland-Wes onderskeidelik, kan verwag word dat daar ook verskille in huI

taalgebruikspatrone sal voorkom.

In hierdie verband verwys Du Plessis (Van Rensburg 1984:105-115) na verskeie

voomaamwoordelike gebruikspatrone wat as tiperend van Griekwa-Afrikaans beskou kan

word. So byvoorbeeld word hy gebruik om na 'n vroulike referent te verwys ("My ma..•hy's

ok Griekwa"). Die se-konstruksie of "besitlike vorm" wat in Standaardafrikaans as Jan se

perd> sy perd weergegee word. word in Griekwa-Afrikaans baie wyer toegepas, soos in:

z'se } perd
hom

VerskiIIende aanspreekvorme soos Baas en meneer, u en jy. word ook met verwysing na

dieselfde persoon, die onderhoudvoerder, gebruik.

SYolgens Du Plessis {I987b:15.36) sluitu taalgemeenskap al die sprekers in wat in onderlinge verkeer van
dieselfde taal gebruik maak. So 'n gemeenskap deel len rninste twee eienskappe, naamlik dat bulle van
dieselfde linguistiese kodes in bulle onderlinge komrnunikasie gebruik maak en dat bulle geografies lOt

dieselfde groep behoort,
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Ten einde te bepaal of sekere gebruikspatrone, soos die hierbo, beperk is tot spesifieke

gemeenskappe en of dit verspreid onder al die Griekwas voorkom, word die volgende vier

parrone bespreek wat deur Du Plessis (in Van Rensburg 1984) as tiperend van Griekwa

Afrikaans beskou word:

• die gebruik van vokatiewe

• die gebruik van vokatiewe en aanspreekvorme (p. 111-118)

• die gebruik van besitIike konstruksies (p. 106)

• die aanduiding van voornaamwoordelike geslagsonderskeid (p. 105).

(1) Die gebruik van vokatiewe in Griekwa-Afrikaans

Die feit dat die aanspreekvorm van die onderhoudvoerder die vokatief van die segsman

bepaal, en verder dat faktore soos die aangesprokene se sosiale status binne sy eie

gemeenskap, die gespreksonderwerp en die sintaktiese omgewing waarbinne die vokatief

voorkom, 'n rol speel by die keuse van 'n vokatief (Van Rensburg 1984:115), is reeds in

afdeling 3.1 bespreek. In dieselfde bespreking is verwys na die frekwensie-indeks van die

vokatief Baas en enkele verwante vorme wat deur die navorsers opgestel is, met persone uit

Campbell, Douglas, Prieska en Kokstad as respondente.

Die resultate van hierdie ontleding is insiggewend omdat dit bydra tot die uitgangspunt dar

Kokstad as aparte spraakgemeenskap beoordeel behoort te word: in 'n gesprek van ongeveer

4200 woorde gebruik die respondent uit Douglas die woord Baas 147 keer, en die een in

Kokstad dit slegs 'n halwe keer - Ba... (hy korrigeer homself onmiddellik (Van Rensburg

1984:115». Van die vier respondente gebruik slegs twee die vokatief Meneer - die een uit

Kokstad 3 keer en die een uit Prieska 20 keer. Die respondente uit Philippolis gebruik slegs

die vokatief Baas, Kleinbaas of Kle'mies.

Op grond van hierdie gebruikspatrone word daar dus 'n onderskeid gemaak tussen die

sprekers uit Kokstad en omgewing, diegene uit Philippolis en omgewing en die uit Campbell

en omgewing.

(2) Die gebruik van vokatiewe en aanspreekvorme in Griekwa-Afrikaans

Ook by die voorkoms van vokatiewe plus aanspreekvorme is verskilIe tussen die groepe

gevind. 'n Onderskeid word gemaak russen farniliere en beleefde aanspreekvorme. In hierdie

verband wys Du Plessis (Van Rensburg 1984:112) op die sosiale afstand wat tussen blanke en
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Griekwa bestaan. Die aanspreekvonn word bepaal deur die blanke onderboudvoerder sodat,

soos deur Du Plessis uitgewys, HOp enkele uitsonderings na (war verband bou met faktore,

soos gespreksonderwerp en die sosiale afstand van die aangesprokene), die spreker 'n V vir sy

V (kry), maar'n substandaard V vir sy T" (V en T verwys bier na die Latynse tu (familiere) en

vos (beleefde) aanspreekvonne).

In die ontledings is gevind dat respondente uit Kokstad en omgewing die vokatief Meneer

gebruik en die aanspreekvonn u of julle:

Meneer...ek wil jille nie teleerstel nie (Cl)

Soos op Bultfontein kan u-hulle ... (C4)

Die ander groepe gebruik die beleefdheidsvonn Baas, Basie ofKle'mies saam met -hulle:

...wat ek vir Baas-hulle se nie (AI)

of die aanspreekvonn word venny deur berbaling van die vokatief:

Baas sien, ek sal vir Baas so se... (D2)

Ook in hierdie geval word 'n onderskeid getref tussen die Kokstad-groep en die ander twee

groepe,

(3) Die gebruik van besitlike konsrruksies in Griekwa-Afrikaans

In die koine word die se-genitiefsvorm weergegee deur die besitlike voomaamwoord plus

substantief soos in "my! joul haar! sy boeke".

In Griekwa-Afrikaans is gevind dat die se-konstruksie deur sekere groepe veralgemeen word

ten opsigte van al die voomaamwoorde. So byvoorbeeld is gevind dar slegs die Campbell

groep die besitlike vonn my se plus die eiename ta-goed, ma-goed en pa-goed gebruik,

dikwels in variasie met my pal vader! rna:

.. met sy la-goed (02 283:23)

.. die vrou van my se ta-hulle

..my pa-goed (01245:10)

..issit die bas-goed (02 278: 15)
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Die ander groepe gebruik die vorrne soos in die koine:

onse heise was bymekaar- ek en my pa (A216:12,13)

Toe skryf sit my vader (C139:116)

my moeder, my grootvader (Cl 38:75)

Na aanleiding van hierdie voorbeelde word daar dus 'n onderskeid gemaak tussen die

Campbell-groep en die ander twee groepe.

(4) Die aanduiding van voornaamwoordelike geslagsonderskeid in Griekwa-Afrikaans

Volgens Du Plessis (in Van Rensburg 1984:103) veronderstel anaforiek die aanwesigheid van

'n antesedent en een of meer anafore waar die funksie van die antesedent die identifikasie en

indiwidualisasie van die referent is. Die gebruik van hy en sy sal derhalwe die referent

geslagtelik identifiseer met die kenmerke (+manlik) of (+vroulik). Waar hy en sy in die koine

mens en dier geslagtelik merk, is dit nie altyd die geval in Griekwa-Afrikaans me, spesifiek

met verwysing na die voomaamwoord sy, wat ook die kenmerk (+vroulik) kan he.

So byvoorbeeld gebruik die Campbeli-groep die manlike anafoor hy om die vroulike geslag

aan te dui, en sIegs by uitsondering in variasie met die vormsy, soos in die koine :

My vrou ...hy had kjinners gehad (D2 298:11)

Die groep uit Philippolis en omgewing gebruik sowel hy as sy, en soms dit in variasie om die

vroulike geslag aan te dui :

My vrou ...dis vier kinders gehad (A2 19:117)

My ma•..hy..sy's hier dood (A4 28: 19,20)

Die Kokstad-groep gebruik uitsluitlik sy om die vroulike geslag aan te dui :

My ma ...sy's van Queenstown se Djones (C3 57:47)

Ook in hierdie geval word 'n onderskeid gemaak tussen die Kokstad-groep, die Campbell

groep en die Philippolis-groep.
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Uit die voorgaande bespreking is dit duidelik dat daar 'n verband is tussen geografiese

verspreiding en taalverskynsels in Griekwa-Afrikaans. Daar is aangedui dat die verskille

tussen die onderskeie groepe onder andere toegeskryf kan word aan faktore soos

skoolopleiding, opvoedingspeil en sosiale kontak; kortorn, dat daar 'n interafhanklikheid is

tussen geografiese, historiese en sosiale faktore by ondersoeke soos die (vgl. die bespreking

onder afdeling 2.4).

In hierdie verband word ook verwys na Nieuwoudt 1992 se siening dat "sosiolinguistiese en

geografiese faktore moeilik van mekaar te skei (is)". In sy ondersoek na variasie op

fonologiese vlak binne Oranjerivierafrikaans, wys hy op die interafhanklikheid tussen die

dialektologie en die sosiolinguistiek en kom hy tot die gevolgtrekking dat daar 'n duidelike

onderskeid tussen die oostelike en westelike subvarieteite van Oranjerivierafrikaans te sien is.

Du Plessis (in Van Rensburg 1984:44) wys ook daarop dat die Griekwas, soos in die geval

van ander Afrikaanssprekendes, nie 'n homogene groep is nie: "die Griekwas (is) nog 'n

homogene taalgerneenskap (of sosiale groep) nog 'n homogene geografiese groep ..". Van

Rensburg s1: verder (p. 48)..."(dat) selfs lede van dieselfde spraakgemeenskap nie altyd 'n

akkurate passiewe beheersing van die ander variante wat in die betrokke gemeenskap gebruik

word, her nie."

Op grond hiervan word die Griekwa-gebiede vir die doeleindes van die ondersoek in hierdie

afdeling in die afsonderlike spraakgebiede Kokstad, Campbell en Philippolis ingedeel.

Hierdie aspek word verder in hoofstuk 6 bespreek, waar die hipotese oor afsonderlike

spraakgebiede in Griekwa-Afrikaans aan die hand van sekere gebruikspatrone getoets word.

4.3 DIE OPSTEL VAN 'N DATABASIS

4.3.1 Klassiftseringskodes vir die identifisering van respondente

Transkripsies van inforrnele gesprekke wat gevoer is mel 'n aantal respondente, soos in die

Van Rensburg-verslag vervat, vorm die basis vir die beslaywing van die Griekwas se gebruik

van die voomaamwoorde. 'n AantaI tekste, soos hieronder uiteengesit, is geselekteer vir die

opsteI van die databasis,

Die Van Rensburg-verslag dui in somrnige gevalle aan wat die beroep van die segspersoon

was, terwyI dit in ander gevalle uit die teks afleibaar is. Waar die beroep (asook ander
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besonderhede, soos die segspersoon se ouderdom) nie duidelik gestel word of afleibaar is nie,

word slegs die besonderhede war we! beskikbaar is, verskaf.

Soos in afdeling 1.4 aangedui, word slegs die tersaaklike lekseme en sintagmas in die

databasiss aangebied. Waar dit nodig is om na die wyer sinskonteks te kyk, word die nodige

inligting tydens besprekings vir verifieringsdoeleindes verskaf.

Sekere kodes is gebruik vir die klassifikasie van die respondente en teksgedeeltes, soos in die

volgende voorbeeld aangedui:

''Toe sit skryf my vader, grootvader" (CI 38:75)

C : Groep C (Kokstad en omgewing)

1 : eerste segspersoon (Adam Johannes Booysen)

38 : nommer van bladsy in die Van Rensburg-verslag

75 : nommer van reel op aangeduide bladsy in die verslag.

Groep A: Philippolis en omgewing (Griekwaland-Wes)

Al Hendrik Lawerlot, bejaarde ongeskoolde messelaar

A2 Hendrik Mories, bejaarde veewagter/skeerder

A3 Sampie Rolls (65 jr), ongeskoolde kooperasiewerker

A4 Roos Visser, bejaarde ongeskoolde huisvrou

A5 Karnrnies van Wyk (95jr), ongeskoolde loswerker

A6 Willem Adams (75 jr), ongeskoolde dambouer

Groep B: Blanke dame, Philippolis

B1 Cornelia Petronella Phillips (80 jr), geskoolde dorpsbewoner.

Na ontleding van die databasis is besluit dat respondent B I se bydrae nie omvattend genoeg is

om beduidend by te dra tot die beskrywing van Griekwa-Afrikaans nie, en is dit derhalwe nie

gebruik by die beskrywing van die voomaamwoordelike patrone wat geidentiflseer is nie.

Groep C : Kokstad en omgewing (Griekwaland-Oos)

CI Adam Johannes Booysen (90 jr), ambagsman/bouer

C2 Cecil George de Bruyn (66 jr), onderwyser

6Die databasis is aangeheg as Addendum I.
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C3 Isaac Rose (71 jr), vroeer met beeste geboer

C4 Mev de Bruyn, onderwyseres

C5 Maria Minnies (+ 60 jr), dogter van p1aasvoorman

C6 Betta Mabel Jansen (74 jr), St 6 geslaag

Groep D : Campbell en omgewing (Griekwaland-Wes)

Dl Klaas van der Westhuizen (65-80 jr)

D2 Piet van der Westhuizen (10 jaar jonger as Klaas)

D3 Gert Maarman (bejaard - ouderdom onbekend).

4.3.2 Motivering vir die selekteer van tekste

Die teksgedeeltes is gekies binne die beperkinge van die verslag. Die opnames is nie op 'n

sintaktiese ontleding afgestem nie en in hierdie verband verwys Du Plessis (in Van Rensburg

1984:42) na sekere vereistes wat in 'n ondersoek na sintaktiese variasie geste1 word, soos

uitgewys deur Cheshire 1982 (aangehaal in Van Rensburg 1984:42): very large quantities of

data are necessary in order to ensure an adequate number of occurences of the variables;

and if linguistic constraints on variation are to be successfully isolated, these occurences

need to be in a wide range ofdifferent linguistic environments.

As gevolg van die feit dat die opnames berus op gesprekke wat gevoer is met die ouer geslag

(60 jaar en ouer), kom die taalgebruik van die jonger geslagte glad nie ter sprake nie en is dit

nie moontlik om 'n vergelyking te tref tussen sprekers van verskillende ouderdomsgroepe nie.

Die teksgedeeltes wat gekies is vir die bespreking van voomaamwoordelike patrone in

Griekwa-Afrikaans het hoofsaaklik 'n vraag-en-antwoord formaat waarin familie- en

gesinsverbande, asook die afkoms en voorgeslagte van die Griekwas ter sprake korn. Die

informasie word gewoonlik aan die begin van 'n onderhoud verskaf, wanneer mense aan

mekaar voorgestel word en daar op natuurlike wyse oor familieverbande gesels word, sodat

voomaamwoorde, aanspreekvorme en besitIike vorme geredelik gebruik word. Hierdie

teksgedeeltes het dan ook die grootste aantal voorbeelde van voomaamwoordgebruik

opgelewer.

4.4 'N ALGEMENE TIPERING VAN DIE VOORNAAMWOORDSTELSEL IN

GRIEKWA-AFRIKAANS

35



Die besprekings berus op 'n objektiewe beskrywing van elke respondent se gebruik van die

voornaamwoorde.

Die tipering van die voornaamwoorde geskied aan die hand van die uiteensetting in afdeling

4.1, naamlik:

• die bepaalde voornaamwoonle, wat alle persoonlike voomaamwoorde, aanwysende

voornaamwoorde en betreklike voornaamwoorde insluit, en waar die spreker binne die

gesprekskonteks aanvaar dat die saak waaroor gepraat word aan die aangesprokene

bekend is.

• Die niebepaalde voomaarnwoorde, wat die onbepaalde voornaamwoorde en die vraende

voornaamwoorde insluit, en waar die spreker aanvaar dat die aangesprokene onbekend is

met die saak onder bespreking.

'n Skematiese voorstelling van die voomaamwoorde soos dit in Standaardafrikaans, die koine

. en Griekwa-Afrikaans voorkom, word inleidend tot elke bespreking aangebied.

4.5 DIE BEPAALDE VOORNAAMWOORDE

4.5.1 Die persoonlike voornaarnwoorde

In die koine vervul die "egte" persoonlike voornaamwoorde (Ponelis 1979:55) sintakties

bepaalde funksies:

• as subjek of as koppel werkwoordaanvulling

• in die nie-subjekvorm as setselaanvulling of as objek

• in attributiewe vorm as voorbepaling by 'n naamwoordstuk

• as selfstandige besitsvorm, en

• die as setselaanvulling: daarvan > van die.

Die voornaamwoorde is na aanleiding van hulle sintaktiese funksies geleksikaIiseer, soos in

ek, my, myne. Hierdie sintaktiese funksies vorrn ook die grondslag van 'n klassifikasie waar

daar nie leksikale differensiasie voorkom nie, soos in my as objeksvorm x my as besitlike

vorm.
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Die eerste- en tweedepersoonsvoomaamwoorde word gewoonlik deikties gebruik, terwyl die

derdepersoonsvoomaamwoorde naas die deiktiese funksie, ook 'n anaforiese funksie het.

Verder het die persoonlike voomaamwoorde die semantiese kenmerke dat dit onderskei

tussen persoon, getal en geslag asook tussen lewend en nie-lewend.

Die skema soos hieronder uiteengesit word in hierdie stadium van die hespreking ter

orientering van die leser aangebied, sodat daarna terngverwys kan word. Daama word die

patrone vir Griekwa-Afrikaans waarop hierdie skema hems, volledig hespreek en by wyse van

'n interpretasie hetrek waar die hipoteses (in hoofstuk 6) oor die gebruik van die

voomaamwoorde in Griekwa-Afrikaans, getoets word.

Die gebruikspatrone wat in hoofleners aangedui word, heskryf die voornaamwoord soos dit

in Standaardafrikaans voorkom (Carstens 1985a). Die gebruikspatrone wat in vetdruk

aangedui word. beskryf die voornaamwoord soos dit in die koine voorkom (ponelis 1979).

Die gebruikspatrone wat in gewone druk aangedui word, heskryf die voornaamwoord soos

dit in Griekwa-Afrikaans voorkom.

Indien 'n hepaalde taalvorm slegs een keer in die tekste voorgekom het, word dit pertinent

aangedui sodat dit nie vir 'n algemeen gebruiklike vorm aangesien word nie.

PERSOONLIKE VOORNAAMWOORDE

Enkelvoud

Persoou Snbjek Obiek Besitlik

Gewoon Wederkerend wederkerta Attributler Predlkatlef

PI EK MY MY(SELF) MY MYNE

ek my my(self) my mvne

ekke

ek my my my mvne

ekke rny se mvnes

myself

P2 IY IOU JOU(SELF) IOU IOUNE

iv jon ion(self) ion jonne

'n mens 'nmens

iv iou iou(self) jou ioune

'n rnens 'omens ion se ivs'n
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PERSOONLIKE VOORNAAMWOORDE

Enkelvoud

Persoon Subiek Obiek Besitlik

P2 Gewoon Wederkerend wederkerta Altributief Predikatief

U U U(SELF) U USN

u u u(seIO u Us'n

u u U

P3 HY HOM HOM(SELF) SY SYNE

hv homself hom(selO sv svne

dit dit s'n!sinne

hy hom homfself) sv syne

dit dit hy se s'n!sinne

hom

SY HAAR HAAR(SElF) HAAR HARE

sv haar haartself) haar hare

SV haar haar

hy hom sv
dit hy se

DIT DIT HOM(SaF) SY

dit 'dit hom(selO sy

hv hom

dit dit sv
hy hom hy se

Meervoud

PI ONS ONS ONS(SELF) MEKAAR ONS ONSS'N

ons ons ons(seIO mekaar ons ons s'nl

sinne

ons ons ons mekaar ons ons s'n!

ons se sinne

P2 JULLE JULLE JULLE(SELF) MEKAAR JULLE JULLESN

julle julie . julle(selO mekaar .iulle julie s'n!

voklrer+hulle vokfref+hulle sinne

iulle iulle iulle se julle sinne

vok/ref+huDe voklref+hulle
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PERSOONLIKE VOORNAAMWOORDE

Meervoud

Persoon Subiek Obiek Besitlik

P2 Gewoon Wederkerend Wederkeri2 Attributief Predikatief

U U U(SELF) MEKAAR u US'N

u u u(selt) mekaar u u s'n

u u

u-hulle u-hulle

P3 HULLE HULLE HULLEfSELFl MEKAAR HULLE HULLE

S'N

hulle hulle hulle(selt) mekaar hulle hulle s'n!

vok/ref+hulJe vok/refehulle hulle hul sinne

hul hul hul hut s'n!

sinne

hulle hulle hulle hulle s'n!

vok'ref-ehulle vok/ref+hulle hullese sinne

hul hom hulse

sy (vroulik) hul sy

(1) Die subjekvorme van die persoonlike voomaamwoorde

Ek as eerslepersoon enkelvoud subjekvonn

Binne die gespreksituasie verwys die eerstepersoon enkelvoudsvonn telkens na die spreker:

Ek is gebore hier in Philippolis (A1 6:2)

Die vertellende ek lewer soms kommentaar op die ervarings van die belewende ek (Van

Rensburg 1984:630), en word dan deel van 'n groep sodat die voomaamwoord ons gebruik

word:

ek weet hoe't hille gedans...ons was nog maar mos klein... (C6 81:5)

Die generiese voomaamwoord ('n) mens word soms in plaas van ek gebruik om groter

geldigheid aan uitsprake Ie verleen:
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as 'n mens nou ies watjy so ja:re las gaprat het .., (AI 6:24)

Die PZ-vonn jy word dikwels (19 keer tydens een gesprek) in die plek van ek; of 'n mens,

gebruik as 'n generiese konstruksie wat me na die aangesprokene verwys me, maar as

ongespesifiseerde referent funksioneer, in hierdie geval in variasie met die PI ek:

...en jy kan dit nie onthou nie, dan moet ekmos se wat ek kan onthou (A I 6:25)

Generiese stellings kom verspreid in die tekste voor en word verderaan bespreek onder die

afdeling Onbepaalde Voomaamwoorde, met beskrywing van die generiese voomaamwoord

('n} mens met die anaforejy enjou.

Ek word dikwels, soos in die koine, as deel van gedramatiseerde venellings weggelaat uit die

sinskonstruksie. Deur weglaring van die antesedent word die werkwoord eerste geplaas en

verkry so groter prorninensie, 'n gesprekstrategie wat volgens Feinauer (1990a:77) beperk is

tot die infonnele gesproke taal en kenmerkend is van 'n lewendige verteltrant, Feinauer wys

egter daarop dat die weglating van die voomaamwoord ek ook 'n beskeidenheidsmerker kan

wees deurdat die spreker homself me op die voorgrond wil stel nie:

- Kom daar by die hys, - vertel die grootrnense ...ok - het bokke gehad (A6)

'n Voorbeeld is opgeteken waar die referent na haarself verwys as myself, in plaas van ek:

Dit is myself(verwysend na 'n foto van haarself) (C464:13)

By Groep D (Campbell en omgewing) is voorbeelde opgeteken van ekke wat soos in die

koine as nadruksvorm van ek gebruik word (HAT 1985). In die volgende voorbeeld verwys

die respondent na sy pogings om sy eie naaldwerk te doen:

Ek lap self.....mar nou lap ekke. (D3 381 :23)

Iyen u as tweedepersoon enkelvoud subjekvorme

Jy

Jy kom algemeen voor in die spreektaal van die Griekwas en word referensieel gebruik om

die aangesprokene in informele situasies te identifiseer :
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soos jy se daar, hille kon dit baie goed slayf (C2 50:23)

In sekere gevalle word die voomaarnwoordelike aanspreekvonn jy venny as gevolg van

sosiale afstand tussen die gespreksgenote, en waar dit wei voorkom is dit gewoonlik as

generiese konstruksie waar na 'n ongespesifiseerde referent verwys word. Die

ongespesifiseerde referent kan veronderstel word, maar daar is geen eksplisiete identifikasie

nie (Van Rensburg 1984:104). Hierdie patroon, wat ook in die koine voorkom, is by al die

groepe teegekom (68 keer, teenoor 18 keer waar die gespreksgenoot direk aangespreek

word):

ien Griekwastat asjy so Kraairivier hier so afgaan (A2 16:15)

Die segspersone in die Philippolis-omgewing gebruik die vokatiewe Baas, Basie, Kle'mies en

so meer saam met 'n mens, as vermyding van die infonnele jy:

Grootbaias)....ma da issie me(n)s kyk hoe verwaarloos plek non (A322:17,23)

Die aanspreekvorm word ook deur hierdie groep as hoflikheidsvonn herhaal ten einde die

informele jy te vermy en terselftertyd statusafstand te handhaaf :

Ja Bas, die sal ba(a)s...sal hulle nog kry da (A531:25)

Hierdie onderskeiding kom oak in die koine voor :

Vader, u sal my moet verskoon (plegstatige aanspreekvorm)

Pa, pa sal moet gou maak (beleefde aanspreekvorm)

Pa, pa-hulle moet nou kom (waar pa ook ander lede van die familie insluit)

Pa, jy moet jou line roer (farniliere aanspreekvonn).

Die aanspreekvorm word in die ontIede tekste ook in gedramatiseerde vertellinge gebruik :

(In gesprek met die landdros, soos oorvertel) :

"Mar sy Iykdan nou nie sosjy" (C569:127)

u
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'n Insiggewende patroon is geidentifiseer by gebruik van die hoflikheidsvonn U, waar slegs

die segspersone in die Kokstad-omgewing die vorm gebruik. Hulle gebruik uitsluitlik die

vokatief meneer as voomaamwoordelike aanspreekvorm saam met die hoflikheidsvonn U

(sien verduideliking oor die hoe die vorm ook in die koine gebruik word, hierbo):

Meneer...u sal dit verstaan (C2 50:25,27)

Dieselfde respondent gebruik soms ook die informele jy (3 keer) saam met die

hoflikheidsvonn u (20 keer) :

U draai daar...'an houjy verby (C253:96,98)

Die hoflikheidsvonn u word soms saam met -hulle gebruik (2 keer in een gesprek) :

Op Bultfontein kan u-hulle 'n meneer Marais ondervra (C462:41)

Hv. sy en die as derdepersoon enkelvoud subjekvorrne

Hierdie voomaarnwoorde her naas die deiktiese funksie ook 'n sterk anaforiese gebruik

(ponelis 1979:56), aangesien die antesedent byderhand gehou word sonder om die leksikale

naamwoordstuk telkens te herhaal. Deur die derdepersoonsvoomaamwoorde hy, sy en dit in

Griekwa-Afrikaans anafories te gebruik, word die referent egter slegs in beperkte mate

geidentifiseer, aangesien identifikasie nie altyd ten opsigte van geslag plaasvind nie. Die

referent kan dus nie onderskei word van aile ander referente nie; die voomaamwoord hy met

die kenmerk (+manlik) het baie lede en die referent kan slegs onderskei word met behulp van

'n naarnwoord of eienaarn,

Hy

Soos genoem, her die voomaamwoord hy, net soos in die koine, 'n wye verwysingsfunksie in

Griekwa-Afrikaans. Dit word referensieel gebruik as verwysing na 'n manlike referent (127

keer) :

Hy was 'n groot man (A1 6:20)

en ook na 'n nie-rnenslike, dierlike referent. Hierdie patroon is deurgaans dieselfde by die

sprekers van al drie die spraakgebiede, nl. die Kokstad-, Philippoliis- en Campbell-gebiede.
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..hy (die voel) vlie in jou heis in (C687:21O)

Hy verwys na nie-telbare konkrete referente, 'n patroon wat dikwels met dit wissel (sien die

bespreking onder dit as derdepersoon enkelvoudsvorm):

Hyt ('n vleisie) net eenmaal gekou, dis hy kla (C4)

en na telbare konkrete referente :

Hy (die slinger) het mos so 'n hout,.• (C6)

Telbare abstrakte referente word ook deur middel van hy geidentifiseer :

..daarie saak...die dieng.. hy verbeter nog nie (C5 109:110,114)

Nie-referensieel word hy in die plek van dit gebruik, soos in die volgende voorbeeld as

formele subjek by weersongesteldheid:

Dan sak hy (die koue) iet, innie somer in (C692:91)

As formele subjek by die koppelwerkwoord is in plaas van dit is :

Ja hy's bietjie kout, hy es bietjie kout, (C692:84)

In die koine word hy en sy gebruik vir mens en dier om natuurlike geslag aan te dui; in

Griekwa-Afrikaans dui dit nie sonder meer geslag aan me. Hy kan ook na 'n vroulike

referent verwys (hierdie aspek word verder bespreek onder die afdeling Sy as derdepersoon

enkelvoud subjekvonn).

Die feit dar dit en hy as anaforiese voornaarnwoorde in skerp konkurrensie staan, word

verder bespreek onder die opskrif Dit.

Sy

Soos reeds aangedui word sy in die koine gebruik om referente (mense en diere) geslagtelik te

merk. In Griekwa-Afrikaans is sy as derdepersoon enkelvoud slegs aangetref as verwysing na

'n vroulike referent, of'n referent mel die kenmerk (-Iewend).

43



Die ontleding van gebruikspatrone van die verskillende groepe respondente het ook

interessante resultate gelewer, Vyf van die respondente in die Philippolis-groep (groep A)

verwys na 'n vroulike referent as hy, terwyl 'n paar voorbeeide (2 uit 30 voorkomste)

opgeteken is waar daar 'n kIaarblykIike onsekerheid is of na die referent as persoon (+lewend)

of ding (-Iewend) verwys moet word (sien bespreking verderaan in hierdiie afdeIing).

Volgens (C.) Du Plessis (1985:17) kom die "onreelmatige gebruik van die voomaamwoord",

d.w.s. waar hy gebruik word met verwysing na die vroulike gesIag, vroulike diere en

gemeenslagtige diere, dwarsdeur die land in die spreek- en streektaal voor. Hy gee

voorbeelde en moontlike redes vir die wisselende gebruik onder "standaardafrikaanse

sprekers":

Versagting

(Die babadogter) Is hy nie pragtig nie?

Woede

Die bediende het die koppie laat val ..hy is mos heeldag aan die slaap

Vleitaal

._ons dogtertjie se vierde verjaarsdag..ons is trots op hom

Selfstandigheid

Die Betsie...vir hom kan jy ook niks leer nie

Meegevoel

(Die jong dogter) hy probeer tog so hard om die bal te vang...hy het geen koordinasie

nie ....

Du Plessis wys op gebruikspatrone by "niestandaard-Afrikaanse sprekers" en kom tot die

gevolgtrekking dar:

• daar wei mededinging bestaan tussen die manlike en vroulike voomaamwoord in

Afrikaans;

• dat dit meer frekwent in Swart-, KleurIing- en Griekwa-Afrikaans voorkom, en
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• dat dit vera! kenmerkend is van die inwoners van die Noordweste van die land, en dan

vera! die Narnakwalanders.

Die volgende gebruikspatroon is by een respondent geidenrifiseer; waar hy waarskynIik self

korrigerend beide vorme saarn gebruik om na 'n fontein te verwys: .

Kokfantein want sy hy het water...

en die vroulike vorm uiteindelik die oorhand kry:

...nou kook sy uit VaaIkop (A2 16:29,30)

Die vroulike vorm word ook met die onsydige dis (of dit) (3 keer) vervang :

Dis vier kinners gehat (A219:117)

'n Telbare abstrakte referent war in die koine deur middel van hy aangedui word, word in die

volgende voorbeeld deur die vroulike sy aangedui :

wat die ding ... war klebas se hart ytkorn nie, sy se nee nie (A2 18:84)

(die ding wat in kleinbaas se hart is, dit kan kleinbaas nie ontken nie)

Die respondente in die Kokstad-groep (groep C) asook een van die respondente uit
Philippolis (groep A), gebruik deurgaans die vroulike vorm sy soos in die koine:

(my tweede dogter) ....sy is daar bestuurderes (C2 54:142)

Soos hierbo na verwys, word beide vorms soms (2 keer in een gesprek) in variasie gebruik,

alhoewel die grondpatroon sy oorheers :

dis nou my bybie...EIs...sy is my dogtertjie. Hyen sy rna werk daar sam

(A6418:102,125)

Sarnevanend kan dus gese word dat die Kokstad-groep (groep C), die vorm sy as

derdepersoon enkelvoud gebruik; die Philippolis-groep (groep A), hoofsaaklik sy gebruik
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maar afwisselend met hy of dit. Die Carnpbell-groep (groep D), daarenteen, gebruik die vonn

hy, soms afwisselend met sy alhoewel die grondpatroon hy oorheers.

Dit

Die gebruik van dit in Griekwa-Afrikaans, net soos in die koine, is wyduiteenlopend.

Dit word referensieel (deikties en fories) gebruik. By deiktiese verwysing word verwys na '0

referent wat in die gespreksituasie teenwoordig is, soos in die volgende voorbeeld waar dit in

'n gerapporteerde venelling gebruik word:

. Ja, dit is my kjind (C469:127)

en anafories, waar die referent vroeer ill die gesprek geidentifiseer is maar nie in die

gespreksituasie teenwoordig is nie :

..(Dit is Le Fleur) ....dis hy daai (A6423:268,267)

Die volgende is 'n voorbeeld van kataforiese verwysing, waar die katafoor vooruit verwys na

iets wat in die diskoers moet volg:

Dit is ou Adam Kok wat ope stadium gestaan het... (A 1 6:9)

Anaforiese verwysing geskied ook waar die referent deur die naamwoordstuk gemtroduseer

en uitsluitlik met 'n nie-lewende (of telbare, konkrete) referent verbind word:

Hierdie kappie ...as dit gebere word moetjy ditop'n kussing sit (C4 62:61,69

Demonstratief kan die aksent op dit val:

Dit kan ek nie se nie (A6424:296)

Die voomaamwoorde word in die koine in skerp konkurrensie gebruik, omdat dit toenemend

deur hy verdring word soos wat reeds aangedui is by die bespreking van Hy as persoonlike

voomaamwoord. Volgens Ponelis (1979:587) word dit in die omgangstaal die sterkste

verteenwoordig as die anafoor van abstrakte antesedente, terwyl hy oorheers aan die

konkrete uiteinde van die skaal. Hierdie patroon is ook in Griekwa-Afrikaans waameembaar,
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soos by telbare, konkrete soonnaamwoorde waar voorkeur gegee word aan hy (163

gebruiksvoorkomste, teenoor 41 keer waar dit gebruik word) :

dinameit..hy

drilboor...hy

hamer hy

masjien hy (C6429:9,10,13,15)

Dit word soms (3 keer in een gesprek) in variasie met hy gebruik met verwysing na 'n nie

lewende (of nie-telbare, konkrete) referent :

Dit (die vleis) kam net in, dans hy kla(ar) (A3 24:99)

By en dit word in die ontlede tekste afwisselend gebruik oak met verwysing na konkrete

massanaamwoorde, met sterk voorkeur vir hy (4 keer in een gesprek, teenoor 3 keer in 5

gesprekke):

Issie water afkam da kom los hy hierie konkreit wat jy hier deergooi (A6 426:372)

Dit word merendeel by abstrakte massanaamwoorde gebruik:

Dan is dit Kleerling en dan is dit Maleier...ons moet mar die laste wees (C5

71:183,384)

By suiwer abstrakte antesedente, soos in die koine, oorheers dit (66 gebruiksvoorkornste,

teenoor 23 keer wat hy gebruik is) :

..dit laat nie 'n lekker smaak in jou mond nie (dat dinge so verkeerd loop) (C2 52:72)

Dit gee 'n mens kans amjou sak reg te maak (om te bid tot God) (C4 70:150,151)

Die volgende voorbeelde van die affektiewe gebruik van dit is by die Campbell-sprekers

teegekorn :

toe ek nou 'n mannetjie was...toe's dit ook net vee oppas (D2290:2)

Ik het.iaangerrek..dit is mas nou net mooi netjies aangetrek (02 292: 16)
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Omdat hy veel meer as dit gebruik word in anaforiese verband (167 voorkomste teenoor 66),

is dit duidelik dat dit in Griekwa-Afrikaans, net soos in die koine, "gestadig aan die wyk is

voor die aggressiewe opmars van hy" (Ponelis 1979:585).

Dit word ook as lee struktuurvuller, subjek en objek, gebruik, in hierdie geval as subjek (4

keer in een gesprek) :

..al reen dit ok.. (A6 430:49)

..is dit winter wort (77:121)

dit kapok bitter (77: 123)

Hiernaas word die manlike vonn soms gebruik (I keer vir elke 8 keer wat dit gebruik word) :

Hy ryp (C692:84)

Die lee dir verbind met adjektiwiese predikate om omgewingsgesteldheid aan te dui :

hy ryp ...lat dirlyk sos 'n diklaag (C692:85)

Dit word dikwels as naamwoordpredikaat gebruik :

Vroeer jare was dit Sannaspoon.. dit is wa:t die Griekwas dit genoem het (A6

421:213)

Ons as eerstepersoon meervoud subjekvorm

Volgens Ponelis (1979:66) kan die betekenis van ons in die koine omskryf word as "ek en

diegene met wie ek my identifiseer". Omdat dit nie altyd duidelik is wie almal onder ons

ressorteer nie, maak hy 'n onderskeid tussen die inklusiewe en eksklusiewe gebruik van ons;

inkIusiewe gebruik sluit die gespreksgenote in, terwyl eksklusiewe gebruik die aangesprokene

uitsluit. Hierdie patrone kom ook in Griekwa-Afrikaans voor, aIhoewel die voorkoms van

ons as inklusiewe subjekvorm in die tekste beperk is as gevolg van die aard van die

onderhoude en die sosiale afstand tussen die gesprekvoerders.

In die tekste word ons as eksklusiewe subjek van die sin (met uitsluiting van die

onderhoudsvoerder) gebruik om te verwys na volksgenote, voorsate, verlangse farnilie, lede

van die gemeenskap, asook gesinslede :
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nou koop OIlS darem vleis by die kafee (A3 24:98)

(OIlS = ek en alma! wat hier woon)

..en OIlS is dar yt gebore (uit Adam Kok uit) (C5 68:91)

(OIlS = familie)

OIlS word slegs 'n paar keer in die tekste inklusief gebruik, d.w.s. met insluiting van die

onderhoudvoerder:

maneer...ons kan maar instap (CZ 51:56)

Julle en u as tweedepersoon meervoud subjekvorme

Julie

Soos in die geval van OIlS, is die voorkoms van julie as subjek en verwysend na die

onmiddellike gespreksgenote redelik beperk, weer eens as gevolg van statusafstand tussen

spreker en die onderhoudsvoerder as aangesprokene. Waar julle wei voorkom, word dit

soos in die koine gebruik, soos in die volgende voorbeeld waar dit uitsluitlik op die

aangesprokene gerig is:

Jille kan sommernou net 'n rikkie wag, terwyljille gesels (C571:195)

U

Julle word ook as 'n gemeensamer hoflikheidsvonn in die plek van, of saarn met, u gebruik

(vgl. ook die bespreking onder u en jy as tweedepersoon enkelvoudsvonn). Hierdie vonne

word ook in die koine gebruik:

So u sal sien ...mnr de Bryn...(sal) jille ene wys daarso (C 1 36: 17)

Statusafstand word gehandhaaf deur u saam met -hulle te gebruik :

Dit is nou die fore vannie wa wat u-hulle gesien het (C4 64: 132)

By segspersone wat die vokatiewe baas, basie en so meer gebruik, word statusafstand

gehandhaaf deur (in plaas van u en julle) -hulle by die vokatief te voeg :

..sal baas-hulle dit daar kry (A531:22)
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Soos in die koine, neernjuile (enjy) die hele terrein van die aangesprokene in beslag, afgesien

van die beperkte gebruik soos hierbo aangedui.

Huile as derdepersoon rneervoud subjekvorm

Soos in die koine, slaan die gebruik van huile as subjekvorm in Griekwa-Afrikaans op

rneervoudige referente, en word dit hoofsaaklik anafories gebruik :

Hille (ons kinders) moet nou gan na waar hiile kan hiile...broot onrvang (C6 85:141)

Soos in die koine, is daar konkurrensie tussen huile en dit waar meervoudige antesedente

anafories verbind met hulle sowel as met dit (Ponelis 1984:591):

later van tyt het dit (die wild) mos nou aan't ytroei gerak... (C6 85:131)

Daai pint kan ek nou net nie verstan hoe het hiile (die wild) ytgeroei gerak

(C685:133)

Hulle kan na spesifieke referente verwys :

...waar hille (die Boesmans) vleise gabraai het (C686:149)

of na ongespesifiseerde referente, waar die ongespesifiseerde referent veronderstel word.

maar daar geen spesifieke identifikasie is nie :

Nou gaan jy nou kleerling invil...hiIle sien maar jou gaseg...dan kry jy no kart...

(C569:106)

By versamelname (nie-telbare referenre) word soms ook huile gebruik:

hy korn biok die sam hier, lat hille hier Ie (A6 426:372)

'n Paar gevalle is in die ontlede tekste· teegekom waar hul, wat in die koine met

genitiefsbetrekking gebruik word, in plaas van huile gebruik word:

as hul (die mense) hoor hiervan (A322:37)

Hul (die mense) boer meeste met skape (A3 23:75)
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In een geval verwys die segsman na die meervoudsvonn as hy in plaas van hulle:

...die anners (kinders), hy werk hier in die plaas (A5 33:20)

(2) Die objeksvorme van die persoonlike voornaamwoorde

In die koine het die persoonlike voomaamwoorde telkens net een subjekvorm, soos in

afdeling 4.5.1 uiteengesit, maar verskeie objekvonne:

as gewone objek: die man sien my

as wederkerende objek: ek was myself

as wederkerige objek: ons help mekaar

Benewens bogenoemde voorkornste word die objeksvonn my ook as voorsetselaanvulling

gebruik (Ponelis 1979:60):

hy sal dit vir my gee

In Griekwa-Afrikaans word die objeksvorm soos in die koine gebruik, maar hoofsaaklik as

gewone objek en as voorsetselaanvulling.

Mv as eerstepersoon enkelvoud objekvorm

As voorsetselaanvulling:

..toet hille (in) daai gebied vir my plek het (A6:417:82)

As gewone objek:

..hille sien my darem.. (A5 33:22)

As indirekte objek:

Daa'na toe kos 'it my deurkom.. (A6417:69)

fou en II as tweedepersoon enkelvoud objekvorme

fou
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As gevolg van die sosiale afstand tussen die onderhoudvoerder en die informant word die

voornaamwoordelike aanspreekvorrne jy en jou sover moontlik verrny. Waar dit weI

voorkom, verwys dit nie na die aangesprokene nie, maar na 'n ongespesifiseerde referent met

'n eerstepersoonsbetekenis:

...was die Griekwatrots nog nooit injou ('n mens) aangewakker nie (C461:15)

Twee voorbeelde van epitetiese anafore met affektiese waarde, met die voorbepaling jou, is

teegekom. In die koine hang die voorkoms van epiteta nou saam met die onderwerp onder

bespreking aangesien emosies neerslag in die taal vind (Prinsloo 1991), soos in die volgende

gevalle waar dit as uitroepe gebruik word:

jou verdomde ding! (A I 7:34)

Appeliepie jou blaar! (CI 38:86)

In die plek van die inforrnele jou, as verwysend na ''jy en diegene met wie jy jou assosieer" en

ten einde statusafstand te handhaaf, word die gemeensarner julle gebruik, in hierdie geval as

gewone objek:

Mister...van Rensburg...ek wiljulle nie teleerstel nie (CI41:185)

U

Die meer forrnele aanspreekvorrn meneer word saam met u as voorsetselaanvulling gebruik:

Meneer Booysen sal dit kan vir u gee (C250:ll)

en as gewone objek:

...dat ek lat u verbygery het (C2 52:85)

Hom, haar. die as derdepersoon enkelvoud objekvorrne

Hom

Soos in die koine, het hom as objeksvorrn 'n wye verwysingsfunksie. Hom word referensieel

gebruik om manlike referente te merk:

..ek sal probeer onthou om hom te vra (C2 50:12)
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en as voorsetselaanvulling:

'it het nie aan hom behoon nie (C2 51:61)

By konkrete nie-Iewende referente word hom as gewone objek gebruik:

maar dit was in nineteen veertag gawees.. wat ek hom (die keerwal) gemaak het

(A6415:25)

Hierdie patroon word telkens herhaal:

die sloot..dan sny jy hom hier af (A6 426:366)

'n tregter (trekker) ...hille noem hom Rebekka (A6 428:429)

die boor...hy boor hom 'n gat deer (A6429:21»

By nie-telbare konkrete referente word hom gebruik:

die reenwater...hille keer hom (A6427:384)

asook by abstrakte referente:

die regte GriekwataL..hille her hom sommer plat geprat (A5 34:2)

Soos in die koine (Ponelis 1979:70) word hom in Griekwa-Afrikaans al hoe meer ten koste

van die gebruik, veral in referensiele gebruike. Hierdie aspek is reeds onder die afdeling Die

bespreek.

Haar

Die gebruik van haar as vroulike merker in die objeksvonn of as voorsetselaanvulling is seIde

in die ontlede tekste teegekom:

soos die kinders nou op haar sit (77:115)

sy't dit ver in hoar bedryf gebring (C2 54:145)

Daar is gevind dar sprekers die vorm eerder vermy, soos in die volgende voorbeelde:
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Hy gan vir my kind (haar) daarie hoek uitreik (CS 71:205)

dan vra hille vir die rna (haar) (C569:126)

By een van die segspersone is haar as objekheeltemal weggelaat:

Toe noem ons (-) mos Kaaikie Lawwerlot (A16:5)

By die afdeling oor die vroulike subjekvorm sy is verwys na (C.) Du Plessis (1985:15-17) se

ondersoek na die wisselende voornaamwoordgebruik "vera! onder anderskleuriges". In die

volgende voorbeelde word die vroulike vorrn haar, as voorsetselaanvulling, by sommige

groepe (die Philippolis-groep en die Campbell-groep) met die manlike vorrn hom vervang:

Myne (my pa) het nou dan me een manniekie by hom (A2 19:118)

By die Campbell-groep (groep D) word hom afwisselend met haar gebruik:

Wat van haar? (D3 378:8)

ek het by hom gehet vier kjinners CDI250:14)

In die venellings het 'n segspersoon uit dieselfde groep telkens die vorrn haar verrny deur te

verwys na die vrou:

...By die vrou wat ek getrou het...want die vrou was 'n wedevrou...

ek het net die eerste vrou (D1 298:8,10,17)

Die

As objeksvonn kan die, soos in die koine, verwys na enkelvoudige sake:

En as dit gebere word, moer jy die (die kappie) op 'n kussing sit (C462:69)

Die gebruik van die as meervoudige referent kom in die koine voor as anafoor by abstrakte en

konkrete meervoudige nie-menslike referente (ponelis 1979:591), soos in "die boeke is

swaar..nou met ek ditthulle ronddra". In die ontlede tekste is voorbeelde gevind waar dit ook

as anafoor by 'n menslike meervoudige referent gebruik word:

Dis witmense wat dit (die Griekwas) so ytgedrik het (A218:111)
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...in die lekasie...sal baas-hulle die (die twee vrouens) kry...die een is ou Roos en die

anner een is ou Leis (A5 31:23)

Net soos in die koine staan die. soos hy, dikwels in konkurrensie met hom by konkrete

referente:

dan sny jy hom (die sloot) hier afen jy palehom hie toe... (A6 426:366)

Hulle moes [dsit (die prent) afhall (CI 39:1(0)

asook by abstrakte referente:

Hulle kon dit (die taal) baie goed skryf (C250:23)

..maar king-Quang ek het hom (Hottentots) nog nie gahor nie (A429:5)

Die lee dieword as objek gebruik:

Sy't diever in die lewe gebring (C2 54: 145)

Soos in die koine (Ponelis 1979:70) word die in Griekwa-Afrikaans spesiaal aangepas in

kombinasie met voorsetsels, in hierdie geval as sinsverwysende die. waar die voomaamwoord

op saakverbande of proposisies slaan. In die koine word hierdie vorrn op twee maniere

gebruik; die meer forrnele vorm (daarvan) word gewoonlik skriftelik gebruik, terwyl van dit

merendeels in die spreektaal gebruik word.

Beide vorrne is in die ontlede tekste teegekorn:

..hy't nou niks virons ytgale van die nie (van die Le Fleur-trek nie) (C356:11)

ek het niks davan gehou nie (AI 6:18)

In 'n gebruiksvariasie van hierdie vorm word die in een voorbeeld in kombinasie met aan
gebruik:

Ek het nie da'an veel 'toesie gevat nie (A1 6:28)

Ons as eerstepersoon meervoud objekvorrn

Soos by die subjekvorrn kan ons in die objeksvorm ook omskryf word as "ek en diegene met

wie ek my identifiseer", In Griekwa-Afrikaans is hierdie identifisering dikwels onduidelik
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omdat ons 'n wye gebruiksve1d, beide deikties en anafories, bet. Geen voorbeelde van die

deiktiese gebruik van ons is in die betrokke teksontledings gevind nie weens die statusafstand

tussen segspersoon en onderhoudvoerder, met die gevolg dat ons nie na ek en jy verwys nie

maar merendeel gebruik word om te verwys na persone buite die gespreksveld:

inkIusiewe ons - spreker en aangesprokene

eksklusiewe ons- spreker en andere.

Alhoewel talle voorbeelde van ons as subjekvorm teegekom is, is baie min voorbeelde van

ons as objek of setselaanvulling gevind. In die volgende voorbeelde verwys die ons nie na die

gespreksgenote nie, maar na die Griekwas van die omgewing, sodat dit as ekslusiewe ons

gebruik word:

Ons sig ons torDjesus...

..Ons dank todie Here wat ons geskapen het

..Ons vertrou dat Djesus ons salverhoor (C6 87:190-192)

As voorsetselaanvulling verwys ons in die volgende voorbeeld na die spreker en diegene met

wie sy haar assosieer, en sluit nie die aangesprokene in nie:

'n streir...om die kerk vanons (C686:156)

..is baie weinig vanons war nog kan daai Bybels lees

In die volgende voorbeeld verwys ons na die spreker en haar familie:

Die vroumens wat sam metons gewas het, het niks oorgekom (in die ongeluk) nie

(C686:180)

Julle en u as tweedepersoon meervoud objekvorme

JulIe

Die gebruik van julle, soos by u en jy, word bepaal deur die formeelbeidsgraad van die

gespreksituasie (Ponelis 1979:67). In die ontlede tekste is die deiktiese gebruik van julle in

die objeksvorm beperk, as gevolg van sosiale afstand tussen die gespreksgenote:

So u sal sien..die nagmalbekers..en mnr. De Bryn,juIIe ene wys daarso (CI36:17)
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Die volgende uiting is gerig aan 'n persone buite die gespreksituasie:

Ek slaat vir julle voor my deer as ek hier prat (C428:30)

U

Die gebruik van u as verwysend na meervoudige referente in 'n infonnele gespreksituasie is

beperk weens die statusafstand tussen gespreksgenote, maar ook weens die feit dat slegs die

segspersone uit die Kokstad-groep (groep C) hierdie aanspreekvorm gebruik:

het ek vir u gese hoe kom u daar? (C2 53: 102)

In die volgende voorbeeld, net soos in die koine, word -hulle bygevoeg:

Dit is die fore wat u-hulle gesien het (C4 64: 132)

Hulle as derdepersoon meervoud objekvorm

HuIle as meervoudige referent en gewone objeksvorm word, soos in die koine, oorwegend

anafories gebruik. Soos reeds vroeer in die bespreking genoem, sal anaforiese verwysing die

aanwesigheid van 'n antesedent en een of meer anafore veronderstel, waar die funksie van die

antesedent die identifikasie en indiwidualisasie van die referent is. In die informele

gespreksituasie rnoet dikwels uit die gesprekskonteks afgelei word wie of wat die antesedent

is waarna anafories verwys word, omdat die antesedent nie bekend gestel word nie.

Die volgende twee sinskonsrruksies kom voor in twee verskillende respondente se venellinge

oor die Griekwa se stryd om erkenning. Dit is nie uit die konteks duidelik wie die hulle is na

wie die segsman verwys nie:

ons't geveg daarteen en ons het hille hier afgehaal (CI 39:1(0)

(hulle = leiers/preme?)

As voorsetselaanvulling:

Tot in Engeland was vir hulle gase: "Die Griekwamense is alma! dood..:" (C5

68:102)

(hulle = owerhede?)
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In die volgende voorbeelde word die antesedent en anafoor saamgevoeg deur middel van 

hulle, deur 'n segspersoon uit die Kokstad-gebied (groep C):

Ek is voorsitter daar, van meneer Pais-hulle (e2 52:74)

'n Segspersoon uit die Philippolis-gebied (groep A) gebruik die volgende vorrn:

ek kan nie a1s onthou nie, wat vir basie-hulle nou se nie (AI 6:24)

Dieselfde idenrifikasiepatroon word gevolg om relasionele verbande aan te toon:

Dit is nou my ouma-hille (AS:31)

van my ma-hille se mense (A5:31)

die vrou van my se ta-hulle (D2 293:6)

Die sprekers gebruik dikwels hulle om na ongespesiifiseerde referente met die betekenis

"diegene met wie ek my identifiseer", te verwys:

hiIIe het goet by hille statte ..50 soek-soek-soek tissen hille....so a1temits jy sal hil kry

(A217:49)

Hierdie aspek van voomaamwoordelike anaforiek word verder bespreek onder die afdeling

oor die niebepaalde voomaamwoorde.

(3) Die wederkerende voornaamwoorde

Die wederkerende voomaamwoord is die objeksvorrn van 'n persoonlike voomaarnwoord

(my, jou, haar, hom, ens.), war eksklusief anafories is aan die subjek van die sin. In die

anaforiese verband staan net die sinsubjek en niks anders nie (Ponelis 1979:227):

Subjek

Ek

Wdk ww lVdk vnw

verset my

Die wederkerende voornaamwoord word ook gebruik as objek van die sin met '0

wederkerende genitiefsvorrn ("jy sal jou eie keel afsny"), binne 'n voorsetselgroep en as

kopulapredikaat,

58



Die voorkoms van die wederkerende voornaamwoorde in Griekwa-Afrikaans is beperk, en

slegs 'n paar voorbeelde kon in die ontlede tekste opgespoor word, en dan ook uitsluitlik

onder die Kokstad-groep (groep C).

My as wederkerende eerstepersoon enkelvoudsvorm

'n Respondent uit Kokstad gebruik die wederkerende voornaamwoord in die objeksvorm,

anafories tot die subjek van die sin, in 'n sinskonstruksie war in die koine 'n vaste uitdrukking

is - "ek verstout my om te s1:...., met die betekenis "ek neern die vryrnoedigheid om te se.,",
In die ontlede teks word die uitdrukki~g gebruik met die betekenis "ek troos my.,' ':

Ek verstout my met die gedagte dat so hier en daar het ietsie agterbly waar ek betreur

is (C2 50:29)

Dieselfde spreker gebruik die volgende generiese konstruksies, waar kollektief na alle lede

van 'n groep verwys word as verteenwoordigend van die hele groep. AIhoewel dit op die oog

af soos 'n wederkerende konstruksie lyk is dit 'n geval van jou wat met 'n

eerstepersoonsbetekenis gebruik word:

Dit gjeejou die kans om te jou sak regmak (C5 70:151)

(jy rnaak jou saak reg)

Dit gjee 'n mens die kans om te moe jou God stry innie gebed (C570:150)

(jy stry metjou God)

Die byvoeging van -selfdien as beklemtoning en om dubbelsinnigheid uit te skakel:

omdatjy noujouselfgereg'srreerhet as Kleerling (CS 71:179)

lou as wederkerende tweedepersoon enkelvoudsvorm

Geen voorbeelde is in die ontlede tekste gevind nie behalwe, soos hierbo, as 'n generiese

konstruksie met 'n eerstepersoonsbetekenis.

U as wederkerende tweedepersoon enkelvoudsvorm

Geen voorbeelde is in die ontlede tekste gevind nie.

Hom as wederkerende derdepersoon enkelvoudsvorm
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Die wederkerende voomaamwoord as objeksvorm, anafories verbind met die subjek:

My oupa het hom hier innie dorp beyweras hoofman (C2 53:124)

Hy hou hom besig daarmee (C254:138)

Die volgende voorbeeld is by 'n segspersoon uit die Campbell-groep teegekom:

Smeer hom bo de lap ...hy (die salf) trek hom (01 250:25)

Haar as wederkerende derdel'ersoon enkelvoudsvorm

Geen voorbeelde is in die ontlede tekste gevind nie.

OM as wederkerende eerstel'ersoon meervoudsvorm

Die volgende voorbeelde is teegekorn:

Dan vemeder ons ons by daardie plek (C470:164)

Ons seg ons ogen op nadie berg (C687:192)

Julle as wederkerende tweedel'ersoon meervoudsvorrn

Geen voorbeelde is in die ontlede tekste gevind nie.

Hulle as wederkerende derdel'ersoon meervoudsvorrn

Geen voorbeelde is in die ontlede tekste gevind nie.

(4) Die wederkerige voornaamwoorde

Hierdie voomaamwoorde verskyn nooit in die subjeksposisie nie, maar weI as abjek,

voorsetselaanvulIing of as voorbepaling (ponelis (1979:85). In die ontlede tekste is slegs 'n

paar voorbeelde gevind, waar dit as objek gebruik word:

..ek en au Kaatjie gevat mekaar (D2278:24)

..Hai trek waar die wereld lo:p swaar word, de help hella da mekaar (A6435:197)

(5) Die besillike voornaamwoorde

Die besitlike voomaamwoorde bestaan uit die attributiewe selfstandige besitlike

voomaamwoorde en is die teenhangers van die persoonlike voomaamwoorde ek, jy, ens. Die

selfstandige besitlike voomaamwoorde myne, joune, ens. is niks anders as 'n besondere
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gebruik van die anributiewe besitlike voomaarnwoorde onder anaforiese voorwaardes nie

(ponelis 1979:84):

Attributief

Dit is my boek

Selfstandig (predikatief)

Die boek is myne

Hierdie voomaarnwoorde kan deikties of anafories verwys.

Waar 'n mens in die koine semantiese reIasies soos besit of assosiasie deur middeI van die

besitlike voomaamwoord se + naarnwoord gebruik, soos in Piet se hoed> sy hoed, toon die

ontlede tekste benewens die genoemde patroon ook die gebruik van die persoonlike

voomaarnwoord (subjek) + se + naarnwoord, soos in hy se hoed, sy se hoed of (sonder se),

hom hoed. Hierdie gebruikspatroon het in die enkeIvoudsvorm hoofsaakIik by die

derdepersoonsvoomaamwoorde voorgekom waar na manlike of vroulike referente verwys

word, aIhoeweI voorbeelde van my se en jou se ook opgeteken is.

In die meervoudsvorm word die besitiike voomaarnwoorde ons, julle en hulle, benewens die

gebruik soos in die koine, ook gebruik soos by die enkeIsvoudsvorm, d.w.s. persoonIike

voomaarnwoord + se + naamwoord: onsl jullel hulle se hoed.

In hierdie verband se Du Plessis (in Van Rensburg (1984:245) "Die impIikasie hiervan is dat

die sprekers dan nie die besitlike voornaamwoorde onse na analogie van die Nederlandse

verboe vorm nI onze (vir de-woorde en meervoude) gebruik nie, maar die perifrastiese ons se

soos in ons se hys...voIgens die interpretasie het Griekwa-Afrikaans dan nie 'n geflekteerde

onse behou nie, maar die perifrastiese se veralgemeen t.O.v, aI die persoonlike

voornaarnwoorde ...aangesien dit reeds by name en selfstandige naarnwoorde voorkom."

Dit is ook interessant dat aI die groepe die meervoudsvorm onse, soms in variasie met ons,
asook hy se in variasie met sy gebruik, maar dat die Philippolis-groep (groep A) uitsIuitlik die

vorm gebruik soos in die koine, by. sy bees.

Hierdie besitlike vorme kan verskeie relasies uitdruk:

as besitting: my setmy hoed,

om verwantskap aan te dui: hy set sy rna

om assosiasie aan te dui: onsl ons se kerk.
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MY as eerstepersoon enkelvoud besitlike voornaarnwoord

As deiktiese verwysing vestig die spreker die aangesprokene se aandag op iemand in die

gemeenskaplike gesprekskonteks:

my naam is Hendrik Lawwerlot (AI 6:1)

In die volgende voorbeelde is die referente nie in die gesprekskonteks teenwoordig nie:

my rna se naam is Kaaikie Lawwerlot (AI 6:4»

mykaarwasgroen (A219:1l4)

en word anafories verwys na 'n vroeer gerdenrifiseerde antesedent:

das die Rouse nou - my familie...net my sisters wat Rouse is (A3 25: 135)

tot lat ek nou hier gakorn het ...dis my plek die (A3)

Die Campbell-groep (groep D) gebruik die genitiefsvorm se, wat normaalweg saam met 'n

substantief gebruik word (Ponelis 1979: 126), anafories saarn met 'n persoonlike

voomaamwoord om groeplidrnaatskap aan te dui. Hierdie vorm word afwisselend met my

gebruik:

hy, die vrou van my se ta-hulle (D2294:6)

..die't my ta ook daar gewerk.. (D229O:1l)

..my pa is entlik innie Kaap gebore (03-378:7)

en ook in deiktiese verband, om 'n persoonlike ingesteldheid aan die gespreksgenoot oor te

dra:

as ek nou by my se kant voel (om te s1:) (D2 300:1)

Die selfstandige vorm word anafories gebruik om verwantskap aan te dui:

...die mannetjies...dar is ok myne (A6417:94)

soms in variasie met mynes:
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mynes (my kinders) is nou in die dorp (C6)

lou as tweedepersoon enkelvoud besitlike voornaamwoord

As gevolg van die statusafstand tussen die gespreksgenote word jou Cn mens) nie direk tot

die gespreksgenoot gerig nie, maar word gebruik as verwysing na 'n ongespesifiseerde

referent om 'n a1gemene lewenshouding te beskryf. Hierdie voorbeelde word as generiese

verwysings met 'n eerstepersoonsbetekenis gebruik:

Staan maar vir jou saak (A6418:100)

...dit gee 'n mens 'n kans om te moetjou God stry innie gebed (CS 70:150)

agter daai sny je jou nou sol yt (Dl 245:28)

In 'n gedramatiseerde venelling rapponeer die spreker die spraak van 'n derdeparty:

...hille vra vir die rna: "Issitjou dogter?" (C569:126)

Die selfstandige vorm word baie min gebruik, waarskynlik as gevolg van die statusafstand

tussen die gespreksgenote. Dit word wei gebruik in verwysing na 'n ongespesifiseerde

referent:

die hele onkoste (van die saak) is joune (D3 388:8)

In een voorbeeld word die vorm as tweedepersoon enkelvoud gebruik maar met 'n

eerstepersoonsbetekenis:

...jy kan mos nie ...se dis (die kinders) niejy (joune) nie (A6418:98)

U as tweedepersoon enkelvoud besitlike voornaamwoord

Die hoflikheidsvorm word ook as gevolg van die statusafstand tussen gespreksgenote selde

deikties gebruik. SIegs een voorbeeld is teegekorn:

u het nou maar u lewe lank....(C6) (sin onvoltooid)

S.,v as derdepersoon enkelvoud besitlike voornaamwoord
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Die voorkoms van sy as attriburiewe vorm om familieverband of besittings aan te dui, is wyd

in Griekwa-Afrikaans:

want sy vrou en sy kind is hier (C6)

Dauer was amper in die moeilikheid met die skrywe van sy hoek (C2 51:47)

Sy kom ook by'n nie-rnenslike referent voor:

sy (die instrument) naam is 'n ghoera (A2:19)

en ook by 'n nie-rnenslike, dierlike referent:

daarie senings van die bees hier agter sy rug (A2:20)

Die vorm word dikwels in variasie met hy se gebruik as deikriese verwysing na 'n

gemeenskaplike gespreksgenoot:

Jaa, wat is hy se naam? (03380:31)

Om familieverband aan te dui:

hy se seun is Boeta Kok (DI249:18)

Hy se en sy word soms in variasie met hom gebruik om familieverband aan te dui:

dit Iyk nou hom vrou nou met anner mans galop her (C5 70: 137)

By 'n nie-menslike referent kom hy se ook voor om relasionale verband aan te dui:

hy se (die kerk) foendament sit mos hier (DI251:19)

Die selfstandige vorm (syne ofvokatief/referensieel+s'n1sinne) word seide gebruik. Waardit

wei voorgekom her, is dit gebruik as generiese vewysing na 'n ongespesifiseerde referent met

'n eerstepersoonsbetekenis:

Ek kan nou nie se dis daai man sinne of daai man s'n nie (D1418:95)

die bloed is sterker as die pa sinne..sterker as die ma sinne (Dl 247:27,29).
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By pleksverwysing kom die selfstandige vonn ook voor:

..da moet Kjemel (Campbell) sinne alman - in Griekwastad sinne moet Kokstad toe gan

(01252:18)

Haar as derdepersoon enkelvoud besitlike voornaamwoord

Die attributiewe voornaamwoord haar kom algemeen voor, om bloedverwantskap of

goedkeurende assosiasie aan te dui::

hy is haar kind (C6)

sy het dit ver in haar bedryf gebring (C2 54:145)

Haar word dikwels in variasie met hom, sy of hy se gebruik:

hom (die dogter se) mamma is daar dood (C6)

hy werk nou sam metsy (haar) rna... (A6418:104)

sy (haar) moesie het sy nou so (C5 69: 117)

ens gaan by sy (Sarie se) huis Yerby (Dl 248:26)

hy was 'n mooi meisie..hy se naam was Njaka. ...haar naam is Biesie, Njaka

(03 393:14,20)

Die selfstandige vonn hare is nie teegekorn nie. In die volgende voorbeeld word sinne

gebruik om verwantskap aan te dui:

..die pa se bloet is sterker as die ma sinne (01 247 :27)

Ons as eerstepersoon meervoud besitlike voornaamwoord

Die attributiewe besitlike voornaamwoord ons wat 5005 in die koine 'n eiendomsverhouding,

bloedverwantskap of goedkeurende assosiasie aandui, verwys in die ontlede tekste rneer

dikwels eksklusief na die Griekwa-volk, die gemeenskap of die huisgesin as na onmiddellike

gespreksgenote:

ons predikasies is in Afrikaans (C2 51:52)

dit is nou ons drag (C462:63)

ook: ons onnerwysersl hulpl kerk/ grotes
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Die vonn ons word dikwels in variasie met onsegebruik:

...mar onsewoonplek was mar in Mount Frer (C6)

ook: onsedrinkwater! plek/ voete! kinners

Waarskynlik as gevolg van die statusafstand tussen gespreksgenote, word die eksklusiewe

selfstandige vonn uitsluitlik gebruik om te verwys na referente buite die gesprekskonteks:

hierie lant nou wat ons s'n is, hy was mos genoem Griekalant-Oos (C6)

luUe as tweedepersoon meervoud besitlike voornaamwoord

As gevolg van die statusafstand tussen gespreksgenote waar direk na die onderhoudvoerder

verwys word, is die besitlike vonn seide teegekom, Waar dit wei voorgekom het, was dit in

gedramatiseerde vertellinge of gerapporteerde spraak en word dit saam met se gebruik:

Ma se: julie se vrymanne (vryers) (PV)

ook: julie se skool/tjelt/oupa-hulle (DI)

U of I/~hl/lle as tweedepersoon meervoud besitlike voomaamwoord

Geen voorbeelde is gevind nie.

HI/lie as derdepersoon meervoud besitlike voomaamwoord

Die besitlike vonn word, net soos in die koine, anributief gebruik ill verwysing na

rneervoudige referente:

Hulle plek op Kransdraai (C6)

ook: hulle kinders/ rnense/ goed

Anders as in die koine gebruik een segspersoon die besitlike vonn in enkelvoud in plaas van

die rneervoudsvonn:

Die ou Griekwase hierso, sy bees, sy pere, sy donkies, sy wa... ry hout...

(D3384:28)
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Die besitlike vorm hulle word dikwels saarn met die genitiefsvorrn se gebruik, OOIDS in

variasie met hul se:

Hulle (die Boesmans) wat hulle se gif .... (C5)

...eit hulle se plase (CI 37:55)

...op hul se plase (Cl 39:122)

Die se!fstandige vorm word ook gebruik:

die baas (vat) hulle sinne in by die stasie toe (A2 19:123)

In die volgende voorbeeld word die selfstandige vorm saam met 'n tydsverwysing gebruik:

...darie oetyd sinne (se kinders) ...nie soos nou s'n (C6)

(6) Die emfatiese persoonlike voornaamwoorde en Self

Deur die gebruik van self word persoonlike voornaamwoorde (dit uitgesonder) tot emfatiese

voomaamwoorde versterk as subjek, objek en voorsetselaanvulling (Ponelis 1979:81).

Die voorkoms van selfin die ontlede tekste is beperk. Slegs 'n paarvoorbeelde (8) is gevind,

waar dit soos in die koine gebruik word. In die volgende voorbee!d word die persoonlike

voomaamwoord en selfsubjekversterkend as dee! van die naamwoordstuk gebruik:

Ek myselfhet met osse geploe (C690:18)

Ek maak hom self (die ghoera) .. (A220:150.160.173)

...ek rnoet hom self speel...ek kan hom selfmak ok..

nou kan jy selfdink .... (CI 40: 136)

(7) Die genitiefsvorm en Eie

Die genitiefsvonn war as besitlike voomaamwoord plus substantief aangedui word (sy pen).

kan ook herskryf word as Jan se pen. In die ontlede tekste word die genitiefsvorm se

hoofsaaklik saam met die persoonlike voomaamwoord gebruik (sien die bespreking hierbo,

soos in hy se bees).

In die volgende voorbeelde word eie versterkend saam met die genitiefsvorm gebruik (slegs

10 voorbeelde is in die ontlede tekste gevind):
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hu1le kry hul eie regering (D3380:13,14,15,16)

hulle eie p1ase

hu1le is op hulle eie

ek is op my eie

(8) Die aanwysende (demonstratiewe) voornaamwoorde

Die vo1gende is 'n skernatiese voorstelling van die aanwysende (of demonstratiewe)

voornaarnwoorde soos wat dit in Standaardafrikaans, in die koine en in die Griekwa

Afrikaanse tekste gebruik word:

Die aanwysende/demonstratiewe voornaamwoorde
Standaardcfrikaans Die koine Griekwa-Afrikaans
HlERDIE Hierdie hierdie
DIE die die

DAARDIE daardie daardie
hierielhieries hierie/hieries
darie/daaries darie/daaries
daai daai
haai haai
dese dese

Vo1gens Ponelis (1979:89-90) is hierdie, daardie en die, die aanwysende/dernonsrratiewe

voornaarnwoorde. Hulle toon 'n deiktiese neiging ten opsigte van "nabyheid", waar hierdie

(hierie) verwys na die onrniddellike omgewing en daardie (darie, daai) rneer verwyderd van

die gespreksgenote. Verder word hierdie en daardie hoofsaak1ik attributief gebruik, met die
'n variant van hierdie.

Die Griekwa-Afrikaanse tekste lewer die volgende voorbeelde :

...Daarie bergie/kleimjie/soort roers (C3 58:72, 59: 1(0)

...hierie kappie/een/oorbaadjie (C462:11)

...die se plaas (C1 39:121)

...Captain Blayi...diet die mense..geschkiet..(Cl 37:53)

...dis my plek die (C1 36:26)

Die vorm haai word SOlTIS as 'n fonetiese vervorming van daai deur een van die respondente

gebruik. Dit is rnoontlik dar hierdie vorm ook deur ander respondente gebruik word, maar
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tydens transkripsie as daai gehoor en s6 getranskribeer is. Hierdie vorm is ook in die koine

bekend:

..haai ou vrou is baie oud (A6420:173)

..hy kan nog haai taal praat (A6 420:186)

..haai agtienvoetbokwa (A6 427:394,406)

..hulle't haai "public" (openbare pad) deergebring,

Een voorbee1d is teegekom waar dese soos hierdie gebruik word, moontlik as vervonning

van die Nederlandse "deze" (Van Rensburg 1984:247). Hierdie vorrn kom nog by ouer

sprekers voor, soos in "rot dese en vandag toe", of as vaste uitdrukking, soos in "na dese...".

In die voorbeeld verwys die segspersoon plegstatig na haar godsdiensbelewenis:

..die Here wat ons geskape het tot dese dag toe (C687:190)

Ponelis (1979:89) wys daarop dar aIhoewel die predikatiewe (of selfstandige) gebruik van die

aanwysende voornaamwoorde nie so dikwels voorkom as die anributiewe voomaamwoorde

nie, dit aI meer gebruik word. Die predikatiewe aanwysende voornaamwoord kom ook in

Griekwa-Afrikaans voor:

Dissie Ingilse kerk daai (A3 23)

Dis my plek die (C1 36:26»

In die tekste is die voorkoms van die attributiewe vorrn vee! hoer as die selfstandige vorm (1

uit elke 30 voorkomste).

In die voorbeeld word die demonsrratiewe aard van die aanwysende voornaamwoorde

duidelik, waar diekoppeIwerkwoord 'n verband Ie tussen dernonstratiewe die en hierdie,

daardie en die, soos in:

Ja, is my dogtertjie daai (A6418:126)

Hierdieldaardie word attributief soweI as selfstandig gebruik :

hierdie is die oorspronklike ou gebou (C2 51:26)

Ons behoort nog aan daai (C6)
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Net soos in die koine word daardies soms in die meervoudsvonn gebruik, waar die -s

toevoeging ook as 'n tipe-anaforiese substantiveerder gesien kan word (Van Rensburg

1984:246):

Die taal van daardies toe ek nog klein was (AS)

(daardies = die Griekwas)

In die volgende voorbeeld word die emfaties by sinsaanvang gebruik :

Die kan ek nie entlik se nie (Cl 37:32,109)

Die word ook anafories gebruik verwysend na menslike referente :

my tweede dogter, die is te Umtata (C2 54:142)

ook nie-menslike referente :

Die Bybel, die het ek nog (C6)

Een segspersoon gebruik die volgende idiomatiese uitdrukking :

..jy's 'n "other-colourd", en jeis 'n die en darie (C5 69: 108)

Die word dikwels as variant van hierdie gebruik (9 voorkomste uit 25). Die emfatiese

gebruik van die by sinsaanvang (6 uit 25), asook die anaforiese gebruik van die, het minder

voorgekorn (5 uit 25) .

. 4.5.2 Die betreklike voornaarnwoorde

Die volgende is 'n skematiese uiteensetting van die betreklike voomaamwoorde soos wat dit

in Standaardafrikaans, in die koine en in die Griekwa-Afrikaanse tekste gebruik word:

Die betreklike voornaamwoorde
Standaardafrikaans Die koine Griekwa-Afrikaans

WAT Wat Wat (dat)

WAARVOOR waarvoor wat (toe)

(VIR) WIE (vir) wie
HIERVOOR hiervoor
DAARVOOR daarvoor
(VIR) DIT (vir) dit

70



Die betreklike voornaamwoorde war, waarvoor, (vir) wie, daarvoor, en vir dit vorm 'n

oorgang na die kategorie voegwoorde, aangesien betreklike voornaamwoorde soos

voegwoorde (bv. dat, omdat) aandui dat 'n bysin saam met 'n hoofsin gebruik word; die

voornaamwoorde verwys anafories na die naamwoorde en verrig dus 'n voegwoordelike

funksie.

Die volgende voorbeelde kom in die Griekwa-Afrikaanse tekste voor:

die baas war hier saam met my werk...hy behoort ook aan daai kerk (A3 23)

..dis nou aI werk war ek doen, enne die baas het my nou daarvoor hier (A5 32)

In die tekste word die betreklike voomaamwoord war grotendeels gebruik as betreklike

konstruksie met 'n naarnwoordstuk as antesedent en 'n beperkende bysin (40 uit 60) :

..die wasgoed war daar hang (A2 17)

..my kjinners, war hier agtergebly het (A6 4 I7:68)

Wie as betreklike woord vir menslike antesedente saam met se word nerens aangetref nie:

die ene war die ham soe gawees het (A2 16)

(teenoor: die ene wiese hand so gewees het)

Die betreklike woord wat verwys na rnenslike rowel as nie-menslike referente :

Adam Kok, war op 'n stadium gestaan het (A 1 6)

die hoIlieday wardie baas nou see toe gaan (AS 33)

die "wier" warhuIIe my naam op geteken het (A6 416:23)

die kokery warek doen (C462:48)

Die betreklike woord wat word in die koine dikwels as tydsverwysingsadjunk in die plek van

toe gebruik. In die ontlede tekste is gevind dat toe deurgaans met wat vervang word:

die dag war ek hier kom (A2 17)

dis eers war ek getrou het (A2 19)

..was in nineteen veertag gewees.. war ek hom gemaak het (A6 416:25)

In die koine funksioneer die onbepaalde voornaamwoorde iemand, al, dit, iets, almal,

enigiets, niks, dietgene) onder andere as antesedente. In die ontlede tekste is gevind dat

iemand en niemand dikwels met eenof nie een vervang word:
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daar's nie een warmouterkarre geha:t het.. (A2 17:42)

daar's nie een war hom ken nie (A220:163)

"..is hie nie iemand war...?" (WA 420: 189)

Die vorm almal word dikwels in variasie met die Griekwa-Afrikaanse vorm alman gebruik:

Hille leefnog (my kjenners)..aalman..wat lewe (C3 59:105)

..Griekwavolk. alma! waroor die berg getrek het (C4 61:26)

Voorbeelde uit die ontlede tekste van ander onbepaalde voornaamwoorde plus war is die

volgende:

..'n kollietjie..en so iets warjy kan afvryf (C569:121)

Dis iets warjy so jare laas gepraat het (AI 6)

...die warEngels praat (CI)

...enigiets war hulle doodgeskiet het (CS 66:22)

...daar was niles war hulle bedruk nie (C6)

...dis alwarek verstaan (A531)

Soos hierbo gemeld is die genitiefskonstruksie wie se of wat se nerens in die tekste teegekom

nie, en ook nie die betreklike voornaamwoorde waarvoor, (vir) wie, daarvoor, hiervoor, en

(vir) dit rue.

4.6 DIE NIEBEPAALDE VOORNAAMWOORDE

Die niebepaalde voornaarnwoorde verwys na sake wat nie aan die gespreksgenote bekend is

nie, of na sake wat nie omskrewe is of duidelik geidentifiseer kan word rue (Carstens

1985a:55). Die spreker aanvaar binne die gesprekskonteks dat die aangesprokene onbekend is

met die onderwerp onder bespreking, op grand waarvan hy 'n vraende of onbepaalde

voornaamwoord kan gebruik.

Die volgende is 'n skematiese voorstelling van die niebepaalde voornaarnwoorde, soos wat dit

in Standaardafrikaans, die koine en in die Griekwa-Afrikaanse tekste gebruik word:
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Die niebepaalde voornaamwoorde
Vraend Onbepaald

Menslik Nie-menslik Menslik Nie-menslik
WIE WAT IEMAND lETS

NIEMAND NIKS
Standaardafrikaans ELKEEN ELKEEN

ALMAL ALMAL
ALLES

wie wat iemand iets
wat watse niemand niks

Dickoine watter waffer elkeen elkeen
waffer a1mal almal

alzar alles
wat wat iernand iets
waffer watse elkeen niks/nikse

Griekwa-Afrikaans . alrnal alma!
alzar aIles
alrnan als/haals
nie een
nie ene

4.6.1 Die vraende voornaamwoorde

Die vraende voomaamwoorde, nes die onbepaalde voomaamwoorde, het as basis die

onderskeid menslik/nie-menslik. Die vraende voornaamwoorde wie en war word as

voorlopige naamwoorde deur die spreker gebruik om meer inligting oor iernand of 'n saak te

bekom gedurende 'n gesprek.

As gevolg van die aard van die onderhoude is weinig vrae deur die Griekwa respondente

gestel, aangesien hulle merendeel die vrae van die onderhoudvoerder beantwoord het, Slegs

'n paar voorbeelde is aangeteken waar die vraende voornaamwoord wie (menslik) direk aan

die gespreksgenoot gerig is:

wie se vrou, maneer? (C359:104)

wie'sdit weer, mister, wie's jy (eI41:181)

In een geval word war in plaas van wie gebruik in verwysing na 'n menslike referent:

War is Ie Fleur? Kom hy van Adam Kok af? (C6)
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Die volgende voorbeeld word soos in die koine gebruik:

..die landdros..wat wa:s sy nam? (A6416:37)

Die gebmik van wat, soos in die koine, veronderstel 'n navraag oor 'n nie-menslike subjek :

War was die four? (C6)

Warkanekdoen? (C6418:108)

War is die gesegde? (C2 51:32)

War help dit om dit te ontken? (C4 64: 123)

Die volgende voorbeelde is ook opgeteken waar na nie-menslike referente verwys word:

Warse goed is dit die? (AI 7)

Die vorme watter en waffer (wa:wwer) word afwisselend vir nie-menslike referente gebmik:

kan nie onthou waiter oorlog was dit nie..(C4 61:29)

die kerk..die bontste ene wavve een issie outste (A3 23:62)

Hou't hiIIe gase? wa:wwer plek toe? (A6 422:229)

Hy was een jaar, waffer jaar was dit..(C6 92:92)

4.6.2 Die onbepaalde voomaamwoorde

Ten opsigte van die koine onderskei Ponelis (1979:101) die onbepaalde voornaamwoorde in

'n sentrale groep en 'n randgroep wat bems op 'n skaal waarvolgens eersgenoemde, aan die

bopunt van die skaal, die mees tipiese voornaamwoorde is, en die randgroep die laagste; albei

groepe verwys na vae of onduideiike sake tussen gespreksgenote waarvan die identiteit of

aard nie gespesifiseer is nie,

Die sentrale groep het die kern iemandlniemand en ietstniks, wat menslik/nie-menslik asook

positief/negatief verwys. lemand en niemand het die kenmerke menslik en positief/negatief.

In die tekste word iemand, soos in die koine, met die kenmerk menslik/positief gebruik :

is hier nieiemand wat... hom (die regte Griekwa) onthou nie) (A6 420: 189)
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hierie is iemand anners (op die foto) ..om dit in te viI (C4 64: 137)

In die ontlede tekste is geen voorbeelde van niemand gevind nie, maar wei nie ene, of nie

een, in menslikelnegatiewe verwysing :

nog nie ene ge-t'anempt" om te getrek het (Cl 36:21)

ek sien nie meer ene nie (AI 8)

nie enemens gaan nie (A2 16)

lets en niles het die kenmerke nie-menslik en positief/negatief. Die volgende voorbeelde, soos

in die koine, verwys nie-menslik/positief :

iets wat jy mee gebore is (jou afkorns) (C5 69: 120»

dis iets anners. (die feit dat ons as dieselfde rassegroep geklassifiseer is) (CS 67:60)

terwyl die voorbeelde hieronder nie-menslik/negatief verwys:

(diere)... enigiets wat hulle dodgeskiet het (C5 66:22)

hulle het my niks gese nie (A3 22)

ek her niks Hollands geken nie (A2 18)

daar is niks wat hulle (die diere) bedruk het nie (C6)

Die randgroep ornvat 'n wye versameling vorme, wat nie slegs rnenslik/nie-menslik en

positief/negatief verwys nie, maar ook enkelvoud/meervoud. Elkeen met die kenmerke nie

menslik en onbepaaId is nerens aangetref nie, maar wei met die kenmerk menslik:

hoe elkeen aan sy plaas gekom het (C482:59)

by elkeen van die nasies (A4)

en almal as meervoud :

hulle was almal..da was siewe broers gewees (A3 25)

die Boesmans...hulle stoot almal uit (A2 17)

Almal, soos in die koine, word soms in variasie met algar gebruik :
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Algar ken my (AI 8) .

Algar is hier weg (A1 8)

en soms in verwysing na 'n nie-menslike referent:

Dis witmense...my beeste amal uitgetrek (A2 19)

die mielies..almal verkoop (A2 19)

Daar is ook nie almal (foto's) nie (C4)

Soos reeds aangedui word alman dikwels in variasie met almal deur al die segspersone

gebruik:

alman hanne geklap (DI253:22)

ennie Grukwas het alman daai vere..gehad (03 382:22)

As onbepaalde voornaamwoord het alles die kenmerk nie-Iewend :

hulle (die mense) het alles gehad (A324)

(alles = lewensmiddele)

met een verwysing na 'n menslike referent:

die alles word nou Kleurling (C5)

Alles word soms in variasie met als gebruik :

die plaaswerk en als (A4)

..pere gehat, Ja, kar ok ..gehat..als (AS 32)

of haals, as 'n fonetiese vervorming van als:

haals is gebreek (C 1 36:22)

4.7. SAMEVATTING
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In hierdie hoofstuk is aangedui voIgens watter semantiese kriteria die voornaamwoorde

gekIassifiseeren ontleed word en hoe die databasis waarop die ontledings berus, saamgesteI

15.

Daar is aangedui dat hoeweI Van Rensburg 1984 nie 'n onderskeid maak tussen die

gemeenskappe van Griekwaland-Oos en Griekwaland-Wes nie, dit ook as afsonderlike

spraakgemeenskappe geidentifiseer kan word op grond van die gebruik van die

voornaamwoord. Vir hierdie doeI is na vier aspekte van voornaamwoordgebruik gekyk, nl.

die vokatief, aanspreekvorme, sy as vroulike rnerker en die besitIike vorme. Hierdie

gebruiksverskille het daartoe geIei dat verdere spraakgemeenskappe in Griekwaland-Wes

gefdentifiseeris, naamlik Campbell en omgewing, en Philippolis en omgewing.

Daar is by wyse van tabelle vergelykende tiperings gemaak van die voornaamwoordelike

gebruik in Standaardafrikaans, die koine en Griekwa-Afrikaans en 'n beskrywing is gegee van

die voornaamwoorde wat in die ontlede tekste voorkom.

Die mate waarin die gebruik van voornaamwoorde in Griekwa-Afrikaans en die koine

ooreenkom of verskiI word in hoofstuk 6 verder ondersoek aan die hand van bepaalde

hipoteses.
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DIE NAAMWOORDSTUK IN GRIEKWA-AFRIKAANS

5.1 INLElDING

52 BEGRIPSOMSKRYWING

53 DIE INTERNE S1RUKTUUR VAN DIE NAAMWOORDSTIlK IN GRIEKWA-AFRIKAANS

5.4 DIEBESKR¥W1NG VAN DIENAAMWOORDSTIlKKE IN DIE GRlEKWA-AFRIKAANSE TEKSTE

55 SAMEVArrtso

5.1 INLEIDING

Die tweede aspek van die Griekwa-Afrikaanse taalgebruik wat ondersoek word, is die

sintaktiese bou van die naamwoordstuk. Daar word eerstens ter wille van duidelikheid na die

gebruik van relevante terrne gekyk. Daama word die tipes naarnwoordstukke omskryf asook

hulle interne srruktuur, d.i. die konstituente en die organisasie van die konstituente.

Die werkswyse wat gevoIg word met die beskrywing van die taalgebruik in die tekste word

uiteengesit, die databasis war opgestel is, word bespreek, asook die keuse van respondente.

Hierdie bespreking word gevolg deur 'n beskrywing van die naamwoordstukke soos dit in

geselekteerde tekste in die Van Rensburg-verslag voorkom,

5.2 BEGRIPSOMSKRYWING

5.2.1 Die begrippe kernnaamwoordstuk eo uitgebreide naamwoordstuk

Die term "naamwoordstuk" word as dekterm gebruik vir konstruksies wat uit een paradigma

bestaan, byvoorbeeld man, sowel as vir konstruksies wat uit rneer as een paradigma, of uit 'n

kombinasie van paradigmas en sintagmas opgebou is, byvoorbeeId 'n baie sterk man.

Konstruksies wat uit een paradigma bestaan, kan simplekse naamwoordstukke genoem word

en die wat uit rneer as een paradigma, of 'n kombinasie van paradigmas en sintagmas opgebou

is, kompIekse naarnwoordstukke,

'0 Naamwoord plus sy spesifiserende voorbepalings (5005 '0 lidwoord, adjektiefstuk,

telwoord, kwantor, paniriefkonstruksie, ens.) word '0 kemnaamwoordstuk genoem, So '0

kemnaamwoordstuk war deur '0 nabepalende sintagma 5005 '0 setselgroep, betreklike bysin of

bystellende bysin gekornplementeer word, word 'n uitgebreide naamwoordstuk genoem.

HoeweI die kern- en uitgebreide naamwoordstukke in die onderstaande lyndiagram aangedui
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word, word dit nie nodig geag om die terme kemnaamwoordstuk of uitgebreide

naamwoordstuk in Iyndiagrarnrne te gebruik nie.

sa

Die uitgebreide naamwoordstukNS

I
NS

~L
AS

Die kemnaamwoordswk

Lwonbep

'n baie slim man op 'nperd

Omdat simplekse naarnwoordstukke (d.i. eenwoord naamwoordstukke) sintagmaties

onkompleks is, is hulle nie van belang tydens 'n bespreking van naamwoordelike kompleksiteit

nie, en fokus die bespreking dus slegs op komplekse naarnwoordstukkonstruksies. Uiteraard

word kern- sowel as uitgebreide naamwoordstukke bespreek.

5.2.2 Die voorstelling van naamwoordstukke deur middel van Iyndiagramme

In hierdie bespreking word naamwoordstukke 5005 volg deur rniddel van Iyndiagramme

voorgestel:

(I) In Iyndiagrarnrne word die naamwoord wat die kern van die naamwoordstuk vonn,

telkens deur rniddel van 'n vertikale Iyn aangedui, terwyl voor- of nabepalende elemente deur

middel van skuinslyne tussen die NS-knooppunt en die bepaling se knooppunt aangedui word.

(2) Orndat die voorbepalings en kern van 'n naarnwoordsruk 'n hegter eenheid as die kern en

die nabepalings vorrn, word die kern plus voorbepalings as kernnaarnwoordstuk onderskei

van 'n uitgebreide naarnwoordstuk wat bestaan uit so 'n kemnaarnwoordstuk plus sy

nabepalende elemente.
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(3) In die besprekings word die term "voorbepaling" gerieflikheidshalwe as dekterm gebruik

vir enige spesifiserende paradigma of sintagma wat die naamwoordstuk voorafgaan, en

"nabepaling" vir enige sintagma wat die kernnaarnwoordstuk kompIementeer.

(4) In Iyndiagramme word voorbepalende elemente telkens na geIang van huIle Ieksikale

kIasse benoem, en word hulle hierargies los van mekaar, direk met die NS-knooppunt

verbind. In die diagramme word knooppunte egter nie deur middeI van voorbepalings of

nabepalings aangedui nie aangesien hulle reIatiewe posisie tot die naamwoordstuk in die kern

selfverduidelikend is en hulle in Iosse assosiasie met mekaarverbind (Lyons 1979:455).

5.3 DIE INTERNE STRUKTUUR VAN NAAMWOORDSTUKKE IN GRIEKWA·

AFRIKAANS

5.3.1 Die identifisering van naamwoordstukke in Griekwa-Afrikaans

In hierdie afdeling word die interne struktuur van die naamwoordstukke in Griekwa

Afrikaans beskryf aan die hand van om en by 300 naamwoordstukke wat uit die Van

Rensburg-verslag opgeteken en in 'n databasis" opgeneem is.

Die voorbeelde vir die beskrywing van naamwoordstukke is bekom deur omvattende

gespreksgedeeltes van 'n aantal respondente uit die voorgenoemde versIag te ekserpeer en te

kIassifiseer. Taalgebruik war op hierdie wyse bekom is, is ontleed en frekwente variante

sintaktiese gegewens is ge'identifiseer deur die interne linguistiese funksies van hierdie

strukture met soortgelyke taalvorme in die koine te vergelyk.

Waar uitsonderlike patrone geldentifiseer is, is daar benewens bogenoemde databasis ook

wyer gekyk na ander teksgedeeltes, in welke gevalle die nodige gegewens (d.i. die

bladsynomrner in die Van Rensburg-verslag) vir verifieringsdoeleindes aangedui word.

Die ontleding van die naamwoordstukke behels dat alle sodanige stukke wat in die tekste

voorkom, geidentifiseer en volgens die subparadigrnas naamstuk, voornaamwoordstuk en

substantiefstuk gekIassifiseer is. Daar word telkens aangedui hoedanig elke tipe

naamwoordstuk ooreenkom met die koine of daarvan verskil.

5.3.2 Probleme rondom die identifisering van verskillende respondente in die Van
Rensburg-verslag

7 Hierdie databasis is aangeheg as Addendum 2.
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Die onderhoude waarop die transkripsies in die Van Rensburg-verslag berus, is 'n formele

opset waarin daar 'n statusverskil tussen die onderhoudvoerder en respondent bestaan, wat

daartoe lei dat respondente nie geneig was om verskillende stylaarde te gebruik nie. Die

gevolg is dat taalgebruikspatrone in Griekwa-Afrikaans nie met veiligheid in verskillende

stylaarde bestudeer lean word nie, soos wat Du Plessis trouens ook op p. 44 van die Van

Rensburg-verslag beklemtoon.

533 Die identiflsering van afsondel"like spraakgemeenskappe

Vir die redes wat reeds in afdeling 4.2 by die bespreking van die voomaamwoorde in

Griekwa-Afrikaans gemotiveer is, word daar ten opsigte van die ontleding van die

naamwoordstukke in Griekwa-Afrikaans ook afsonderlike spraakgemeenskappe ondersoek.

Benewens die gebiede wat reeds geidentifiseer is, word Prieska ook bygevoeg. Die

gemeenskap se taalgebruik het nie by die ontleding van die voomaamwoorde ter sprake

gekom nie, omdat daar geen vraag-en-antwoord onderhoude met die sprekers gevoer is wat

as grondslag gedien het vir die ontleding van voornaamwoordelike patrone nie.

5.3.4 Die selekteer van respondente

Die beskrywing van die naarnwoordstukke in Griekwa-Afrikaans berus op 'n klassifisering van

die naarnwoordsrukke in transkripsies van infonnele gesprekke gevoer met die respondente

hieronder uiteengesit.

Die spesifieke groepe respondente en tekste is gekies binne die beperkinge van die verslag,

soos in die eerste hoofstuk uiteengesit. By die klassifikasie van die respondente word die

segspersoon se voorleners aangedui, soos in die volgende voorbeeld:

die rimetiek (A W)

die settees (PV)

AW : Andries van Wyk, Philippolis

PV : Een van die (ongeldentifiseerde) vroue uit Prieska

Waar benewens sinstukke ook volsinne aangehaal word, word die bladsynommer aangedui:

daai hiihe {Aferkaansl.•.en daar is daai hohe [Engelsj (GM 997)

GM : Gert Maarrnan, Campbell

997: Nomrnervan bladsy in die Van Rensburg-verslag.
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Philippolis en omgewing:

AW Andries & Kammies van Wyk

WA Willem Adams

Kokstad en omgewing:

GM Gen Minnie

JR John & Isaac Rose

Campbell en omgewing:

LN Lena Nero

GR Gen Maarman

KW Klaas & Pier van der Westhuizen

PV Prieska-vrouens

Die tekste bestaan hoofsaaklik uit veneIIinge en gesprekke van die respondente met mekaar.

Soos in die geval van die voornaamwoordelike ontleding, is die respondente aImaI

volwassenes uit die ouderdomsgroep 60 jaar en ouer, wat dit moontlik maak om die

voorkomste van naarnwoordstukke te vergelyk en variasie te bepaaI.

5.4 DIE BESKRYWING VAN DIE NAAMWOORDSTUKKE IN DIE GRIEKWA

AFRIKAANSE TEKSTE

Die naamstukke word eerste bespreek, daama die voornaamwoordstukke en laastens die

substantiefstukke.

5.4.1 Die Naamstuk

Die voorkoms van naarnstukke in die Griekwa-Afrikaanse tekste het gewisseI na gelang van

die ripe gesprekke wat opgeteken is. Sommige veneIIings het 'n beperkte voorkoms van

naamstukke getoon as gevoIg van die aard van die gespreksonderwerp, soos belewenisse wat

deur die respondent oorvertel word, storieswat vertel word of beslaywings van kulturele

aktiwiteite, soos een van die respondente, Lena Nero, se beslaywing van die "hokmeisie".

Waar gesprekke verwysings na aspekte soos die herkoms van die Griekwas bevat het, het

naamstukke meer dikweIs voorgekom; Lena Nero se veneIIing het byvoorbeeld 2 naarnstukke
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naamstukke opgelewer, naamlik die boegoe en daai oeroe, en Andries en Karnmies van

Wyk se gesprek 56 naamstukke.

1. Tipes name wat as kern van die naamstukke kan optree

Die volgende tipes name het voorgekorn as die kern van naamstukke:

• voorname en vanne, soos Andries Abram Stockenstrom Le Fleur

• vanne wat deur titels of verwantskapsterme voorafgegaan word, soos meneer Roberge of

Dam Lukas

• byname, soos ou Kammies

• plekname, soos die Prieska
• substantiefagtige namessoos die son, die lente, die see

• name wat op emiese groeperings dui, soos die Griekwas

• name van spelle, soos die pandspele

• name van organisasies, soos deur een segsman aangegee: "aners is in die Rouman

Katoliek, anders is innie Church aners is innie Independant"

• dagname, soos die Sondag

• maandname, soos die Jannewarie

• stapelvorme, soos die HoJPariment magistraat

Bogenoemde naamstukke kom hoofsaaklik voor as kernnaamstukke, d.i. name met

voorbepalings, terwyl uitgebreide naamstukke, d.i. name plus nabepalings, nie so dikwels

voorgekom het nie.

2. Tipes voor- en nabepalings in die naamstuk

Voorbepalings

• Persoonsrukke opgebou uit voornaam en van wat as 'n eenheid optree, soos Willem

Kammies

• Name met titels of verwantskapstitels as voorbepalings, soos Kaptein Kok

• Bepaalde en onbepaalde lidwoorde as voorbepalings, soos die Kamnek, 'n Oersons

• Aanwysende voomaamwoorde as voorbepalings, soos daai Prieska

• Adjektiewe as voorbepalings, soos ou Sakkie Dysel

8 Ponelis (1979:117) verwys na naamwoorde wat nit die soonnaamwoordklas op pad is om name te word, of

reeds name is en vas met die verbind. Hierdie substantiefagtige name sluit konstruksies in soos die son, die

maan, die wind, die weer, die klimaai.
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• Name as voorbepalings by substantiefstukke, soos Le Fleur se agterruiter

• Aanwysende voornaarnwoorde plus adjektiewe as voorbepalings, soos daai hoe Engels

• Herhalingskonstruksies, soos daai Griekwa, daai anna Griekwa

Nabepalin&s

• Name as nabepalings by substantiefstukke, soos die distrik Fauresmitb

• Setselgroepe as nabepalings, soos die Kleurlinge van Oos-Griekwaland

• Substantiefstukke as nabepalings, soos Afrikaans ons moedertaal

• Betreklike bysinne as nabepalings, soos die Griekwas wat nou. mer bly

3. Die naamstuk as sinta~a

Voorbepalin&s bv naamstukke

Die persoonsnaamstuk op!!:ebou uit voomaam en van

Voorname en vanne kom dikweIs in die vertellinge voor, vera! waar gesinslede aan die

onderhoudvoerder voorgestel word. Die elemente van persoonsnaarnstukke, naamlik

voornaam en van, is gelykwaardig omdat hulle in dieselfde sintaktiese verband gebruik kan

. word, en geeneen van bulle as 'n kern of bepaling onderskei kan word nie. Hierdie vorme

word net soos in diekoine gebruik:

My volle naam is Saul Djoha:nnes Mienie (SJM 910)

My rna was 'n Gys Waterboer (SJM 948)

Dit is Adam Kok van Kokstad (WA 520)

Die persoonsnaamstuk met 'n titel as voorbepaling in die naamstuk

baas Roberge (KW 864)

baas IsakNel (WA 531)

oom Willem du Plooy (KW 621)

oom. Lukas (GR 695)

nooi Ennie (732)

oom. Arend (722)

ouma Sarie (GR 638)

broer Kysen (GR 653)

meneer Swans (GM 995)

meneer Paulsen

Koning waierboer (GR 674)
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Kaptein Kok (KW 862)

Dokter De Villiers (733)

Onbepaalde en bepaalde lidwoorde as voorbepalings in die naamstuk

In 'n beduidende aantal gevaIle waar voorbepalings in die teks as deel van 'n naamstuk gebruik

is, is sulke voorbepalings onbepaalde of bepaalde lidwoorde, eerder as byvoorbeeld

aanwysende voomaamwoorde of adjektiewe.

Die onbepaalde lidwoord as voorbepaling in die naamstuk

Die onbepaalde lidwoord word soos in die koine uitsluitlik saam met name gebruik om
generisiteit aan te dui:

Hier kom 'n man, is ok 'n Oerson (WA 582)

Ek is 'n Maarman (GR 699)

0, die baas is 'n Hendriks? (GR 693)

Die Bantoe trou 'n Griekwa (GR 680)

Enklitiese vorme van die onbepaalde lidwoord kom dikwels voor, alhoewel hulle waarskynlik

as gevolg van 'n verskeidenheid transkripsiekonvensies nie aangedui word nie. In die volgende

voorbeelde verbind dit en is 'n:

disse Griekwa = dit is 'n Griekwa (GR 680)

disse Bantoe = dit is 'n Bantoe

disse kal kaffer = dit is 'n kal kaffer

Die bepaalde lidwoord as voorbepaJing in die naamstuk

Die bepaalde lidwoord in verbinding met 'n naam identifiseer en individualiseer 'n bepaalde

referent in gesprekke waar die spreker veronderstel dat die referent aan aIle gespreksgenote

bekend is. Die vonne word in die ontlede tekste net soos in die koine gebruik:

Ons was in die Deteh Refom

dit is nou...die stam Griekwa (WA 533)

my mense, die Maarmanse (GR 699)

Die enklitiese vorm 'ie van die bepaalde lidwoord die het ook voorgekom, byvoorbeeld waar

soos en die verbind, of meen en die:
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lyk mar net soosie Baster =soos die Baster

..ik menie Grieka = ek meen die Griekwa (KW 630)

In die vertellings word dikwels verwys na verskillende etniese groeperings, waar die naam as

kern met die bepaalde lidwoord verbind om groepe as bepaalde referente te identifiseer:

die Xhosas

die Jode

die Swartes (WA)

die Swartmense

die Koranners

die Koelies (KW)

die Blankman

die Swartman

die Bantoeman (GM 1(04)

P1ekname word soos in die koine met en sonder bepaalde lidwoorde gebruik. Die bepaalde

lidwoord word as vaste bepaling in die naarnstuk gebruik wanneer na die distrik verwys word

en me die dorp nie, soos in die koine die Hantam of die Kamdeboo:

die Kaap (GR 699)

die Kolonie (PV 769)

die Kjemel (Campbell) (11 795)

die Vrystaat (KW)

die Suide

die Prieska (PV 821)

Geen vaste patroon kon egter geidentifiseer word me, aangesien die respondent wat die vorm

"die Prieska" gebruik, in dieselfde teksgedeelte ook na Prieska (en ander lokaliteite) verwys

sander die gebruik van 'n lidwoord as voorbepaling:

En toe bly ek mar in Prieska. Ek het grootgeword in Louisville....en toe kom bly

ek in Upington....En darvanaf is ek hiervanaf Kakamas toe.. (PV 768-9)
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Die ongemarkeerde gebruik van plekname, dit wi! se sonder 'n bepaalde lidwoord, het by al

die respondente voorgekom, 5005 'n respondent uit Kokstad wat verwys na Kleidsdale, Port

Shepstone, Maraiskop en Sederville (p.934-6). Dieselfde respondent gebruik ook die

volgende vorme:

daai stik is nou gevat en hei's oorgegee..dit behoon nou aan Transkei

Sover ens ma:r gery het, ma:r net eitgevind...is ens in die Transkei (SIM 934)

Waar 'n pleknaam plus bepaalde Iidwoord nie gebruik word om 'n staat of distrik van 'n dorp

te onderskei nie, word dit 5005 in die koine gebruik wanneer die respondent die Iokaliteit wi!

verpersoonIik, of om die bepaaldheid of bekendheid van die Iokaliteit in die tydruimtelike

orientasie tussen spreker en hoorder te versterk. 'n Respondent uit Philippolis gebruik die

volgende konstruksies:

Daaroor is'ie plek se nam vandag "Die Heilkoppe".

Toe staan die Ingelse koenon op Koolskop.....Toe se hiIle sommer die plek se

naam is die Hylkoppie. (WA 588)

Unieke verwysing, waar daar slegs een eksemplaar van '~ klas is, word 5005 in die koine deur

die bepaalde Iidwoord as voorbepaling by 'n naam aangedui:

Ek het nou die Bybel onnergaan (OM 47)

..en die Here maar preis en dank (JR 987)

Wie's die man wat in die Presidentsraad is? (SIM 919)

..die man wat preek..Ik me:n van die Christen (JR 985)

Soos in die koine is daar sekere soortnaamwoorde wat op pad is om name te word, of reeds

name is, en wat dus vas met die bepaalde Iidwoord verbind (ponelis 1979: II7). Die

bepaaldheid van die substantiefagtige name word versterk om die uniekheid van die referent

aan te dui. Hierdie patrone het verbreid by al die respondente voorgekom:

die wolke

die hemel (OP 791) ]

die deiwel (JR 28)

die wind (LN)

die boegoe
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die rimetiek (AW)

die settees (PV)

die jaarliks (verwysend na 'n jaarlikse feesdiens)

Die bepaalde lidwoord word voor 'n weeksdag gebruik:

moes maar weer die Sondag die hoek gaan haal (SJM 927)

Slegs een geval is gevind waar die bepaalde Iidwoord voor 'n maandnaam gebruik: word:

Kyk, ek is gebore daar in...ses-en-neentig....Ja, die Jannewarie (WA 865)

Die bepaalde lidwoord word in verbinding met 'n rangtelwoord voor 'n maandnaam gebruik::

die dertigste Mei (MR 810)

Ook slegs een geval is gevind waar 'n bepaalde lidwoord voor 'n bynaam gebruik word:

Mei volle naam is, Saul Djoha:nnes Mienie ...ek is mos no Johannes die Doper

(SJM 910)

Aanwysende woorde as voorbepalings in die naamsruk

Die aanwysende (voornaamjwoorde? hierdie en daardie as voorbepalings tot name is nie

dikwels teegekom nie, In een teksgedeelte (p. 989-999) her die 26 keer voorgekom en hierie

of daaiidarie 7 keer, Waar die aanwysende woorde wei gebruik word, druk dit nie

noodwendig verwyderdheid of nabyheid uit nie maar hou, soos in die koine, eerder verband

mer "die wereld waarmee die spreker hom vereenselwig, of nie vereenselwig nie" (ponelis

1979:125).

9Ponelis (1979:89,125) beskryf hierdieldie, en C daardie (dam) as aanwysendeldemonstratiewe

voornaamwoorde waar dit dui op die deiktiese aard van die elemente, naamlik hierdie as in die onmiddellike

nabyheid van die spreker teenoor daardie as verwyderd van die spreker - ruimtelike verwyderdheid kan oak

verband hou met aJkeer. As aanwysende woorde kan hierdie dui op die "wereld van die spreker", terwyl die

anafories gebruik kan word, soos in Die vrou hervier kinders. Dit is &i.waf nou probleme ha.
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In die volgende voorbeelde word afstand aangedui, naamlik: hierie en mer wat wys op die

nabyheid en daar en daai op die verwyderheid van die referent:

Nee, ons kom klaar met hierrie Blankes hie rondom ons

...Kleurlinge daar in Sederville...helle kom ok met daai Blankes klaar (C5 998)

In die volgende voorbeelde is die referente nie in die gesprekskonteks teenwoordig nie, sodat

afstand nie ter sprake is nie. Uit die gebruik van die aanwysende naamwoorde kan egter

afgelei word in watter mate die respondent die referent as gunstig of ongunstig bejeen, of met

watterreferent hy hom vereenselwig:

Dis nou daarie OU dingese nou, daarie Koraannet (AW 893)

Nog van daai outydse Griekwas (SJM 909)

..hille kan daai Engelsman ok lyster (AW 894)

is daai Mathew war ek ., vir baas vertel het (WA 534)

Ja, hierie Robert Kobietjie se pa (GR 670)

Ja,hierie ou Henri Martinnies was ons gewere (GR 671)

Hierie baas Fichardi se skoonpa was...die plasbas

Hierie .Kleinnooi wat...Bas Fikhardt se vrou is

...soes hierie Springbok twak...hulle't gese Magaliesberg (HM 730)

Die emfatiese gebruik van aanwysende woorde in verhinding met name het oak nie dikwels

voorgekom nie, en slegs twee voorbeelde is in een gesprek geidentifiseer:

Toe's hierie Prieska nog net Prieska (PV 763)

Is mar net hierieAfrikans se besigheid (PV 766)

Die volgende is 'n skematiese uiteensetting van die semantiese funksies van die aanwysende

woorde, na aanleiding van die bespreking hierbo:
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Tabell

DIE SEMANTIESE FUNKSIES VAN DIE

AANWYSENDE WOORDE

Relatiewe afstand

Lekseem Naby Venier NOr! verder

die +
hierdie +
daardie +

doerie +

Tabel2

DIE SEMANTIESE FUNKSIES VAN DIE AANWYSENDE WOORDE

Sorekersaffek

Lekseem. Bekend Onbekend Nadruk Goedkeurinf! Afkeer

die + - + - -
hierdie + - + + -
daardie + + - - +

doerie - + - - -

Adjektiwiese voorbepalin,:s in die naamstuk

Behalwe vir die affektiewe ou is adjektiewe as voorbepalings by name baie seide teegekom,

In die meeste gevalle waar adjektiewe wei gebruik word, is dit adjektiewe soos groot wat in

verbinding met ander adjektiewe gebruik word, nie net om grootte of hoeveelheid aan te dui

nie, maar ook volwassenheid, soos ook in die koine die geval is. In die volgende voorbeeld

word die adjektiewe groat en male. anders as in die koine waar groat en male gesamentlik:

eerder na diere sou verwys, gebruik om 'n referent te beskryf as synde volwasse en beskaafd:

hy te groat male Zoela gehad. (GR 675)

In 'n ander venelling word die adjektiewe au en groat gebruik om die begrip van

volwassenheid oor te dra. Hierdie kan as 'n stapelvorm beskou word, aangesien ou en groat

semanties dieselfde onderbou het:
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die ou groot Griekwa (VW)

Volgens Badenhorst (1985:17-29) word aan aIle konstituente wat as voorbepaling by die

naamwoord optree en wat voorafgegaan word deur on determineerder, 'n adjektiwiese funksie

toegeken. Vink (1985:22) beskou on telwoord, soos in 'n poor goeie welte, egter nie as 'n

adjektief nie. Ponelis (1979:571) verwys na 'n konstruksie soos die volgende as pro

substantivering, waar die pro-substantiewe onder tipe-anaforiese reduksie tot stand kom en

die rangtelwoord plus naam vervang lean word deur een (die eersle~:

die eerste Le Fleur..toe hei hiervendaan getrek het (SJM 936) .

Ou word veral met name verbind in verteIlinge oor jagtogte, in geselsies oar

kultuurbedrywighede of stories wat oorvertel word:

ou Wolf en ou Jakkals

ou Oersons

Die adjektief ou word dikwels gebruik wanneer affektief na bekendes verwys word:

ou Tooi

ou Boet

ou Sakkie Dyssel

ou Andries Oerson (AW 4)

Die affektiewe adjektief ou word hier voor 'n bynaam gebruik :

het ek hom die naam gesjee ou Willem Sjeelbek (WA 529)

die een se naam gegee ou Vel (WA 537)

en die een het ek gegee ou Boms

Adjektiewe wat gebruik word, is sorns vir 'n nie-dialekspreker semanties ondeursigtig omdat

dit anders as in die koine gebruik word, soos in die volgende voorbeeld waar die adjektief

skoon nie betrekking her op skoongewaste Griekwas nie, maar 'n verwysing is na daardie

Griekwas met on suiwere afkorns. Die graadbepaIing loutere het dieselfde betekenis,

waarskynlik afgelei van die uitdrukking die [oulere waarheid > die tein« waarheid; na

anaIoog waarvan verwys word na suiwere Griekwas:
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daar is'ie meerskOn Griekwa nie (GM 997)

Ons se rna is loutere Grielcwas (U 739)

Die graadbepaling pure word ook as adjektief gebruik om te verwys na die Griekwa se

rassuiwerheid, na aanleiding van puur = suiwer. Hierdie vonn kan ook as 'n stapelvonn

beskryf word, waar eIke herhaling nuwe inIigting bekend stel:

isse groot nasie...baie nasie...piere Griekwas (GM 679)

In die volgende voorbeeld is pure idiomaties verbind met die kern, sodat dit, soos in die

koine, 'n intensiverende funksie het:

Daar is piere Transkei random ons (SJM 934)

In die volgende voorbeeld word die aanwysende pro-adjektief so ill verbinding met 'n

adjektief gebruik:

50 ordentIike Aferkans (GM 1018)

Naarnstukke wat meer as een adjektief bevat, het nie dikwels voorgekom nie, sodat dit Die

moontIik is om sinvol na hierdie aspek te kyk nie, Die volgende voorbeelde waar meer as

een adjektiefsaam met 'n naarn gebruik word en waar volgorde bepaal kan word, is uit twee

vertellinge gei"dentifiseer:

die ou groat Griekwa (VW)

ou twee Boesmans

dai ou twee Boesmanse (PV 831)

Soos reeds aangedui, word ou aIgemeen in die ontIede tekste aangetref as adjektief in

naarnstukke. Vink (1985:37) wys daarop dat wanneer affektiewe adjektiewe, 5005 ou en

klein in die koine gebruik word, die adjektief se interpretasie Die deur sy attributiewe posisie

bepaal word nie, maar deur die konnotatiewe of denotatiewe interpretasie daarvan. In 'n

sindeel 5005 liewe au Leser word sprekersaffek deur au geirnpliseer en geen inligting oor die

ouderdom van die leser verskaf nie, sodat dit denotatief gebruik word en in die eerste posisie

verskyn. In 'n sindeelsoos ou vervelige self verskaf vervelige inligting oor die naarnwoord,
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en word dit konnotatief gebruik sodat au in die tweede posisie verskyn. Vink (1985:39) kom

uiteindelik tot die slotsom dat aangesien die konnotatiewe en denotatiewe interpretasie van au

baie na aan mekaar Ie, en dikweis ineenvloei, daar geen verband tussen die interpretasie van

au en sy attributiewe posisie bestaan me.

Aan~sende woorde plus adjektiewe as voorbepalings in die naamstuk

Daar is reeds verwys na die gebruik van die aanwysende (voomaarn)woorde daardie of

hierdie, nie slegs om nabyheid of verwyderheid uit te druk nie, maar ook om die mate waarin

die respondent hom met die onderwerp onder bespreking vereenselwig of nie, aan te dui. Die

aanwysende woorde word dus ook gebruik om goedkeuring of afkeer aan te dui (vgI. die

bespreking hierbo).

In die volgende voorbeeld word die aanwysende woord daai deur 'n segspersoon gebruik om
aan te dui dat hy hom nie met "hoe Afrikaans" en "hoe Engels" as spreekvorme vereenselwig

nie:

daai hohe Aferkans...en daar is daai h/ihe Engels (GM 997)

Indie volgende voorbeeld verwys die segspersoon na 'n groep waarvan hy nie dee! was nie:

(Nog) van daai ouiydse Griekwas wat oor 'sie berg gekom 't, (SJM 909)

In 'n ander venelling word na die referente verwys as verwyderd van die plek onder

bespreking:

..dan yang hulle nou die erdvark...lop soek hulle daai OUBoesman (daarom is)

daai ou twee Boesmanse morsdood geslat (PV 831)

Die segspersoon, wat goed kan sing, gebruik die aanwysende woord om goedkeurend te

verwys na ander musikante met wie hy hom duidelik identifiseer:

Hierie au DavidKobietie, hy sie broer ...hierrieRobertKobietjie...

hie'ieIsak Kobietie...hy was die man van daai vijoI...ons het vir hom gesing

(GR 670)
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In 'n gedramatiseerde vertelling word die aanwysende woord gebruik om fisiese nabyheid aan

te dui:

Hy se virrie Boerman: "Man skiet dood hierie blerrie Kaffer" (JR 965)

Herhalin~ van elemente in die naamsmk

Die herhaJing van naamstukke (en substantiefstukke) as nadruksmiddel kom dikwels voor in

die tekste; dit funksioneer as toenemende spesifisering van die kernnaamstuk en verskaf ook

verdere inligting. Hierdie vonne kom ook in die koine voor. Lyons (1977:391) verwys na

die tipe konstruksies as semanties ekwivalent, of endosentries, wat daarop neerkom dat die

geheel dieselfde betekenis het as sy onderdele:

Mar dis 'n.ou Boesmangewis. Ou Boesman - ou Koraner-Boesman (PV 831)

..ek kry vandag ok 'n dinges, 'n Kleerling, 'n Grukwa (GR 644)

In die volgende voorbeeld word 'n opeenstapeling van name saam met 'n bepaalde lidwoord

gebruik om die begrip owerheid oor te dra: die soon konstruksie is soortgelyk aan

herhalingskonstruksies, of stapelvonne, met die verskil dat dit nie semanties ekwivalent is nie

en daarom as eksosentries beskou kan word. Die begrippe hoi en pariment verwys na

owerheidsinstansies, terwyl magistraat as die verteenwoordiger van die instansies beskou kan

word:

Die dag toe die, toe die Ho!Parimenimagistraatdar kom (IJ 816)

Komplekse naamstukke

'n Groot aantal komplekse naarnstukke (wat uit meer as een paradigma, of 'n kombinasie van

paradigmas of sintagrnas opgebou is) is in die ontIede tekste teegekom. In die voorbeelde het

die naam 'n onbepaalde en bepaalde lidwoord onderskeidelik, en twee adjektiewe as

voorbepaJings:

'n groat mak Zoela (GR 675)

die ou groat Griekwa (VW)

In die volgende voorbeeld word die naam deur 'n aanwysende woord plus adjektief en

telwoord voorbepaal:
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daai ou twee Boesmans (PV 831)

Nabepalinl:s by naamstukke

Die setsel!W>@ as nabepalinl: by naamstukke

Setselgroepe wat funksioneer as nabepalings in 'n naamstuk het selde voorgekom, Slegs

twee voorbeelde is in een teksgedeeIte geYdentifiseer:

die Kleurlinge van Os-Griekaland (GM 997)

die K1eurlinge van die Kap

Die substantiefstuk as nabepa1inl: bv naamstukke

'n Naamstuk met 'n substantiefstuk as nabepaling het ook net een keer in een teksgedeelte

voorgekorn:

Afrikaans, ons moedertaal (GM 9)

Die betreklike bvsin as nabepalinl: bv naamstukke

Betreklike bysinne as nabepalings by naamstukke het min voorgekom:

dis ou Le Fleur war ons so omgekonkel her (AW 898)

Adam (Kok) war ons geseherAdam Kok was (JR 851)

Dan se hy dit is Piet van Rooi wardaa geslag her (PV 829)

5.4.2 Die Voornaamwoordstuk

'n Voornaamwoordstuk is 'n naamwoordstuk met 'n voornaamwoord in die kern van die

sintagma (Ponelis 1979:117-120).

•
Weinig komplekse voornaamwoordstukke, d.i. voorname vergesel van voor- en nabepalende

paradigmas of sintagmas, is in die ontlede tekste gevind. Die meeste voorbeelde wat

geYdentifiseer is, was onbepaalde voornaamwO?rde met voorbepalings wat verwys na groepe

mense of versarnelings, en wat tot 'n groot mate ook so in die koine gebruik word. Waar

verskille tussen die koine en Griekwa-Afrikaans weI voorkorn, word dit aangedui

1: Die tipes voornaamwoorde as die kern van voornaamwoordstukke

Die volgende tipes voornaamwoorde het voorgekom as die kern van voomaarnwoordstukke:
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(1) Onbepaalde voomaamwoorde soos alles, goed, ding en elkeen wat verbind met deiktiese

voorbepalings soos solsulke en die kwantor enige, asook betreklike konstruksies en

adjektiwiese nabepalings;

(2) Bepaalde voomaamwoorde soos hulle, ons en julle wat verbind met betreklike

konstruksies asook meervoudige voomaamwoorde en kwantors, en wat die kern vorm van

deelkonstruksies.

Tires voor- en nabepalin!~s in die voornaamwoordstuk

In die besprekings word verwys na die volgende tipes voor- en nabepalings wat in verbinding

met die voornaamwoorde gebruik word:

Die bepaalde lidwoord

Die bepaalde voomaamwoorde ons en hulle

Die onbepaalde voomaamwoordstuk sulke, solike en so

Die kwantors enigeen een.

Nabepalings in die voomaamwoordstuk

Die onbepaalde voornaamwoord alleslals

Betreklike konstruksies.

2. Die Voomaamwoordstuk as sintagma

Voorbepalings in die voomaamwoordstuk

Die bepaalde lidwoord die as voorbepaling in die voomaamwoordstuk

Slegs rwee voorbeelde van 'n bepaalde lidwoord as voorbepaling by 'n onbepaalde

voomaamwoordstuk is in een teksgedeelte geYdentifiseer:

die almal moet so drink van die boegoe ...die" almal wat hier woon (LN 707)

Die gebruik van hierdie konstruksies is sintagrnaries anders as in die koine, waar die

onbepaalde voornaamwoord sonder die lidwoord gebruik word (soos in almal moet daarvan

drink, of almal wat hier woon).

Die bepaalde voomaamwoorde ons en hulle as voorbepalings in die voornaamwoordstuk

Die volgende voorbeelde is in een teksgedeelte geYdentifiseer:
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mar die anders die sny hulle ons almal

So moet hulle almal, sO moet hulle nou die boegoewater... (LN 720)

Ons almal was Kaapse Kleurlinge (SJM 913)

Anders as in die koine, word alman dikwels in variasie met alma! gebruik:

ons alman,die vrouens ook

Die onbepaalde voornaamwoord sulke as voorbepaling in die voornaarnwoordstuk

Vorme soos ding, dinge en goed verskyn dikwels as die kern van die voomaamwoordstukke.

Ponelis (1979:103) verwys na die uiterlike verskyning van hierdie vorme as substantiwies van

aard, maar na gebruik as onbepaalde voornaamwoorde. Die gemeensame variant goed

funksioneer as 'n soonmeervoud van iets.

In die volgende voorbeeld verbind die deiktiese voorbepaling sulke met die onbepaalde

voornaamwoord "goed":

ken nie sulke goed nie (LN)

Die voorbepaling solike word ook dikwels in variasie met sulke teegekorn, 'n Moontlike

rede hiervoor is dat so en sulke versmelt tot een woord, naamIik solike. 'n Ander

interpretasie is dat konstruksies met die morfeem +/ik, soos menslik, dierlik, *dwars/ik, 'n

ekwivalerende betekenis het naamlik soos 'n. mensldiertsdwars, Op grond van die

gelykstellende onderbou word -like by so gevoeg om solike te vorm (vgl. ook die Engelse

konstruksie such like). Hierdie vorm is nie bekend in die koine nie:

vir so/ike dinge

In plaas van sulke goed, so 'n soort ding of so iets word die volgende vorm ook gebruik:

dit is Hollans of so soorte van goete .

Die voorbepaling so is slegs een keer in een teksgedeelte geidentifiseer as voorbepaling by 'n

onbepaalde voomaamwoordstuk:

dan moet sei nou so elke ene maak (LN 707)
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So en sulke word meer volledig bespreek as voorbepalings in die substantiefstuk, aangesien

dit daar rneer verbreid voorgekom her.

Kwantors as voorbepalings in die voornaamwoordstuk

Die kwantor enigeverbind met 'n substantiwiese onbepaalde voornaamwoord:

Doek als, enige ding hy niet, hy moet niet wees (LN 716)

Soos by sulke as voorbepaling word enigeook dikwels in verbinding met soon van gebruik:

in blikkies of enage soon van ding (AW 4)

Nabepalings in die voornaamwoordstuk

Die onbepaalde voornaamwoord alleslals as nabepaling in die voornaamwoordstuk

Die onbepaalde voornaamwoord word gebruik om te verwys na nie-rnenslike referente:

die dinge als moet net soentoe gaan (KW)

Betreklike konstruksies

'n Naam as nabepaling by 'n voomaamwoordstuk korreleer met 'n betreklike bysin:

ons Griekwas (ons wat Griekwas is) (AW)

5.4.3 Die Substantiefstuk

'n Substantiefstuk is'n naamwoordstuk met'n substantief in die kern van die sintagma.

1. Tipes substantiewe wat as die kern van substantiefstukke gebruik kan word

Hierdie klas het verbreid voorgekom met 'n wye verskeidenheid soortnaamwoorde en

massanaamwoorde. Soonnaamwoorde soos kerk, kierie, kar, draadloos, kop, liggaam,

skape, boeke en rivier het die grootste gebruiksvoorkomste getoon,

Benewens 'n groot aantal substantiewe wat soos in die koine gebruik word, soos die

massanaamwoorde water, vleis, meel, koring, mielies, hawer en brood, is 'n aantal

substantiewe wat as kenmerkend van basilek Griekwa-Afrikaans getipeer kan word,
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geidentifiseer, So byvoorbeeld gebruik on segspersoon uit Prieska woorde soos louens, man

lous en meisie-lous, wip-pits Cntoestel om water mee te skep), pittekoffie, velskoens.

Substantiewe war opgeval het uit die vertellinge is soos die van On spreker uit Campbell war
woorde soos poelanieheis Cn self-geboude huisie), rieteheis, boekiese, ouerse, omhangding

asook omhang (karos), kambassie gebruik.

Sprekers uit Kokstad gebruik woorde soos vierwielespan Cnperdekar), leeus in variasie met

lous, loue, leeuens en louens, manhars (maanhaar), djakkaltaks, kneke/s (kniee), vrouense,

manmens.

Massanaamwoorde met rneervoudsvorrne, soos kosse, wilte, waters, geldte, mieliese,

koringse het ook dikwels voorgekom.

Maatnaamwoorde het hoofsaaklik soos in die koine in. verbinding met hooftelwoorde

voorgekorn, soos tien jaar, drie uur, tien sent, waar dit on eenheid aandui en nie on meervoud

neem nie (ponelis 1979:47). Dit het ook in konstruksies voorgekom waar NSI maat of getal

aandui, soos 'n span mense, 'n klomp mense, 'n boksie vuurhoutjies, 'n sui kuikentjies.

Abstrakte soortnaamwoorde, soos moedertaal, mening, nasie, yolk, droogte, tyd, geloof, het

min voorgekom en abstrakte massanaamwoorde soos straf of liefde, het die minste

voorgekorn. In een geval word die adjektief warm gesubstantiveer en in plaas van die

abstrakte soortnaamwoord hitte gebruik:

die warm (van die droogte) (AW )

Nominale'? soos behandeling, gesondheid en boerder, het eweneens min voorgekom,

Respondente gebruik dikwels 'n verskeidenheid nominale om dieselfde begrip oor te <ira.

Die begrip liggaamlike ongesteldheid word in die volgende voorbeelde onderskeidelik

beskryfas:

die siekgeit (PV)

die siekIikgeid (PV)

10VoIgens Ponelis (1979:483) kan die kemsubstantief in 'n nominaalkonstruksie uit werkwoorde of
kopulapredikate, d.i. adjektiewe en naamwoorde, afgelei word, soos in uitbrei - uitbreiding, verlore 
verlorenheid.
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die moeilikheid (WA )

die gernoeilikheid (AW )

die moeilike (met my) (OR)

Ander nominaalvonne is die volgende:

dieastrantgeit (PV)

die deennekaargeit (PV)

'n teleerstelling (PV)

die jaarliks (JR )

die vergaders (vergadering) (SJM)

diedansery

'n stropery

die behandeling (OM)

die gesondheid

vir die verbetering van onse nasie (AW)

is 'n verandering van vroer jare (dit is anders as war dit vroeer was)

Sommige van bogenoernde vorme, soos gemoeilikheid, die moeilike en die jaarliks is

onbekend in die koine terwyl die ander vonne soos in die koine gebruik word.

Daar is gevind dat 'n groot verskeidenheid substantiewe wat uit Engels ontleen is, geredelik

deur respondente uit Philippolis en Kokstad gebruik word, terwyl voorbeelde ook by 'n

respondent uit Prieska reegekom is.

Respondente uit Kokstad:

autumn, spring-tyd, springtime, history, mister Cohen,

captain Elliot, 'n lining, 'n loss ofmemory,

die kietchen, die photo's (CF)

die tounhall, die twosteps (SJM)

die boys, die Book ofLife (OM)

Respondent uit Philippolis:

haar boddies, die goggels

die waaipers, die kerrier

. die parcels, die kolwer (culvert')
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die amen Canny'), die vrym (frame')

die mudguard, 'n spenner

'n prempie, 'n bybie (WA)

Respondente uit Prieska en Campbell:

haar sandals

die strips (PV 834)

die djouldes (GP 792)

Een voorbeeld is teegekorn waar die respondent na 'n blanke verwys in die ingeburgerde

slawetaalvonn:

die duusman (LN 723)

2. Tilles voorbellalin&s tot substanriefsrukke

Lidwoorde, aanwysende woorde, besitlike vorme, adjektiewe en sekere vraagwoorde het as

voorbepalings voorgekorn.

Kwantors soos elke, enige, menige en geen het voorgekom, asook geheelaanduiders soos al

en hele, die graadwoorde sulke en so, getalsomskrywers soos omtrent en so 'n en bepaaIde

en onbepaalde hoof- en rangtelwoorde,

3. Die substantiefstuk as sinta&ma

Lidwoorde as voorbellalings in substantiefstukke

Substantiefstukke met Iidwoorde as voorbepalings het die meeste voorgekom, met die meer

frekwent as 'n; die 31 keer in een teksgedeelte, en 'n 7 keer, Daar is gevind dat weens die

aard van die vertellings, die onbepaalde lidwoord dikwels as gespreksinleier gebruik word

ten einde die referent aan die gespreksgenote bekend te stel, waarna die bepaaIde lidwoord

gebruik word om die referent verder te identifiseer en te lokaliseer, Hierdie vonne word

oak in die koine gebruik.

Aangesien die bepaalde lidwoord so verbreid voorkom, word geen verwysings na spesifieke

respondente by voorbeelde gegee nie. Die voorkoms van hierdie paradigma kan uit die

addenda tot die ondersoek nagegaan word.
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Die be.paalde lidwoord as voorbepalin~ in die substantiefstuk

Volgens Botha & Odendal (1989:133-134) is die determineerder, in hierdie geval die

bepaalde lidwoord, se belangrikste funksie om te spesifiseer, te individualiseer en te

identifiseer in gesprekke waar die referent aan beide spreker en hoorder bekend is. Volgens

De Stadler (1982:11) bevat die bepaalde lidwoord geen inIigting betreffende die lokaliteit of

aard van die referent nie, maar dit gee aan die hoorder te kenne dat die referent binne die

taalgebruikskonteks identifiseerbaar en lokaliseerbaar is.

Die bepaalde lidwoord word volgens Ponelis (1979:17) tydens 'n gesprek saam met 'n

substantief gebruik om referente vir die aanhoorder te markeer met betrekking tot

bepaaldheid, naarnlik bekendheid en uniekheid, en generisiteit,

Die markeriOl! van bekendheid deur middel van die bepaalde lidwoord

In die voorbeelde hieronder word die bepaalde lidwoord net soos in die koine gebruik om

referente te markeer wat na die mening van die spreker aan al die gespreksgenote bekend is.

Substantiewe het die grootste gebruiksfrekwensie getoon, massanaamwoorde 'n kleiner

gebruiksfrekwensie en abstrakte soortnaarnwoorde die kleinste gebruiksfrekwensie:

substantiewe massanaamwoorde abstrakie soortnaamwoorde

die hiest die brood die geloof

die vel die waters die moederstaal

die slang die grond die geveg

die haas die reenr die geveg

die man-lou die sant die koue

Die markerin~ van uniekheid deur middel van die bepaalde lidwoord

Die uniekheid van 'n referent word net soos in die koine deur rniddel van die bepaalde

lidwoord gemarkeer, sodat die spreker op die manier aandui dar die referent na sy mening

enig van sy soon is en alombekend is aan die gespreksgenote. Hierdie tipe referent het 'n

klein frekwensie in die ontlede tekste getoon:

die son

die wind

die nagster

die deiwel
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Die markerin~ van ~enerisiteitdeur middel van die bepaalde lidwoord

Die gebruik van die bepaalde lidwoord voor die enkelvoudsvonn wanneer na meervoudige

referente verwys word, kom seide in die ontlede tekste voor, Hierdie vonne kom ook in die

koine voor (Ponelis 1979:45):

Dis nog die jare van die Afrikanerskaiatp en die boerbok en die gwarabok

(PV769)

..en die skap word ok geboer en die bok word ok gesker (SJM 1(05)

Generiese konstruksies waar die bepaalde lidwoord in verbinding met meervoudsvonne

gebruik word, soos ook in die koine die geval is, het eweneens min voorgekom, moontlik as

gevolg van die onderwerp van bespreking:

boer met die skape (SJM 1(01)

daar is nou die kallers..en die osse (JR 972)

Da se hille nou die mensehet mossie heizies gebou

Die markerin~ van individualiteit deur middel van die bepaalde lidwoord

Net soos in die koine, geskied individualisering van die referent deur middel van 'n bepaalde

lidwoord. In die volgende voorbeelde word die referent geindividualiseer en onderskei van

ander moontlike referente deur middel van die bepaalde lidwoord:

Dis nou die lammervanger daarie - daai grootte (SJM 100 I)

Seen is dood, dis nou die kjindskjind (CF 979)

Nou's nou die kjerelse. die gele:rde...die 'educated' mannetjies (CF 973)

We~latingvan die bepaalde lidwoord

Net soos in die koine, word die bepaalde lidwoord sorns weggelaat uit konstruksies wat deel

. vonn van gedramatiseerde venellings:

(-j Gr6Ipan, daar's water. Daar Ie slaap (-j pere. Jakkals, hoekom lat jy (-j bye

vir my so steek...

hoekom la jy (-j mense vir my so slat? ...blaas (-j reier. Staan (-j reier entjie ver.

(KW604)
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Die gebruik van verouderde vonns van die bepaalde lidwoord

Een segsman gebruik 'n bekende Afrikaans uitroep, met sy ou, verboe naamvalsvorm uit

Nederlands ontleen. Volgens die WAT (Schoonees 1961) is die standaardvonn op dees aard,

op de aarde, of op die aarde:

(op) der aarde! (GR 696)

Die onbepaalde lidwoord as voorbepaling in die substantiefstuk

Die onbepaalde lidwoord word semanties geinterpreteer as een onbekende ...• sodat

onbepaalde verwysing bewerkstellig word, in teenstelling met die bepaalde lidwoord wat die

referent identifiseer en lokaliseer.

Daar is 'n noue verband tussen die hooftelwoord een en 'n. as voorbepalende element in die

substantiefstuk, omdat beide na slegs een referent verwys. Benewens die onbepaalde

lidwoord, war uit een ontwikkel het, is daar nog 'n ander lekseem een met die

betekenisbeperkinge van die aanvanklike lidwoord een:

DIE LIDWOORDELIKE EN TELWOORDELIKE

GEBRUlKE VAN DIE LEKSEEM EEN
.

Een Een 'n

Telwoord Onbepaalde Onbepaalde

lidwoord Iidwoord

Minder as twee + + +

Onb.bnd + + +

Genems - - +

Die markering van onbekendheid deur middel van die onbepaalde lidwoord

Soos in die koine, het onbepaalde lidwoorde in die ontlede tekste meestal voor enkelvoudige

soortnaarnwoorde voorgekom, met die semantiese interpretasie van een onbekende:

pa meet ons vanand lop hal meet 'n sarnbok (11 757)

Nou-die-dag 'n haas op-ie pad opgetel (11 754)

Ou kerel't dar 'n besigheidjie dar gehet (PV 806)
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'n seentjie 'n bees

'n dogtertjie 'n os

'n oom 'n springbok

ook:

'n kerk

'n skool

'n plaas

'n stat

'n land

'nman

'n kind

'n skaap

'n bok

Die markering van enkeJheid denr middeJ van die onbepaaJde Jidwoord

SJegs 'n paar voorbeeJde is teegekom waar die onbepaaJde Jidwoord gebruik word met die

fokus op getal, dit wi! se waar getal semanties swaarcler weeg as onbekendheid. In die

voJgende voorbeeJde word 'n en een, net soos in die koine, uitruilbaar gebruik:

onse kjerk ...hier's ene hierro, 'n anner op Bultfontein, op SederviJIe is ok een

(SJM 994)

hy se monnementdis ok eengetuie lat mens kan sien dis die waarheid daarie

(SJM 997)

Die markering van generisiteit denr middeJ van die onbepaaJde Jidwoord

Soos in die koine, word onbepaalde Jidwoorde gebruik om generisiteit te ruarkeer:

..:n mens wat nie mooi geJewe het nie

sy laaik as sei 'n kjinr wakker mak OR 966)

Die markering van generisiteit denr middeJ van die wegJating van die onlxaJaaJde Jidwoord

OnbepaaJde Jidwoorde word soos in die koine dikwels weggelaat in generiese konstruksies:

as (-J mensvry, dan moet (-J mens so oorkom (PV 823)

.xiie man is blink opge-..polish";wan die man soek (-J meisie (PV 824)

..dan lyk hy soes een war (-J kind abba (PV 824)

Die markering van identifisering denr middel van die onbepaaJde lidwoord

Die onbepaaJde lidwoord word, soos in die koine, ook gebruik om onbekende referente

tydens 'n gesprek te identifiseer, Verdere verwysing na die referent geskied deur middel van

'n bepaaJde lidwoord, omdat die gespreksgenote dan oor gedeelde kennis van die referent

beskik. In die volgende voorbeeJd word die referent deur die onbepaaJde lidwoord bekend
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gestel, en daaropvolgende verwysings geskied deur middel van 'n aanwysende

voornaamwoord en 'n bepaalde Iidwoord:

hierie is 'n riem...daarie riem wat so gespan is...die riem...agter die borne (JR)

Die onbepaalde lidwoord word sorns by bekendsteIIing van die referent weggelaat :

ons het (-) velbroek gedra...die velbroek...daai velbroek

Die weglating van die onbepaalde Iidwoord

Soos in die koine word die onbepaalde lidwoord in nie-generiese substantiefstukke as deel

van die voorbepaling weggelaat, byvoorbeeld voor adjektiewe:

moes ons water net so (-) groot dram vol dra.ek het mos (-) klomp tjelt gekry

(PV 822)

Die aanwysende (voornaam)woord as voorbepaling in die substantiefstuk

Die aanwysende (voomaam)woorde hierdie en daardie (sien die bespreking in die afdeling

oar die Naamstuk), asook die emfatiese die word dikwels soos 'n bepaalde lidwoord gebruik

om na 'n spesifieke referent te verwys. In een teksgedeelte het die 35 keer voorgekom, daai

en hierie 15 keer en die emfatiese die 6 keer (p. 923-928). Die aanwysende woord sou in

sulke gevaIIe eerder as 'n bepaalde Iidwoord beskou kan word omdat dit nie in die plek van 'n

naamwoord staan, of as 'n "voorlopige" naamwoord optree nie. Verder kan die bepaalde

lidwoord en daardie (daai) afwisselend dieselfde soonnaamwoord voorbepaal, sonder om

enige aanduiding te gee van 'n semantiese onderskeid ten opsigte van verskil in fisiese afstand

of van gevoelswaarde. Hierdie gebruike van die aanwysende voornaamwoorde kom ooreen

met die koine:

dit is innie jeis..in daai boek in...

ek moes maar weer die Sondag die boek gaan haaI en loop kyk (SJM 927)

toe ons met die babetjie terug (kom)....daai babetjie moe jille gaan registreer..

(SJM 924)

Anders as die geval by name, het hierdie en daardie as aanwysende woorde by

substantiefstukke dikwels voorgekom. Ook hier, soos by name, druk dit nie noodwendig

verwyderdheid of nabyheid uit nie, maar hou eerder verband met "die wereld waarmee die

106



spreker hom vereenselwig, of nie vereenselwig nie" (ponelis 1979:125) (vgL ook die

bespreking onder Naamstukke), d.w.s~ hierdie as gunsaanduiding en daardie as aanduiding

van afkeer. Die vorme word ook in die koine gebruik:

'n skirkie...hy is nou gemaakvan hierie toue, hierie wit toue (PV 832)

daai wereld is mos anner wereld (PV 770)

darie jong loutjies_.hille sal vir ons kom seermaak (PV 775)

In sommige gevalle word daai gebruik sonder dat dit afstand of afkeer aandui, Op 'n vraag

aan 'n respondent oor sy van, gebruik hy die en daarie emfaties om onderskeid te maak

tussen die sake onder bespreking:

Ja, myself daai naam gegee

Nou op die manier toe vat ek sommer daarie nam... (KW 889)

Haai word soms in variasie met daai gebruik:

haai anner man het 'n mofline-sjeel doek (GR 655)

so't ons gedra darie tyd

'n Paar voorbeelde is gevind waar: die aanwysende naamwoorde daai en hierie

gesubstantiveer word:

jy sal daais kan kry

hieries war hier bly (JR)

Een segspersoon gebruik die ou Nederlandse vorm in plaas van hierdie:

dietse goed (PV)

Een geval is teegekom waar die en darie saam met doerie gebruik word as verwysend na

ongespesifiseerde referente buite die gesprekskonteks, en om onderskeid te maak tussen die

voorwerpe onder bespreking. Drie vlakke van verwyderdheid word so uitgedruk, waaruit dit

blyk dat die aanwysende woorde die, hierdie en daardie en doerie in Griekwa-Afrikaans

benewens relatiewe afstand en sprekersaffek, ook gebruik word met 'n differensierende nie

deiktiese funksie:
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Die een die drink die goed, in die een drink darie ding en darie een drink doerie

ding (11 816)

In die volgende voorbeeld word die aanwysende woord wei met 'n differensierende deiktiese

funksie gebruik:

ons moet daai ietsietjie angjee en daarie beker en daai skottel en daarie soes

(KW612)

Die semantiese funksies van die aanwysende woorde lean aan die hand van die voorbeelde

hierbo genoern, soos volg skematies voorgestel word:

Tabell

DIE SEMAl\'TIESE FUNKSIF..5vAN DIE AAl\"lVYSE.,..,DE

WOORDE IN GRIEKWA-AFRIKAANS

Relatiewe afstand

Lekseem Nabv Venier Nog verder

die + - -
hierdie + - -

daardie + + +

doerie - - +

Tabel2

DIE SEMAl\'TIESE FUNKSIF..5 VAN DIE AAl\"lVYSENDE WOORDE IN GRIEKWA-AFRIKAANS

Snrekersaffek

Lekseem Bekend Onbekend Nadruk Goedkeuring Afkeer

die + - + - -
hierdie + - + + -
daardie + + - - +
doerie - + - - -
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Die telwoordstuk as voorbepalin!! in die substantiefstuk

Die telwoorde word onderverdeel in hoof- en rangtelwoorde, en bepaalde en onbepaalde

telwoorde. In die geval van die hooftelwoord kan die telwoordstuk uit net die hooftelwoord

bestaan, soos in daar was twintig. of uit 'n getalsomsJaywer en 'n hooftelwoord, in welke

geval daar van 'n telwoordstuk sprake is, soos in daar was omtrent twintig.

In die geval van 'n rangtelwoord kan die telwoordstuk uit net 'n rangtelwoord bestaan, of uit

'n getalsomsktywer en 'n rangtelwoord wat deur die bepaalde lidwoord van mekaar geskei is,

soos in op presies die derde dog (het dinge begin gebeur).

Bepaalde telwoorde dui presies omlynde getalle aan (ponelis 1979:131), soos in die volgende

voorbeelde:

twee donners

twee draaie

vyftien. sent

veertien sjielings (AW)

eendag

tweeduisend akkers (JR)

Soos in die koine, word die hooftelwoord een dikwels op so 'n wyse gebruik dat daar nie

duidelik onderskei kan word tussen 'n lidwoordelike lekseem of telwoordelike lekseem nie. In

die volgende voorbeeld het een 'n lidwoordelike betekenis, orndat dit met die klem op

onbekendheid, eerder as getal, gebruik word:

daas nie eentlik verskil nie, want dis rna een mens, ja, is rna een mens (JR)

In die volgende voorbeeld het een 'n telwoordelike betekenis waar die respondent verwys na

die Griekwas as een groep, en nie as 'n groep wat by gebrek aan grond vir uitbreiding aImaJ

op 'n ongeidentifiseerde plek kan bly nie:

ons is overstock... ons kan nie bly net in een bondeltjie (JR)

In 'n verwysing na hoofman Le Fleur wat 'n groep mense saam met hom op trek geneem het,

kandie bepaalde hooftelwoord een wat voor die substantief gebruik word op twee maniere

109



verstaan word, naamlik dat die trek "op 'n dag'! wat onbekend is" weggeneem is, of dat die

trekkers alrnal by een geleentheid weggeneem is, d.w.s dat daar nie meer as een trek

plaasgevind het nie:

hy't die baie mense een slag weggedra hierso (JR)

In die volgende voorbeelde word een soos in die koine gebruik met verwysing na 'n

"onbekende/ongeidentifiseerde tydstip":

ek was ok een slag in-ie Griekwatal in Kimbirli (PV 764)

Ek het een slag so 'n jakkelskros gehet (GP 795)

Die telwoord word in die volgende voorbeeld ook nie as getal gebruik om een te onderskei

van meer as een nie, maar is 'n versamelingsaanduiding soos in 'n klomp mense war

deurmekaar bly:

dis nou net een gelag deurmekaar (VW)

Hiierdie vorm kom ook in die koine voor, soos in dit wasnouf:Jill groot gemors,

In die volgende konstruksie word die bepaalde hooftelwoord saam met die affektiewe ou en

'n naarn gebruik:

twee ou persie lammertjies (PV)

By die naam Persiese word die adjektiverende afleidingsuffIks -ies ingekort tot -ie en die

attributiewe -e val weg. Hierdie patroon het slegs een keer en ook net by een segspersoon

voorgekom.

'n Onbepaalde hooftelwoord word deur een segspersoon as voorbepaling by 'n verkorte

werkwoord-afgeleide nominaal gebruik, in plaas van allerhande, terwyl die nominaal

gepratery sonder die woordfinale "-y" gebruik word. Die patroon kom nie in die koine voor

nie:

11 Hierdie vonn word ook in die koine gebruik, byvoorbeeld hy het dit eeakeer vertel, of hy sal hulle nog
«IJJkzg wys. Een betokenin hierdie gevalle by 'a onbekendetongespesifiseerde geleentheid. In die ontlede
tekste het een slag dieselfdebetckenis as eenkeer in die koine.
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alhande geprater (GM)

'n Getalsomskrywer word saam met 'n hooftelwoord as telwoordstuk gebruik om benaderde

getalle aan te dui. In die volgende voorbeeld word die getalsomskrywers opgestapel om so 'n

benaderde getal aan te dui; dit is 'n endosentriese konstruksie omdat al die omskrywers

dieselfde semantiese onderbou het. Hierdie tipe konstruksie kom ook algemeen in die koine

voor:

omtrentsekerso daar in die deisentoftweedeisentrond (AW)

In sommige gevalle word die onbepaalde lidwoord saam met die substantiefstuk en die

hooftelwoord gebruik, waarskynlik as 'n vorm van die geheelaanduider so + 'n:

se nou ons hit 'n tweehonnen mense hier (AW)

toe ek daar korn (werk) ../n twintig jaar

Hierdie vorme kom ook in die koine voor, soos in so 'n tweehonderd mensei'n. goeie twee

honderd mense.

Wanneer getalsomskrywers ingedeel word volgens 'n klien war formeelheidsgraad aandui, met

die meer formele vorrne aan die bopunt van die klien en die gewestelike of inforrnele vorme

aan die onderpunt, val dieopgetekende vorrne in Griekwa-Afrikaans aan die onderpunt van

die klien, sodat dit as 'n informele vorm van getalsomskrywing gereken word:

naastenby
ongeveer
ongeveer'n
so ongeveer
so om en by
omtreni so
so 'n goeie .
'n goeie
so 'n
'n

rweehonderd mense

Dieonbepaalde hooftelwoorde, wat soos in die koine met soon- sowel as massanaamwoorde

verbind, is 'n paar maal in die ontlede teksgedeeltes teegekom, In die geidentifiseerde
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voorbeelde verbind die telwoorde hoofsaaklik met massanaamwoorde wat dui op maat of

hoeveelheid :

baie sjelt

'n klomp sjelt

min sjelt

Die getalsomskrywer bietjie word met 'n wye verskeidenheid betekenisbetrekkinge en

sintaktiese funksies in Griekwa-Afrikaans gebruik:

bietjie hoerstanderdse

bietjie geskiedenis

bietjie louwater

bietjie apelepsie atteks

Volgens die WAT (Schoonees 1961) kan bietjie selfstandig optree as 'n substantief 'n bietjie

('n klein hoeveelheid), as telwoord soos in bietjie albasters, waar hoeveelheid uitgedruk

. word, of as adjunk, soos in 'n bietjie koud. Ponelis (1979:297) verwys na 'n bietjie as 'n

laer-intensiteit graadadjunk, soos in hy dink 'n bietjie na, of 'n beperkingskwalifiseerder soos

in sy vryheid is 'n bietjie ingekort.

In die tekste kan bietjie in sommige gevalle onderskei word as 'n onbepaalde hooftelwoord

wat verbind met massanaamwoorde, om maat of hoeveelheid aan te dui. In sulke gevalle

beskou Ponelis 'n bietjie as 'n massabepaler (Ponelis 1979:45):

bietjie louwater

bietjie meel (AW )

In die volgende voorbeeld is 'n bietjie waarskynlik die ekwivalent van (ons beleef so) 11
smkkie Igeskiedenis), soos in die koine, sodat bietjie as 'n maatnaarnwoord gereken moet

word:

dis nou maar 'n bietjie geskiedenis wat ek nou ken (SJM)

Indien die Standaardafrikaanse kognaat van 'n segsman se verwysing na sy

gesondheidstoestand (epileptiese aanvalle) 'n meervoud naarnwoordlekseem soos
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galaanvalle of maagkrampe is, kan bietjie 'n adjektief wees aangesien dit die

gradeerbaarheidstoets slaag (bietjietbaieaanvalle}:

Ek is ok nie fris nie...Bietjie apelepsie alleles wat mei gevathet (SJM 907)

'n Ander moontIikheid is dat bietjie 'n onbepaalde hooftelwoord kan wees indien bietjie

apelepsie alleles dieselfde beteken as enkelel'n poor epileptiese aanvalle. Die waarskynlikste

ontleding is dat bieljie, soos in die koine, as versagtingsadjunk gebruik word, soos in kom

bietjie hier, of hy wil joa 'n bietjie spreek.

Bietjie word ook gebruik as getalsomskrywers met die betekenisse amper en 'n paar

onderskeidelik. Die voIgende voorbeeld is nie bekend in die koine nie:

is bietjie twalfier (lB 841)

Die voorbeeld kom wei in die koine voor, soos in dis nou 'n bietjie lank terug:

dis nou bietjiejare rrug (IB)

In die volgende voorbeeld word bietjie ook as getalsomskrywer saam met so, sonder die

onbepaalde lidwoord, gebruik met die betekenis so 'n paar musiekstukkies. Hierdie vorm

kom ook in die koine voor, soos in ek speel so ('n) bietjie klavier:

ek speel so bietjie stukkies (IB)

Yolgens Ponelis (1979:123) is so 'n die aanwysende pro-adjektief, wat in die voorbeeld saam

met bietjie as 'n massabepaler gebruik word (Ponelis 1979:45):

moet ek vir so 'n bietjie melk derrig sent petaal (AW)

Die kwantor as voorbel'aling in die substantiefstuk

Daar is nie eenstemmigheid by taalkundiges oor die indeling van o.a. kwantors en telwoorde

nie. Benewens die kwantors elke, enige, menige, en geen onderskei Ponelis (1979:420) ook

baie, min, 'n paar, as kwantors (p. 472); terwyl baie, enige, etlike, 'n boel, ens. (p. 133) ook

as onbepaalde telwoorde gebruik kan word en ook reeds hierbo as sodanig bespreek is. De

Stadler (1982:6,358) onderskei universele kwantors as al en sy variante (soos alle, alles,
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almal, algar, al en elk), numeriese kwantors (die hoof- en rangtelwoorde) en eksistensiele

kwantors (war onbepaalde telwoorde insIuit). In hierdie bespreking word verwys na Ponelis

1979 se uiteensetting van die kwantors.

Die voorbepalings elke, enige, menige en geen (of kwantors, aldus Ponelis 1979:420) kom

seIde in die ontlede tekste voor. Slegs drie voorbeelde is in een venelling geidentifiseer, waar

dit soos in die koine gebruik word:

elkedag

enige kos (LN)

enageeen

Die lleheelaanduideras voorbepaling in die substantiefstuk

Volgens Ponelis (1979:134) is al en hele geheelaanduiders en staan hulle in aanvullende

spreiding; al in verbinding met massanaamwoorde ("al die perskes") en hele voor

enkelvoudige soonnaamwoorde ("die hele perske").

AI is in die koine die geheelaanduider wat saam met 'n meervoudige substantief of 'n

massanaamwoord gebruik word war vir bepaaldheid (bekendheid) gemarkeer is deur die

bepaalde Iidwoord die.

Aile, daarenteen, is die geheelaanduider wat saam met 'n meervoudige substantief of

massanaamwoord gebruik word wat weens die afwesigheid van die bepaalde lidwoord die vir

onbepaaldheid gemarkeer is.

Die ontlede tekste het slegs een voorbeeld van aile en baie min voorbeelde van al as

geheelaanduider opgelewer. Waar dit weI geidentifiseer is, word dit soos in die koine

gebruik:

al die gif

al diemense

Waar aile gebruik word, is dit 'n enklitiese vorm van al + die:

alle Iokasie se vee (KW 619)
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en in verbinding met 'n bepaaIde lidwoord en 'n adjektief:

al die klein jakkalkies (PV)

Daar is gevind dar, anders as in die koine, al feitlik deurgaans met hele vervang word:

die hele tjelt (PV)

die hele mense (GM)

tien sjielings se jaartsgoed...maak jou hele kjenners toe (AW )

In 'n venelling gebruik een segspersoon die volgende voorbeeld met die betekenis "die helfte

van al die vee":

dood..alle lokasie se vee. die helfte, hele helfte so tenie bosse (KW 619)

Hierdie vorm word ook in die koine gebruik, soos in "toe eet hy die hele helfte van die

appel",

Anders as in die koine, word die lidwoord en geheelaanduider sorns omgedraai:

heel die mense

heel die veil ("bruidsluier") (LN)

heel die liggaam

ook: ..hy werk op my hele liggaam (GM 698)

As versamelingsbepaler dui hele soos in die koine rnaat, grootte of hoeveelheid aan:

die skap se hele rug (LN)

'n Maatnaamwoord word as voorbepaling tot die massanaamwoord gebruik met die betekenis

"al die geld" of "die hele klomp geld". sodat dit 'n NS + NS-konstruksie tot gevolg het.

Hierdie vorm kom algemeen voor in die koine:

die klomp tjelt (PV)

ons se hele tjelt (LN)
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In die volgende voorbeeld is die werkwoord as nominaal gesubstantiveer met die interpretasie

Hal die vrou se idees/opvattinge" of "'n vrou se lewensuitkyk". Hierdie vorm kom nie in die

koine voor nie:

die vrou se hele bedoel (y{A)

In die volgende voorbeeld word volle gebruik met die betekenis aI - "vertel hom al die dinge

soos wat dit gebeur her", of soos in die koine "die volle waarheid":

vertel hom die volle voorwaardes (IIW)

Die madwoord £0 of sulke as voorbepaling in die substantiefstuk

Soos reeds genoem, is so voIgens Ponelis (1979: 123) die aanwysende pro-adjektief wat saam

met sy uitroepskorrelaat war voor die onbepaalde lidwoord gebruik word. soos in m.:n. mooi

dag, of llill: 'n mooi dag, Voor massanaamwoorde en meervoudige soonnaamwoorde

(wanneer daar nie 'n eksplisiete onbepaalde lidwoord aanwesig is nie), word sulke gebruik,

soos in sulke mooi dae.

De Stadler (1982:113) wys daarop dat so, benewens bogenoemde kenrnerke, ook as

graadwoord beskou word wanneer by graadsinne verbind, soos in "hy is so 'n derduiwel das

aImal hom ham". Die kemsubstantiewe in konstruksies soos die kan as beslaywend of

prediserend getipeer word, en die graadwoord plus graadsin het dan betrekking op die

eienskap war in die substantief herwin kan word. In 'n konstruksie soos~manis war ons
nodig het, word so 'n as 'n eenheid beskou, wat as aanwysende woord optree.

Hierdie ambivalensie word verder bevestig deur die twee onderskeibare waardes, naamlik so

as 'n aanduiding van graad, soos in sy is SQ 'n engel, en so as 'n aanduiding van subkategorie,

soos in hy is.sa 'n dokier (De Stadler 1982:114).

Ponelis (1979:282) verwys na 'n vergelyking van ooreenkoms wat geassosieer word met so,

hetsy as pro-adjektief of as graadwoord. As adjektief is so 'n versmelting van so en die

vergelykingswoord, soos in dit bevredig (so)...JQQS. geen antler tee nie, en as graadwoordjy

weet dit SQ goed soos ek (in hierdie verband verwys Ponelis na die Nederlandse zo+als). In

gevalle soos praat soos 'n vader met hom word die vergelykingskonstruksies vervang deur 'n

adjektiwiese wyse-adjunk of deur die wyse-voorsetselgroep praat (op so 'n "(Ysel met hom

(ponelis 1979:344).
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Verder is daar by so 'n 'n duidelike gelykstellende element, waar 'n gebruiksvorrn soos jou

vark: as beledigende verwyt gebruik word in die teenwoordigheid van 'n aangesprokene; die

gebruiksvonTI..w..l1 vark, daarenteen, word gebruik in die afwesigheid van die referent.

Dat daar ook 'n anaforiese verband in sekere konstruksies met so 'n is, bIyk uit 'n patroon

soos een van die vrouens, so 'n au vet vrou, het saam gelag (Ponelis 1979:573).

Uit die voorgaande is dit duidelik dat so (en sulke by meervoudige referente) 'n wye

verskeidenheid semantiese relasies omvar:

as graadadjektief "so 'n vark"

as deeI van 'n kopulapredikaat "hy is so 'n vark"

as deiktiese ofdemonstratiewe adjektief, aangevul deur Iyftaal "hy lyk so"

as bywoord met 'n kataforiese funksie "die saak staan so"

as pro-adjektief met 'n gelykstellende anaforiese betekenis "die vrou, so 'n vet au vrou, het

ook gelag".

as aanwysende woord "so 'n man is wat ons nodig het".

Uit die voorbeelde hierbo is dit ook duidelik dar benewens die feit dat so as bindstrategie

optree met kataforiese en anaforiese funksies, dit ook aangewend word as 'n dee! van 'n

dramatisering- of gesprekstrategie, of fatiese kommunikasie, waar die hoorder in die

gesprekskonteks teenwoordig is. Tydens 'n gesprek sou IyftaaI, gesigsuitdrukking en

bandgebare 'n vername demonstratiewe of aanvuIlende funksie kon vervuI:

...die boggeIrug(man)... Nee, ek lop-ie met so 'n man nie (PV 824)

Die volgende konstruksies het soos in die koine 'n anaforiese sowel as demonstratiewe

funksie en soos wat uit die konteks afgelei kan word, gaan suIke verduidelikings gepaard met

handgebare. In die eerste voorbeeld word so saam met 'n gebruik, en in die tweede word so

sonder 'n gebruik:

..die vijol...is sommer so 'n kart dingetjie so. Ok so 'n. ronne enetjie. (GM 668)

..die vijol...Dan kry hy so krom koppie. So krom nek. (GM 669)
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In die meeste gevalle word so of sulke as graadbepalings in samehang met ander tekselemente

gebruik, soos in die volgende voorbeeld waar aanvaar kan word dat die respondent ook

handgebare sal gebruik as deel van sy gesprekstrategie. Die graadwoord sulke word

gespesifiseer deur 'n graadbepaling, terwyl verdere spesifisering van die referent deur middel

van die aanwysende woord hierie, plus handgebare, geskied:

Hy't einlik net sukke hierie goete gehad hier agter

(verwysend na 'n Boesman se agterstewe) (pY 831)

So het dikwels voorgekom as graadwoord plus adjektief, waar so die kenmerk wat in die

adjektief beskryf word, versterk. Hierdie vorm kom ook in die koine voor, soos in "ek is sO

moeg":

Dan word ons so 'n au sisrok: gekoop hier by die smouse

(PY 821)

ook: so 'n ronne ui (GM 657)

so 'n lang nek (GM660)

so 'n ronne blik (GM 664)

so 'n grys ou (GM 666)

In die volgende voorbeeld word die graadwoord gespesifiseer deur 'n graadbepaIing, wat ook

as maatbepaler of kwamor kan optree:

die man is net so 'n knop oppie rug (PY 824)

Die onbepaalde lidwoord is weggelaat na die graadwoord:

Moes ons water net so (-Jgroat dram vol dra (PY 822)

Die graadbepaling so word ook voor 'n maatnaarnwoordstuk gebruik wat semanties met die

deelkonstruksie verband hou, maar wat nie formeel as 'n deelkonstruksie benoem word nie:

eet ons so 'n stuk brood

So word as graadbepaling saam met 'n rnaatnaamwoord gebruik:
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gooi so 'n bietjie water (LN)

Een segspersoon gebruik die graadbepaling so voor die graadwoord soveel, wat

gesubstantiveer word deur die byvoeging van die verkleiningsmorfeem -tjie met die betekenis

"so 'n klein pensioentjie":

ek kry darem so sove(e)ltjie my kleinbas (KW 615)

Sulke as graadwoord word, soos in die koine, voor massanaamwoorde en meervoudige

soonnaamwoorde gebruik, beide met en sonder 'n adjektief:

plant sulke groat pampoene (AW)

In die volgende voorbeeld is sulke 'n anaforiese markeerder.

drie tjeelvisse...Is ok net sulke visse (HI 843)

In variasie met sulke word so, solike, soeke, solke en sokke in die ontlede tekste as

graadwoorde en as anaforiese rnarkeerders voor 'n meervoudige soortnaamwoord gebruik.

Die volgende vorrne korn ook in die koine voor:

dan kry hy (die huis) soeke dwarslaue (GM 646)

(rondawels)..Is solke klippertjies so oprnekaar (GM 645)

sisrokke...rnet so bandjies om (PV 821)

Dit is goedjies war sokke fraings het (PV 832)

Die volgende voorbeeld kom nie in die koine voor nie:

Nooit solike moeilikgyte gekry vir solike goed nie (U 754)

'n Leerntewoord as voorbepaling in die substantiefstuk

Die vraagwoorde as voorbepalings by 'n substantiefstuk word ook rue dikwels gebruik rue

(slegs 2 keer in een teksgedeelte):

watse soon Griekwas

watter mannetjie (WA)
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waffer tyd (PV )

Die geniliefsvonn as voorbepaling in die substantiefsruk

Die besil1ike voorilaamwoord as voorbepaling in die subslantiefstuk

Die genitiefsvonn word op rwee rnaniere gebruik: as besitlike voomaamwoord plus

substantief, of as tydsuitdrukking/ naamwoordslUk + se + substantief (Ponelis 1979:128). As

besirlike voomaamwoord plus substantief hou die genitiefsvonn verband met verwysings na

besit, assosiasie of verwantskap, waarvan die grondwaarde 'n betrekking tussen referente

voorstel (bv. ek + rna =my rna). In die volgende voorbeelde uit die ontlede tekste is die

referente konkreel:

myrna

myvrou

mymaterse

synaam

hoar liggaam (AW)

en absrrak:

onse moederstaal

onse gedagte

onse mening (AW)

Eksosentriese herhalingskonstruksies het ook voorgekom, waar elke herhaling 'n uitbreiding

op die vorige naamwoordstuk is:

(Ie Aeur)...hy's vir sy bloed, hy's vir sy geslag, hy's vir sy oumense

(AW 867)

Volgens Ponelis (1979:83) is dit die nie-onderwerpvorm van die attributiewe persoonlike

voomaamwoord war as die voorbepalende besitlike voornaamwoord gebruik word, soos injy

besit > jou besitting, of jy reageer > jou reaksie sodat die semantiese relasies van besit,

verwantskap of assosiasie aangedui word.

In die voIgende voorbeeld word 'n ander semantiese relasie uitgedruk, naarnlik 'n

gevoelswaarde. Die segsman verwys na haarself as kind synde voor op die wa in grootmense
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se geselskap" Sy gebruik die adjektief uitgelate en substantiveer dit sodat die gevoelswaarde

deur die substantief gedra word:

rna s1:: "jy met jou ytgelaatgeit" (PV)

Die gevoelswaarde van die konstruksie word ook in die voIgende voorbeeld deur die

substantief gedra:

jou skelm! (PV)

Die se-vonn as deel van die voorbepalin~ in die ~enitiefsnaarnwoordstuk

Daar word in Griekwa-Afrikaans merendeels na nie-menslike referente verwys deur middeI

van die konstruksie naarnwoordstuk + se + substantief. Die grondwaarde in hierdie gevaIIe

stel die volgende betrekking tussen referente voor. die vroumens+ rok, of die grootmense +
tale:

die vroumens se rok

die grootmense se tale (WA)

die eienaar se gjeld (GR)

Genitiefsnaamwoordstukke as voorbepalings word ook gebruik as geheel- en

deelkonsrruksies, waar die genitief 'n gedeelte.en die kemsubstantief die geheeI aandui:

diewaterse borrel (LN)

die lammertjies se srere (PY)

die vuur se ruik (SJM)

As tydsuitdrukking:

(soos) dienou se kind (PV)

Die vraende voomaamwOOtd wie plus se word as voorbepaling gebruik by die substantief

(verwysend na 'n lykstoet vir 'n afgestorwene):

wiese lyksrasie gaan da?(LN)
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Naamwoorde soos kind. mao of pa is relasioneel van aard en impliseer gevolglik: 'n vaste

relasie met 'n ander referent wat deur die genitiefsvonn uitgedruk word. Daar is reeds in die

vorige hoofstuk verwys na die besitlike voornaamwoord plus se-konstruksie, wat aIgemeen

deur die Griekwas gebruik word, en in beide enkel- en rneervoud voorkom: hy se (mense) en

hulle se (mense), in plaas van sy (rnense) en hulle (rnense). Hierdie konstruksies korn ook

voor as voorbepalings in substantiefstukke:

julle se vrymanne {vryers) (LN)

ma se ou kromrug neef (LN)

hyse ouoom

Indien na die sernantiese verwantskap in die genitiefskonstruksies hierbo gekyk word, is dit

duidelik dat dit nie slegs as geheel- en deelkonstruksies funksioneer nie, maar dat soos in die

koine verskeie sernantiese relasies deur die onderskeie naamwoordstukke in 'n konstruksie

aangedui word:

NSI besit NS2:

die vrouse rok

die eienaar se gjeld

Nsl is verwant aan NS2:

die vrou se kind

hyseou oom

NSI veroorsaak NS2:

die grootmense se tale

'dievuurse ruik

NSI is die geheel waarvan NS2 'n komponent is :

die waterse borrel

die lammetjies se stere

NSI is die tydstip waarop NS2 geld:

die nou. se kind
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Die lidwoord en adjekrief as voorbepalings in die substantiefsmk

Adjektiewe funksioneer beskrywend ten opsigte van die substantief. Die gebruik van

adjektiewe in die ontlede tekste is nie baie produktief nie en het, soos in die koine, meestal

voorgekom as drieparadigma naamwoordkonstruksies, met lidwoorde in die aanloopposisie:

die mal meidjie (VW)

'n helse ontploffing

'n ronne blik

'n lelike ding

'n arm geslag

'n jong rneisiekind (AW)

'n ongemaklike aand

'n moeilike tyd

In die ontlede tekste word adjektiewe soos in die koine gebruik, behalwe dat die attributiewe

-e soms gebruik en soms weggelaat word. In die volgende voorbeeid word "skoon" sonder

die attributiewe -e, wat die adjektief as intensiewe vorm rnarkeer, gebruik, terwyI "maklike"

wel met die attributiewe -e gebruik word:

die skoon waarheid

'n maklike waarheid

Ander voorbeelde is ook geidentifiseer waar die attributiewe -e opsioneel gebruik word:

hei's vir ons mos ie blanke mense (A W 867)

van die blank mense war ek vanrnore so is (AW 860)

hulle speel op skelm. plekke (PV 821)

ek vra vreeslike kak vir rna (PV 823)

Adjektiewe word dikwels so gebruik dat die betekenis slegs uit die konteks afgelei kan word.

Die respondent se verwysing na die waarheid as,(nie) skoon (nie) en maklik, onderskei tussen

die geloofwaardigheid van twee sake. In die koine kom vorms soos die purelreinetsuiwere

waarheidionsin oor:

nie lat ek se dis die skoon waarheid nie, mar dis 'n maklike waarheid die

(AW862)
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Konstruksies soos die volgende word soos in die koine, die ene gelag, of 'n hele gedoe,

gebruik:

piere kranse

piere Transkei rondom ons

Een voorbeeld is gevind waar die adjektief, anders as in die koine, as intensiewe vorm in die

aanloopposisie gebruik word, voor 'n naamwoordstuk wat reeds vir bepaaldheid gemarkeer

is:

pure daai dinge (SJM)

Die bepaalde lidwoord in verbinding met die adjektief los is 'n verwysing na motors by 'n

begrafnis wat nie aan die plaaslike inwoners behoort nie:

die los kare (B1)

Die segsman verwys na 'n warmfles:

die roe bottel (PY)

Selfstandige adjektiewe word soos ill die koine ook in verbinding met meervoudige

soormaamwoorde, sonder 'n lidwoord in die aanloopposisie, gebruik; in sulke gevalle is die

konstruksie vir onbepaaldheid gemarkeer:

klein finteintjies (LN)

klein jakkalkies (PV)

goedkoop dae

groot manne (GM)

Adjektiwiese voorbepalings wat korrespondeer met betreklike konstruksies en 'n

kopulawerkwoord plus sy aanvullinglpredikaat word soos in die koine gebruik (3 keer in een

teksgedeelte):

outydse kinners (PV)

=kinders wat outyds is
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Die betekenis van die adjektief is soms vir die nie-dialekspreker ondeursigtig:

die nageboude plasie

= die plasie wat later aangeleis

hartseerlike verhale (81M)

=verhale wat hartseer is

daai goddelike man

= die man wat ons van God vertel - 'n godsman

'n hopelose pint

='n saak war nie beredder kan word nie (81M)

Die segsman gebruik die volgende vorm waarskynlik: na analoog van my eersgeborene om te

verwys na haar plek van geboorte, of geboorteplek. Hierdie vorm korn nie in die koine voor

me:

my geborende plek (11)

Graadadjektiewe kom dikwels in die tekste voor waar dit net soos in die koine gebruik: word:

die kleinste lammenjies (PV)

die grootste plekke (VW)

die jongste broer

die beste middels

my lieflikste pyp

Die volgende vorm word in die koinegebruik as my heel beste os:

my meestebesteos (GM)

Die graadadjektief groot word met verskeie interpretasies gebruik:. Verwysend na grootte of

ornvang word dit denotief gebruik, soos wat dit ook in die koine voorkom:

'n groat koeel (VW)

die groot rint (GM)

die groot siek
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In die volgende voorbeeld is groot, in verbinding met stad as verwysend na 'n groot klomp

rnense, vir die nie-dialek spreker semanties ondeursigtig en verskil van gebruik in die koine:

(ons was) 'n groot scad

Die adjektief volle in verbinding met mens is insgelyks semanties ondeursigtig en word anders

gebruik as in die koine, waar dit verwys na "n volwaardige mens; "iemand wat sy potensiaal

ten volle ontwikkel' Die segspersoon gebruik dit met die betekenis "word nou 'n

grootmens" of "volwasse":

hy word volle mens (VW)

Baie beteken hier groot:

...is baie nasie (VW)

Die volgende is 'n voorbeeld van 'n nomaliseringsproses waar die eerste element van die

substantiefstuk 'n deeItjiewerkwoord is. Hierdie konstruksies is algemeen in die koine, soos

'n optelbrak, of 'n wegloopkind:

'n grotmak boesmantjie (VW)

'n Kort sluiertjie by 'n bruidsuitrusring word beskryf as stomp;

hierie stomp veiletjie (VW)

ook in die volgende beskrywing, maar met die gewone volgorde (so 'n S1Q!11Il. mysoor ding).

omgedraai, sodar 'n stapelvorm ontstaan. Stomp ding en mysoor het dieselfde semantiese

onderbou, naamlik 'n stomp ding soos 'n muis se oor:

so 'n stomp ding mysoor (VW)

Skil as adjektief is in die volgende uitdrukking waarskynlik 'n verkorte vorm van skilpad:

(ek kykjou met) 'n skil oog (WA)
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Intensiewe vorme van adjektiewe is nie baie produktief in Griekwa-Afrikaans rue. Die

voIgende voorbeeld kan as so 'n intensiewe vonn beskou word, met die gewone betekenis

vol tot op die rand of propvol aangewend om te verwys na 'n vol bus of in die meervoud

volgepakte busse:

gelykvol biste (busse) (IJ)

Segspersone uit Prieska gebruik dikwels die adjektief ou as voorbepaling in die

substantiefstuk:

ou brynkjeenr

ou klein boenjie

oumakperd

ou grotmense

ouman

ou vrinne
•

AlhoeweI adjektiewe hoofsaaklik saam met Iidwoorde as determineerders gebruik word, is die

affektiewe gebruik van OU, soos die gevaI by die naamstukke, algemeen as voorbepaling by

die substantiefsruk. In sulke gevalle word ou se interpretasie nie deur sy attributiewe posisie

bepaal nie, maar deur die aard van die ornringende konsrituente (Vink 1985:136). In die

volgende voorbeelde is daar nie ander adjektiewe (bv. "die verslete ou rok") wat die idee van

ouderdom beklemtoon nie, maar word die denotatiewe interpretasie soos in die koine uit die

konteks afgelei:

OU ooie

ou blou sisrokke

ou Griekwa-ouvrou (PV)

Die konnotatiewe interpretasie, soos venedering, word deur die verldeiningsuffiks aangedui:

'n ou halfkroontjie (PV)

ou hysietjie (LN)
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Tydens 'n gesprek oor die herkoms van die Griekwas verwys die segspersoon (met deernis, na

aanleiding van die affektiewe ou wat as voorbepaling saam met die lidwoord gebruik word en

die verkleiningsuffiks), na die kinders van gemengde huwelike deur die werkwoord verkleur

te substan tiveer:

die ou verkleerlingetjies (AW)

die ou verkleerdenjies

Soos in die koine, word ou ook pejoratief gebruik:

ou vylgoed (VW)

(dis) 'n ou kar

KIeuradjektiewe word dikwels gebruik:

daai rooi lear

die wirbult

einlik geel tanne

die rooi klip

my swan rok (PY)

•

Een segspersoon gebruik die kleuradjektief blou as verwysend na lank gelede, moontlik na

analoog van die uitdrukking een maaI in 'n blou maand met die betekenis volgens die HAT

as selde (Odendal e.a. 1985):

blou jare gelede (IB)

Die adjektief under kom dikwels in die ontiede tekste voor. Waar dit op groeperings of

getalle dui, het dit semantiese kenmerke in gemeen met die kwantors, soos in die volgende

voorbeeld waar anner verwys na 'n groep, of 'n aantal:

die annermense <WA)

Sonder 'n voorbepalende lidwoord verwys anners na nag genades, of nag seeninge, sodat dit

ook as van 'n kwantor afgelei beskou kan word:
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anner genades

Indien anders as 'n adjektief beskou word, behoort dit die gradeerbaarheidstoets te slaag, of

na 'n inherente kenmerk te verwys van die naamwoord wat gekwalifiseer word, soos in blou

lug, of dit behoort predikatief gebruik te kan word, soos in die blou lug> die lug is blou.

Die gebruik van antler soos in die voorbeelde hierbo, slaag nie die gradeerbaardheidstoets

nie; dit dui nie op inherente kenrnerke nie en kan oak nie predikatief gebruik word nie. Sodra

'n konstruksie soos die anner mense predikatief gebruik word, verander die betekenis: die

mense is anders het dieselfde betekenis as die andersteir} mense, waar andersteir} wei as

adjektief gebruik word en op inherente gemoedskenmerke duL

Hieruit blyk dit dat antlers slegs marginaal as 'n adjektief beskou kan word - die verwantskap

tussen onbepaalde telwoorde, sekere kwantore en sekere adjektiewe behoort verder

ondersoek te word.

Anders as in die koine is in die ontlede tekste gevind dat antlers soms gesubstantiveer word,

onder die invloed van die Engelse ochers. In al die voorbeelde hieronder dui anders op

getalle of groeperings, waar die afwesigheid van die lidwoord die onbepaaldheid van die

konstruksie versterk:

(my kinders)...die wat lewe is mar hier i~ Prieska. Anners is nou afgesterf

(PV76S)

(die mense) ...'n hele "groep", Anners is oppie pad dood (AW 891)

Aners is in die Rouman Katoliek aners is innie "church" aners is innie

"independant" (JR 1032)

Ook in die volgende voorbeeld word verwys na 'n groep wat deur middel van die lidwoord vir

bepaaldheid gemerk is om te onderskei tussen diegene wat bou en diegene wat versierings

aanbring:

Helle bou hom so..Die anners maak virhom mooi blomrnetjies binnekant

(GP797)

Ander word ook soos in die koine as tydsbepaling gebruik:

die anner dag (WA)
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Daar is reeds verwys na die verbreide gebruik van hele, byvoorbeeld as geheelaanduider. In

die voIgende voorbeelde word dit soos in die koine as adjektief gebruik:

die heel dag (LN)

die hele nag

Die adjektief hoog word in die volgende voorbeelde anributief en in die stellende trap, saam
met 'n graadbepaling, gebruik:

(is) bietjie hoe Engels

en in die vergrotende trap saam met die graadbepaling bietjie, maar met die graadbepaling

baie oak bygevoeg as versterking, soos ook in die koine dis 'n bietjie baie moeilik:

(is) bietjie baie hoger Afrikaans (JR)

In die volgende voorbeeld word drie voorbepalings gebruik: 'n lidwoord, 'n adjektiefstuk met

'n graadwoord en 'n voltooide verlede deelwoord gekalwerde. Die uitdrukking, wat

eufemisties gebruik word en verband hou met die hubaarheid van 'n vrou, is vir die nie-

. dialekspreker ondeursigtig:

'n kort gekalwerde koei (WA)

Komplekse konstruksies soos die drie voorbeelde hierbo het seide voorgekom. In die

volgende voorbeeld word 'n adjektief saam met 'n graadwoord en onbepaalde lidwoord as

voorbepalings gebruik:

'n bale groot man

In die volgende konstruksie word 'n onbepaalde Iidwoord, 'n adjektief, 'n onbepaalde

telwoord en 'n verdere adjektief as voorbepaling.gebruik:

'n au paar plat velskoens (PV)

Die &enitiefsvorm as voorbepalin& in die substantiefsruk

Name as voorbepalings kom dikwels voor as deel van genitiefskonstruksies:
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die load se land (AW)

Adam Kok se agterruiter (KW)

Le Fleur se span (AW 891)

Abram Stockenstrom. Le Fleer se volk (AW)

'n Maatnaamwoord as voorbel'aling in die substantiefstuk

Kombinasies van substantiefstukke kom nie dikwels in die tekste voor nie en waar dit weI

voorkom, is dit gewoonlik as soonnaamwoord plus substantiefstuk, d.w.s. 'n sintagrna as

voorbepaling en nie net 'n lekseem nie:

'n beker koffie (PV)

daai skottel brood (AW)

Die lidwoord dui die onbepaaldheid van die soortnaamwoordstuk aan:

'0 stukkie brood

Die aanwysende voomaamwoord dui op bepaaldheid:

daai bortel sierdeeg

In die volgende gevalle dui NS2 'n ongespesifiseerde maat of hoeveelheid aan:
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NS 1

/!
NS 2 (m"",)

'n stel
daarie span
'n klornp
'n paar bottel

kuikentjies
mense
tjelt
wyn

In die naamwoordstuk 'n kwaai soort bees dien die maatnaamwoordstuk 'n kwaai soort om

die tipe bees waarvan daar sprake is, verder te onderskei van ander tipes beeste:

[NSI [NS2'n kwaai soon] bees] (AW)

Uitdrukkings soos daai soorte van goete word soos in die voorbeeld hieronder geredeliker as

daai soortegoete deur segspersone gebruik:

Kleerlinge en [NSI [NS2 daai soorre] van goereJ] (AW)

Volgens Ponelis (1979:160) hou die konstruksie wat ook in die koine voorkom, verband met

NS+NS-konsrruksies wat aan Engelse uitwerking toegeskryf kan word. Deur die toevoeging

van die setsel word die naamwoord tot setselgroep herontIeed, en die uitgebreide

naamwoordstuk gevolglik tot uitgebreide setselgroep:
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NS2 M""t·NS

/"\,
die soorte

(1) Die nabepalings bv substantiefstukke

NS1 Uitgobn:ide NS

Subst

goete

NS Maat·NS

/"\,
die soone

van goete

'n Betreklike konstmksie as nabepaIing in die substantiefstuk

Die meeste betrekIike konstruksies in die ontlede tekste bestaan, soos in die koine, uit 'n

kemnaarnwoordstuk plus 'n nabepalende betreklike bysin.

Die betreklike konstruksie is in die koine uit 'n anaforiese oogpunt in wese 'n gelykstellende

konsrruksie omdat die antesedent-naamwoord na die naarnwoord van die

kemnaarnwoordstuk terugverwys, Dieselfde patroon is in die ontlede tekste gevind:

daai spore war hilledie pire gary hermee (KW 625)

'n rooi jet war so opstaan rvvA 585)

die liedjie war daai oudjiewoo gese her (WA 593)

die sierdeeg war sy wil weerknie rvvA 547)

Een van die respondente gebruik die volgende konstruksie, waarskynlik as gevolg van 'n

verspreking:

daar is ... mense sos war die klerlinge is [biekie hoer standerdse gehad het),

(GM 992)
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Daar is ook gevind dat die patroon van 'n betrekIike konsttuksie as nabepaling, anders as in

die koine, ook op ander konstruksies oorgedra word, byvoorbeeld bysinne wat op die oog af

na betrekIike bysinne Iyk, maar waar war 'n voegwoord met dieselfde betekenis as dat is:

(ONDUIDELIK) vannie blank mense, war ik vemotre ok so is (AW 860)

(deur die blankes dat ek vanmore so siek is)

By sommige sinskonstruksies waar 'n mens soos in die koine 'n betrekIike voornaamwoord

sou verwag, gebruik die spreker ander voegwoorde. AI die voorbeelde is vervat in 'n

vertelling van die hokmeisie war geoeroe word, sodat die konsttuksies as plegstatige

verwysings beskou kan word, soos in die koine die pligte diejy nalaat.., of diefoureJJkjy

maak..:

allie waters door sy soe deergaan

die slang die daar innie water is

(LN705)

(LN)

Die volgende konstruksie is ook bekend in die koine, soos in dam mense...dis nou mer war ek

moet werk, waar die uitdrukking vir affek gemarkeer is:

daai oeroe, (dis nou) met wat ek vir hoar skoenmak (LN 703)

In plaas van adjunkte van plek en tyd wat dien as antesedente van bywoordelike betreklike

bysinne, word wat gebruik in die ontlede tekste gebruik:

die deerkie wat hy moet eit (KW)

(waar hy rnoeteit)

daai ryd war hy weggegaan het

(toe hy weggegaan het)

daai dag wat hul/e ..hul/e sien hom nie (KW 710)

daai more wat ek hom mos ythal (715)

dis daai tyd dat hydie boegoewater eet (KW 721, ook 24)
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In die vorige hoofstuk is daarop gewys dar betreklike voornaamwoorde SODS war, waarvoor,

daarvoor en (vir) wie 'n oorgang vorm na die kategorie voegwoorde, aangesien betreldike

voomaarnwoorde - soos die geval is met voegwoorde - aandui dat 'n bysin saam met 'n

hoofsin gebruik word. Die voomaamwoorde verwys anafories na die naamwoorde en verrig

dus 'n voegwoordelike funksie,

Die volgende voorbeelde kom nie in die koine voor me. Op die oog af Iyk dit of die spreker

war as 'n voegwoord gebruik en nie as 'n betreldike voornaamwoord wat anafories na die

naamwoord terogverwys nie en die persoonlike voomaamwoorde (hom, ek) word dus as

anaforiese verwysing ingevoeg. Andersyds kan die invoeging van die persoonlike

voomaarnwoorde deur die spreker as 'n sterker markeerder van die objek of subjek beskou

word:

daai ou war die Jood hier HOM gestier her (AW 891)

die stert war ek HOM hier hou (PV 820)

die ertappels war so groot is as EK my kop is

Die betreklike voomaamwoord word soms weggelaat:

daai outjie (-) da eit die skool eit is (AW)

In die volgende voorbeelde word die referent, net soos by die bepaalde lidwoorde,

geindividualiseer en onderskei van ander moontlike referente deur middel van die betreklike

bysin:

die broeke waronsgeleik her (OM 654)

die namrne ... war (ons) nou sjee (OM 651)

die kjeeners wat dit gedoen het (WA 601)

die sluier..war jy om jou nek dram (WA 597)

die liedjie war daai oudjie woo gese her (WA 593)

'n Infinitiefkonstmksie as nabepaling in die substantiefstuk

Baie min infinitiefkonstruksies is in die ontlede teksgedeeltes as nabepalings by

naamwoordstukke gevind. Waar dit weI voorgekom het, word dit soos in die koine gebruik:

se vir die mense om 'n yolk te word (AW)
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die dood om te sterwe (GR)

'n Naamwoordsin as nabepaling in die substantiefstuk

Volgens Ponelis (1979:455) kom 'n naarnwoordstuk plus nabepalingsin tot stand deurdat die

predikaat saam met die naamwoordsin wat daarmee verbind is, omgesit word tot 'n

komplekse naamwoordstuk met die predikaat as kemnaarnwoord en die naamwoordsin as

nabepaling, soos in:

Dardie film geld verdien het, is nuus

Die nuus dat die film geld verdien het ...

Die meeste bysinkonstruksies in die tekste toon hierdie patroon, maar met die verskil dat lat

in plaas van dat as voegwoord gebruik word:

die ding lat ek reeds gese het jy's nie reg nie (WA)

Lat word ook soms in Griekwa-Afrikaans gebruik waar 'n mens in die koine die tydsadjunk

toe sou gebruik:

daai tyd lat julle grootgeword het (WA)

Dit is opmerklik dat voegwoorde soos sodat, omdat of totdat, waar dat 'n deel van die stam

vorm, glad nie voorkom nie en dat lat as 'n spreektaalvariant van die voegwoorde gebruik

word:

tol die miesies lat hy binne-in daai ouman seskoot val (KW)

se vir die yolk lat God kan vir julle 'n volk wees (AW)

dis die ding latek reedssejy's me padvaardig nie (KW)

Slegs een voorbeeld is in die ontlede teksgedeeltes gevind waar 'n vonn soortgelyk aan die

voegwoord totdat gebruik word, naamlik die tydsadjunk toe wat met tot geassimileer en saam

met die spreektaalvariant van dar gebruik word:

sit saarn met die volk toetlat jy hoeners kry (PV)

(.....totdat die hoenders huistoe korn" - idiornatiese uitdtukking)
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'n Setselgroep as nabepaling in die substantiefsruk

Die setselgroepe watas nabepalings in substantiefsrukke optree, markeer bepaalde semantiese

relasies tussen naamwoorde, naamlik as lokaliteit, herkoms, assosiasie, besit, deel van 'n

geheel, oorsaak en gevolg:

Lokaliteit:

'n man aan onse kant (GM)

die sierdeeg in die skoitel CNA)

die slang in die water (PV)

Assosiasie:

die moeilike aan.my kant (GR)

Herkoms:

'n ander kerk van ons hier (JR)

die Kieurlinge van die Kaap

Deel van 'n geheel:

die hele vleiskant van die Lammers (PV)

Oorsaak en gevolg:

die sjelt van die bok

die warm vannie droogte

(WA)

(AW)

Volgens Ponelis (1979:151-2) vorm die setselgroep met van 'n sterk parallel met die

genitiefsvonn; hy wys daarop dat "hoe swaarder die naamwoordstuk, hoe eerder verskyn dit

in die van-vorm". Hiervolgens word voorkeure by die genitiefsvorm bepaal deur die

persoonlike voornaamwoorde eerste te plaas, gevolg deur name, substantiefsrukke met

voorbepalings, substantiefstukke met nabepalings, met uiteindelik die betreklike konstruksies

as voorkeur vir van-nabepalings.

Die ontlede tekste toon dieselfde patrone, naamlik dat die persoonlike voomaamwoorde

(soos in ons1hv se/;ulle se voormense) voorkeur toon vir genititiefskonstruksies bo van

nabepalings:

my neef(eerder as "die neefvan my")
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haar kinners

jou werk (PV)

Name neern ook eerder die genitiefsvorrn bo 'n van-nabepaling. Uit die konteks van

voorbeelde soos die volgende is dit duidelik dat Fauresrnith vir hierdie spreker as die sentrum

geld, met Jagersfontein as ondergeskik. Die semantiese kenmerk is dus ook die van

assosiasie:

Fauresmitb se Jaersfontein (AW)

(teenoor: *die Jaersfontein van Fauresrnith)

As aanduiding van assosiasie:

die stam se kant (AW)

As deel van 'n geheel:

die water se borrel (LN)

die lammertjies se stere (PV)

Partitiefkonsrruksies, of deelbepalings, dui deelversamelings aan van 'n groter versameling.

Ponelis (1979: 136) ontleed versarnelingsbepalings as predetermineerders, maar wys daarop

dat dit ook as naamwoordstukke beskou kan word. Hiervolgens word sinne soos baie van

die besittings afgelei van baie besittings [van die besittings], sodat die partitiefskonstruksie

as nabepaling by die naarnwoordstuk optree.

Volgens De Stadler (1982:76,147) kan setselgroepstatus toegeken word aan van en die

naamwoordstuk war daarop volg, sodar die setselgroep 'n nabepaling word in 'n (uitgebreide)

naamwoordstuk waarvan die kernnaamwoordposisie nie altyd gevul is nie.

Die volgende is voorbeelde uit die teks, waar die kern nie eksplisiet nie maar as ellips

aangedui word:

een (-) van die Griekwaplase

een (-) van die tarentale

toe't (-) van die mannetjies hom gegooi mit die klip

twee (-) vanmy vroumense lewe nog
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Waar baie 'n deel van die konstruksie vorm, word dit gepromoveer tot die naamwoordstuk,

alhoewel dit by implikasie steeds 'n panitiefskonstruksie is:

baie (-) van daaimense

baie (-) van sy mans

'n Naamstuk as nabepalin& in die substantiefstuk

'n Substantief en naam as stapelvonn

Die volgende is 'n stapelvorm met 'n endosentriese konstruksie, orndat die substantief en

naam 'n gemeenskaplike semantiese onderbou het:

next mand Februarie (GM)

'n Pleknaamstuk as nabepalin& bv 'n substantiefstuk:

die distrik Fooriesmit (AW)

die naam Preezfontein (KW)

die plaas Bultfontein (GM)

'n Persoonsnaamstuk as nabepaIin& wat korreIIeer met 'n berreklike bysin:

Die volgende voorbeelde word soos in die koine gebruik:

Haar ounoi, BeIlie Venter (GR 696)

'n ounoi, Bellie Venter

Sy rna, Mieta Maarman

My mense, die Maarmanse (GR 699)

Die semantiese onderbou van bogenoemde nabepalings kan skematies soos volg uiteengesit

word:
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NS
Substantiefstuk

Algonun

persoon

'n ounoi

tydperk

next mand

gebiedJarea

die distrik

NS
Naamstuk

meer informasie oor persoon

Bellie Venter

meer informasie oor tydsaspek

Februarie

meer informasie oor staatlplaasldorp

Fooriesmit

(2) Die herhaling van elemente in die substantiefstuk

In 'n NSI + NS2-konstruksie waar herhalings plaasvind, bestaan daar 'n disjunktiewe

verhouding tussen die twee naamwoordstukke. Hierdie patroon het dikwels en by aI die

respondente voorgekom, waar die tweede naamwoordstuk gebruik word as verdere

spesifisering van die naamwoordstuk, sodat die konstruksies as eksosentries beskou kan

word:

NSI

(na) die kerk toe,

die ster,

,n skilpadjie,

'n jong meid,

NS2
dle jaarliks toe (GM)

darie nagster (LN)

darie soort skilpadjie (LN)

horde jongmeid (PV)

Die tweede NS het soms 'n betekenisinhoud war slegs uit die gesprekskonteks afgelei kan

word. In die volgende voorbeeld word verwys na die hokmeisie, wie se status by die

aanvang van haar rnenstruele siklus vanaf meisie na grootmeisie, of jongmeisie bevorder

word. Die konstruksie is endosentries omdat die twee naamwoordstukke semanties

ekwivalent is:

dan word sy 'n grootmeisie, jongmeisie (LN)

(3) Die substantiefslUk die woord in vaste uitdrukkings

Die substantiefstuk die woord het verskeie kommunikasieverwante betekenisse in Griekwa

Afrikaans en word vryelik saam met kommunikasiewerkwoorde soos se en spreek gebruik.
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In voorbeeIde soos die voIgende bestaan daar 'n verband tussen die werkwoord en

substantiefstuk, soos in gee rn bevel], waar die substantiefstuk herontleed word tot die

simpIekse werkwoord beveel:

spreek die woord (in pIaas van net spreek)

In die voIgende voorbeeIde word die substantiefstuk die woord in verbinding met s2 as

groepwerkwoord geabsorbeer sodat die segsman dit as 'n meer fonnele stylvariant kan

gebruik, ten einde dit te onderskei van meer simpIekse teenhangers:

war s2 jy die woord

sal die woord s2

ons se die woord om te se (ll 738)

In uitdrukkings soos die voIgende is woord deeI van die substantiefstuk, wat met 'n bepaaIde

betekenis gebruik word:

Soos in die koine:

wragtag, op my woord (PV)

kan ons nie daai woord verstaan nie

die soet woordjies wat hei vir hiIIe in die mond gesit hit (SJM 940)

As verwysend na kennis of soos ek: die saak ken:

kry bietjie beter die woord (VW)

is nou natierlik my woord

As verwysend na die agtergrond van die saak:

die woorde van die Griekwa-sake kom uit (JB)

As verwysend na woorde met trefkrag:

die spreeklike woorde

(4) Die vootkoms van gevkte Nederiandse substantiefstukke
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Uitdrukkings met 'n Nederlandse oorsprong, soos "hygend hen" word in die koine affekties

gebruik, In die ontlede tekste het baie min sulke vonne voorgekom, waar dit nie vir

spesiale affek gemarkeer is nie, maar deel van die segsman se spreektaaI is.

Volgens die WAT (Schoonees 1961) word na iemand van Europese afkoms, ofna 'n blanke,

deur vera! Kleurlinge (as 'n ouer vonn van taalgebruik ) verwys as o.a, 'n Duitsman, 'n

verouderde vonn van Nederlands, asook Duisman of Diesman, war van eersgenoemde

afgelei is. In vroee Afrikaans is die vorm Duister in plaas van Duitser ook gebruik, 'n

vervonning wat deur metasesis ontstaan het. Die Griekwa segspersoon gebruik die

volgende vorm:

die duusman (LN)

Daar is reeds verwys na die bekende Afrikaanse vonne van die volgende uitdrukking,

naamlik op dees aarde, op die aarde en op de aarde. Die volgende verouderde

gebruiksvorm is slegs een keer aangetref:

op der aarde!

Die volgende is verouderde vonne wat soortgelyk is aan die Engelse these, Duitse diese en

Nederlandse dese:

dietse goed (PV)

opdesedag

Vol gens die WAT (Schoonees 1961) is gal die verlede tyd van die Nederlandse geven. In

Afrikaans word gaaf, benewens as attributiewe adjektief, ook in die digterlike sin gebruik,

met die betekenis gawe, soos in Skone gaaf van God gegewe. In die teks word gal

waarskynlik na aanleiding van laasgenoemde gebruik, naamlik sy gal - dit war hy gee. Die

oorsprong van die vonn engaf is nie duidelik nie, maar word deur die spreker in plegstatige

verwysings gebruik:

dankie vor aI sy gal

dankie vir die engaf (PV)

'n Ander respondent gebruik die vorm soos dit aIgemeen in die koine gebruik word:
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Vader seen hierie gawe (GP)

Die respondent verwys na sy leeftyd met die verouderde Nederlandse vorm Leven:

die levenstyd

Die volgende gebruiksvorm verwys na die nageslag, of kleinkinders, se erfdeel, waar

kinneren die ou Nederlandse rneervoudsvorrn vir kinders is:

die kinskinnerengront

Volgens die HAT (Odendal e.a. 1985) is daler 'n afkorting van riksdaalder, die vroeere

muntstuk wat deur die NOlK in die Kaapkolonie in omloop gebring is. Die volgende

uitdrukking is soortgelyk aan die koine 'n pond 'n dag, waar NSI die kern is en NS2 'n

tydperk aandui:

word 'n daler 'n dog petaal (HM - Prieska)

(5) 'n Snbstantiefstuk met 'n kern uit Khoens

Slegs 'n paar voorbeelde van substantiefstukke met 'n kern nit Khoens is teegekom:

'n masetsi ('n kort gekalwerde koei - 'n hubare vrou)

die nabassas (term war gebruik word by die inisiering van 'n jong meisie)

daai oeroe ('n middel war tydens die inisieringsproses gebruik word)

5.5 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk IS die sintagmatiese bou van die naamwoordstuk en die

ontledingsbeginsels wat gevolg is vir die beskrywing van naamwoordstukke in Griekwa

Afrikaans, uiteengesit 'n Breedvoerige beskrywing is gegee van die naamwoordstukke war

in die ontlede tekste voorgekorn her.

Daar is gewys op verskille en ooreenkomste tussen Griekwa-Afrikaans en die koine en die

kompleksiteit van naarnwoordstukke is kortliks bespreek. Hierdie aspekte word
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breedvoerig in Hoofstuk 6 bespreek waar die hipoteses, wat verband hou met die

naamwoordstuk in Griekwa-Afrikaans, getoets word.

Daar is ook tot die gevoIgtrekking gekom dat sekere aspekte van die naamwoordstuk verder

ondersoek behoort te WOn4 te wete die beskrywing van getalsomskrywers as element van

die telwoordstuk, en die verwantskap tussen onbepaalde telwoorde, sekere kwantore en

sekere adjektiewe.
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DIE TOETS VAN DIE HIPOTESES

6.1 lNLEIDING

6.2 OOREENKOMSTE EN VERSKILLE TUSSEN GRIEKWA-AFRIKAANS EN DIE KOINE

63 DIE KOMPLEKSITEITSGRAAD VAN NAAMWOORDSTUKKE IN GRIEKWA-AFRIKAANS

6.4 INHERENTE VARlASIE EN DIE GEOGRAFIESE TIPERING VAN GRIEKWA-AFRIKAANS

6.1 INLEIDING
Die volgende vier hipoteses word in hierdie hoofstuk getoets volgens die prosedure wat in

afdeling 15 uiteengesit is:

Eerste hipotese: Griekwa-Afrikaans en die koine kan as twee afsonderlike dialekte van

Afrikaans onderskei word op grond van verskillende gebruikspatrone by die

voomaamwoorde en naarnwoordstukke.

Tweede hipotese: Griekwa-Afrikaans, as 'n gesproke vemakulervorrn van Afrikaans, vertoon

minder komplekse sintaktiese patrone as die gesproke koine en geskrewe

Standaardafrikaans.

Derde hipotese: Die gebruik van voomaamwoorde in Griekwa-Afrikaans word gekenrnerk

deur inherente variasie ten opsigte van drie gebruikspatrone:

• vroulike geslagsonderskeid, soos in sy! hy is my ma,

• die goed-konstruksie, soos in pal pa-goed;

• die besitlike konstruksie, soos in sy se goedlhy se goedlhomgoed.

Yierde hipotese: AfsonderIike spraakgebiede kan in Griekwa-Afrikaans onderskei word,

6.2 OOREENKOMSTE EN VERSKILLE TUSSEN GRIEKWA-AFRIKAANS

EN DIE KOINE
In hoofstukke 4 en 5 is met betrekking tot die gebruik van voomaamwoorde en

naamwoordstukke deurgaans op die ooreenkomste en verskille tussen Griekwa-Afrikaans en
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die koine gewys. In hierdie afdeling word die verwantskap tussen die twee diaIekte objektief

getoets aan die hand van die volgende hipotese:

Griekwa-Afrikaans en die koine kan as twee afsonderlike dialekte van Afrikaans

onderskei word op grond van verskillende gebruikspatrone by die voornaamwoorde

en die naamwoordstukke.

6.2.1 Die klassifikasie van die lekseme en sintagmas

Ten einde te bepaaI watter onderskeide daar bestaan tussen Griekwa-Afrikaans en die koine,

word die beskrywings van hoofstuk 4 (die voornaamwoordelike stelsel in Griekwa

Afrikaans) en hoofstuk 5 (die naamwoordstuk in Griekwa-Afrikaans) in hierdie afdeling

gebruik as basis vir die ontleding wat op twee vlakke geskied, naamlik op leksikaIe vlak,

waar die gebruik van die voomaamwoorde ontIeed word, en op sintagmatiese vlak, waar die

gebruik van die verskillende tipes naamwoordstukke ontIeed word. Daar word in tabelvonn

aangedui watter van die lekseme en sintagmas in Griekwa-Afrikaans voorkom, watter in die

koine voorkom en of enige van die lekseme en sintagmas in slegs een van die twee diaIekte

voorkom.

Verder word eksemplaries gekyk na 'n aantaI semantiese verskille tussen Griekwa-Afrikaans

en die koine wat nie soos die hoofkorpus data op objektiewe wyse verantwoord kan word

nie, aangesien fyn genuanseerde betekenisbetrekkinge in Griekwa-Afrikaans dikwels vir die

nie-diaIekspreker ondeursigtig is.

Laastens word die geldigheid van die hipotese oor die verwantskap tussen Griekwa

Afrika~s en die koine deur middel van die objektiewe verrekening van die tabelle getoets.
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6.2.2 Uiteensettings van ooreenkomste en verskille tussen Griekwa-Afrikaans en die
koine

Tabel!: DIE VOORNAAMWOORDE: OOREENKOMSTE EN VERSKILLE TUSSEN

GRIEKWA-AFRlKAANS EN DIE KOINE OP LEKSlKALEVLAK

GA Koine Net in Net in

GA Koine

Die Bepaalde Voornaamwoorde

Subjekvorme

PI.Ev

Ek + +
Ekke + +

P2,Ev

Jy + +

'n Mens (= jy generies gebruik) + +

U + +

P3, Ev (manlikevorm)

Hy + +

Dit + +

P3 Ev (vroulike vorm)

Sy + +

Hy: geslagaanduidend + +

Hy: affekties gebruik + +

Dit + +

P3, Ev (onsydig)

Dit + +

Hy + +

PI. Mv

Ons + +

P2,Mv

Julle + +

Vokatief+hulle + +
P2,

U-hulle + +
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

P3.Mv

Hulle + +

Vokatief-hulle + +

Hul + +

Sy + +

Objeksvorme

Pl.Ev

My + +

P2.Ev

Jou + +

'0 Mens (jou =generies gebruik) + +

P2.Ev

U + +

P3. Ev (manlik)

Hom + +

Dit + +

P3. Ev (vroulik)

Haar + +

Dit + +

Hom: geslagaanduidend + +

Hom: affekties + +

P3. Ev (onsydig)

Dit + +

Hom + +

Pl.Mv

Ons + +

P2,Mv

JulIe + +

Vokatief+huIIe + +

P2.Mv

u + +
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

U+hulle + +
P3,Mv

Hulle + +
Vokatief+hulle + +

Hul + +
Hom + +

Wederkerende voomaamwoorde

Pl. Ev

Myself + +

My + +

P2,Ev

Jouself + +

Jou + +
P2,Ev

Uself + +

U + +
P3,Ev

Homself + +
Hom + +

'P3, Ev

Haarself + +
Haar + +
Pl. Mv

Onsself + +
Ons + +

P2,Mv

Julleself + +
JulIe + +
P2,Mv

Uself + +

U + +
P3,Mv

Hulleself + +
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GA Kaine Net in Net in

GA Kaine

Hulle + +

Wederkerige voornaamwoorde: Meervoud

Ons -mekaar + +
Julle - mekaar + +
U -mekaar + +
Hulle - mekaar + +

j

Besitlike voornaamwoorde

P1.Ev

My + +
Myse + +
P2,Ev

Jou + +
Jouse + +
P2,Ev

U + +
Use + +
P3,Ev

Sy + +
Hyse + +
Hom + +
P3,Ev

Haar + +
Sy + +
Hyse + +
P3,Ev

Sy + +
PI.Mv

Ons + +
Onsse '+ +
P2,Mv

JulIe + +
JulIe se + +
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GA Koine Net in Net in
GA Koine

P2,Mv

U + +
P3,Mv

Hulle + +
Hul + +
Hulle se + +
Hulse + +
Sy + +

Besitlike voornaamwoordezSelfstandig

Pl.Ev

Myne + +
Mynes + +
P2,Ev

Joune + +
Jys'n + +
P2,Ev

Us'n + +
Usinne + +
P3,Ev

Syne + +
Vokatief + s'n + +
Vokatief + sinne + +
P3,Ev

Hare + +
Pl.Mv

Ons s'n + +
Ons sinne + +
P2,Mv

Julle s'n + +
JulIe sinne + +

Us'n + +
U sinne + +
P3,Mv
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

Hulle s'n

Hulle sinne

+
+

+
+

Aanwysendeldemonstratiewe voornaamwoorde

Hierdie + +
Hierie + +
Die + +
Daardie + +
Darie + +
Daai + +
Haai + +
Dese + +
Hieries + +
Daries + +
Dietse + +
Doerie + +

Betreklike voornaamwoorde

Wat + +
Waarvoor + +
(vir) wie + +
Hiervoor + +
Daarvoor + +
(vir) dit + +

Die Niebepaalde voornaamwoorde

Vraende voornaamwoorde

Menslik

Wie + +
Wat + +
Waner + +
Waffer + +
Watse + +
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Opsornming:

Die gebruik van 146 verskillende voornaarnwoordelike lekseme in Griekwa-Afrikaans en

die koine is in die voorafgaande tabel opgeteken. Uit die 146 lekseme kom 102

gemeenskaplik in Griekwa-Afrikaans en die koine voor, Verder kom 21 lekseme slegs in

Griekwa-Afrikaans en 23 slegs in die koine voor,
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In persentasieberekenings uitgedruk beteken dit dat bykans 70% van die

voomaarnwoordelike lekseme gemeenskaplik in Griekwa-Afrikaans en die koine voorkom,

dar ongeveer 14% van die lekseme tiperend is van Griekwa-Afrikaans, met ongeveer 16%·

wat in die koine voorkom, maar nie in Griekwa-Afrikaans nie.

Wat die tipiese gebruik van voornaamwoordelike lekseme in Griekwa-Afrikaans betref,

oorweeg verskille LO.v. die se-konstruksie waar die koine se patroon:

Referensiele NS} N
Naam se

veralgemeen word tot:

Referensiele NS}
Naam se N
Pvnw

Wat die betreklike voornaamwoorde betref, gebruik die respondente oorwegend die vorme

Tydadjunk { wat .....

N inar {metwat .....

soos in die dag war ek hier kom en daai oeroe met wat ek hoar nou vryf waar 'n mens in die

koine 'n verskeidenheid ander lekseme in die plek van war sou gebruik:
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Tydadjunk { roe

i
waarmee

in'"
N bevoordeelde vir wie

waarvoor

Die laaste tipiese gebruikspatroon van voornaamwoorde in Griekwa-Afrikaans is die waar

daar in die derdepersoon enkelvoud benewens die manlike vorme ook variante voorkom war

geen geslagsonderskeid aandui nie, sodat hy en hom met verwysing na manlike sowel as

vroulike wesens gebruik word. Die begin van 'n soongelyke verbreiding in die koine is te

bespeur in gevalle waar hy en hom besig is om dit te verdring (Ponelis 1979:70, 587).

Verder wys (C.) Du Plessis (1985:17) daarop dat geslagsonderskeid ook in die koine tydens

affektiese gebruik opgehef word. Opsommenderwys kan dus gese word dat die opheffmg

van geslagsonderskeid by die derdepersoon enkelvoud nie uniek aan Griekwa-Afrikaans is

nie, aangesien dit ook in 'n mindere mate in die koine voorkom.

Dit is net in die geval van wederkerendheid wat 'n gebruikspatroon aIgemeen in die koine

voorkom terwyl dit minder aIgemeen in die Griekwa-Afrikaanse tekste gebruik word. Waar

die lekseem -self in die koine saam met aile voornaamwoordelike vorme gebruik word, is

net die volgende vorme in Griekwa-Afrikaans opgeteken:

eerstepersoon enkelvoud: my! myself

tweedepersoon enkelvoud: joul jouself

derdepersoon enkelvoud: hom! homselfen

eerstepersoon meervoud: onst onsself

Uit die ontledings is dit duidelik dat daar verreweg groter ooreenkomste as verskille op

leksikale vlak tussen Griekwa-Afrikaans en die koine voorkom.
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Tabel2: DIENAAMWOORDSTUKKE: OOREENKOMSTE ENVERSKILLE TUSSEN

GRIEKWA-AFRIKAANS EN DIEKOINE OPSINTAGMATIESE VLAK

GA Koine Net in Net in

GA Koine

Naamstukke

Voorbepalings

Voomaarn en van + +
TItel en naarn + +
Onbepaalde lidwoord en naam + +
Bepaalde lidwoord + naam + +
Bepaalde lidwoord + pleknaarn + +
Bepaalde lidwoord + unieke soonnaarn + +
Bepaalde lidwoord + weeksdag + +
Bepaalde lidwoord + maandnaarn + +
Bepaalde lidwoord + spele + +
Bepaalde lidwoord + siekte + +
Bepaalde lidwoord + rangtelwoord + naam + +
Bepaalde lidwoord + bynaarn + +

Aanwvsende (voomaamjwoord + naam

Hierdiethierieldie

Dnardietdarietdaaiidoerie

: deikties + +
: afstand + +
: affekties + +

Adjektief + naarn + +
Aanwysende woord + adjektief + naarn + +
Herhaling van elemente in naarnstuk:

: endosentries + +
: eksosentries + +

Nabepalings

Setselgroepe + +
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

Substantiefstukke + +
BetreIdike bysinne + +

Voornaamwoordstukke

Voorbepalings

Bepaalde lidwoord + Onbepaalde vnw alma/ + +
BepaaIde lidwoord + Onbepaalde vnw alles + +
Bepaalde voomaamwoorde ons.hulle + a/mal + +
Bepaalde voomaamwoorde ons.hulle + alman + +
Onbepaalde voomaamwoord sulke + Vnw + +
Onbepaalde voomaamwoord so/ike + Vnw + +
Onbepaalde voomaamwoord + soorte van goete + +
Kwantor + Vnw enige + +
Kwantor + Vnw enige soon van + +

NabepaIings

Vnw + Onbep vnw alleslals + +
Betreklike konstruksies: Vnw + naam + +

SUbstantiefstukke

Voorbepalings

Bepaalde lidwoord + Subs!

: bekendheid + +
: uniekheid + +
: generisiteit + +
: individualisering + +

Weglating van bepaalde lidwoord + +
Verouderde vorm van lidwoord der + +

Onbepaalde lidwoord + Subs!
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

: onbekendheid + +

: enkelheid + +

: generisiteit + +

Weglating van onbepaalde lidwoord

: generisiteit + +

: identifisering + +

: nie-generies + +

Aanwysende woorde

Hierdiethierietdie + Subst

Daardieldarieldaaithaai + Subst

: deikties + +

: afstand + +

: affekties + +

Dietse + Subst + +

Telwoord + Subst

Bep hooftelwoord + Subst + +

Bep hooftelwoord + een. + Subst + +

: onbekendheid + +

: versameling + +

Bep hooftelwoord + Adjektief + Subst + +

Onbep Lw+ Hooftelwoord + Subst + +

Getalsomskrywer + Hooftelwoord + Subst + +

Onbep hooftelwoord + Subst + +

Onbep hooftelwoord + Massanaamw + +

Onbep hoofte1woord + bietjie + Massanaamw + +

Bietjie as maatnaamw + Subst + +

Bietjie as adjektief + Subst + +

Bietjie as versagtingsadjunk + Subst + +

Bietjieas getalsomskrywer + Tydsaanduider + +

Bietjie as getalsomskrywer gespesifiseer deur

graadadjunk so + Subst. + +
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GA Kaine Net in Net in

GA Kaine

graadadjunk so + Subst

Bietjie as massabepaler gespesifiseer deur

Aanwysende pro-adjektief so 'n + Subst

+

+

+

+

Kwantor + Subst

Kwantor telkelenigetenagey + Subst + +

Geheelaanduider + Subst

Geheelaanduider al + Bep Lw + Subst + +
Geheelaanduider al + Bep Lw (enklities) + Subst + +
Geheelaanduider al vervang deurhele + BepLw+ Subst + +
Geheelaanduider at vervang deurheel+Bep Lw +Subst + +

BepLw/genitiefsvorm v.d. pers vnw + hele + Subst + +
Bepaalde Lw + Maatnaamw + Massanaamw + +
Graadwoord so 'n (anafories) + Subst + +
Graadwoord so 'n (anafories en demonstratiel) +Subst + +
Graadwoord so 'n + Adjektief + Subst + +
Graadbepaling net + Graadwoord so 'n + Subst + +
Graadbepaiing so + Onbep Lw +Maamaamw +Subst + +
Graadwoord sulke + Subst + +
Graadwoord sollke+ Subst + +
Graadwoord sokke + Subst + +
Graadwoord soeke + Subst + +
Graadwoord solke + Subst + +
Graadwoord so + Subst + +
Graadbepaling net + sukke + Aanw wrd + goete + +
Graadbepaling net + Aanw wrd + Subst + +

Graadwoord nuke + Adj. + Massanaamw + +

Leemtewoord + Subst + +
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GA Kaine Net in Net in

GA Kaine

Vraagwoorde waffer, watter, warse + Subst + +

Besitlike vnw + Subst + +
Besitlike vnw + Gesubstantiveerde Adj: affekties gebruik + +

NS + se + Subst:

: om besitting aan te dui + +
: om verwantskap aan te dui + +
: om assosiasie aan te dui + +
: om oorsaak aan te dui + +
: om geheel en deel aan te dui + +

Vraende vnw wie + se + Subst + +

. Lidwoord + Adj + Subst + +
Lidwoord + Adj (sonder finale -e) + Subst + +

Adj (intensief) + Aanw wrd + Subst + +
Bep Lw + Graadadjunk + Subst + +
Lw +Genominaliseerde deeltjiewerkwoord+ Subst + +
Lw + Adj (intensief) + Subst + +
Lw. + Adj (affektief) + Subst + +
Lw + Adj (kleur) + Subst + +
Gesubstantiveerde antlers sonder Bep Lw + +
Gesubstantiveerde antlers gespesifiseer deur BepLw + +
Geheelaanduider hele as adjektief gebruik + +
Graadbepalers bietjie en baie + Adj + Subst + +
Lw + AS met graadwoord as adjunk + +
Lw + Graadwoord + Adj. + Subst + +
Lw + Adj. + Onbep Telw + Adj. + +

Genitiefsvorm: naam as voorbepaling + +
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

Maatnaamwoord as voorbepaling:

Lw + Soonnw + Subst + +
Aanw wrd + Soonnw + Subst + +
NS dui ongespesifiseerde maat of hoeveelheid aan + +
Maatnw as voorbepaling by kernnws + +

Nabepalings

Betreklike konstruksies

Kernnwst + nabep. betrek bysin + +
Gelykstellende konstruksie + +
war in plek van adjunkte van plek en tyd + +
wat as voegwoord met dieselfde betekenis as dat + +
Ander voegwoorde (bv. daar) in plek van wat + +
Invoeging van pers vnw naas betrek. bysin + +
Betreklike woord weggelaat + +
Betrek, bysin individualiseer referent + +
Infinitiefkonstruksie as nabepaling + +

Naamwoordsin met lat i.p.v. dat + +
Naamwoordsin met lat i.p.v. sodatl omdat, ens. + +

Setselgroepe

: om lokaliteit aan te dui + +
: om assosiasie aan te dui + +
: om geheel en deel aan te dui + +
: om oorsaak en gevolg aan te dui + +
: om herkorns aan te dui + +

Genitiefsvorme

: by name + +
: om assosiasie aan te dui + +
: om geheel en deel aan te dui + +

Partitiefskonstruksies
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GA Koine Net in Net in

GA Koine

Kern in naamwoordposisie nie gevul nie + +

Naamstuk as nabepaling

Subst en naam as stapelvonn + +
Pleknaamstuk as nabepaling + +

Persoonsnaamstuk-wat korre\eermet betrekbysin + +
Herhaling van elemente in Substantiefstuk + +

Totaal 123 18

Opsomming:

Die gebruik van 141 verskillende naamwoordelike sintagmas in Griekwa-Afrikaans en die

koine is in die voorafgaande tabel opgeteken. Uit die 141 sintagmas kom 123

gemeenskaplik in Griekwa-Afrikaans en die koine voor, Verder kom 18 sintagmas slegs in

Griekwa-Afrikaans voor, terwyl daar geen sintagmas opgeteken is wat slegs in die koine

. voorkom nie.

In persentasieberekenings uitgedruk beteken dit dat bykans 87% van die naamwoordelike

sintagmas gemeenskaplik in Griekwa-Afrikaans en die koine voorkom, en dat ongeveer 13%

van hulle tiperend is van Griekwa-Afrikaans.

Wat die tipiese gebruik van naamwoordelike sintagmas in Griekwa-Afrikaans betref, is

daar verskille t.o.v. beide die voorbepalings en nabepalings in die naamwoordstuk

opgeteken.

Voorbepalings in die voornaamwoordstuk

Wat die onbepaalde voornaamwoorde betref, gebruik die respondente dikwels die vonn so,
soos in so soortevangoete, waar 'n mens in die koine eerder sulke sou gebruik, soos in sulke

soorte van goete. Verder gebruik die respondente ook die vorm solike, soos in solike dinge,

wat waarskynlik 'n versmelting van so en sulke is, in variasie met sulke.

Voorbepalings in die substantiefstuk
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Die respondente gebruik oorwegend die vorm hele waar 'n mens in die koine al sou gebruik,

soos in heel die mense > al die mense. Soos by die voornaamwoordstuk, word solike oak

geredelik in verbinding met substantiewe gebruik, soos in solike moeilikgyte.

Nabe.palings in die naamwoordstuk

Wat die betreklike konstruksie betref, gebruik die respondente oorwegend die betreklike

woord war soos in vannie blanke mense wat ek so siek: is. of die deerkie ll!!ll ek moet WI. of

daai dag wat ek hulle gesien her, waar 'n mens in die koine 'n ander lekseem in die plek van

waI sou gebruik:

Griekwa-Afrikaans

Betreklike woord war ....

Diekoine

Voegwoord dat .

Adjunk van plek waar .

Adjunk van tyd toe .

By naamwoordsinne as nabepalings gebruik die respondente oorwegend die

spreektaaivariant lat. soos in hy 101 die miesies lat hy val, of dis die ding l11I ek gese jy's nie

padvaardig nie, of se vir die volk lat God vir julle 'n volk kan wees, waar 'n mens in die

koine 'n verskeidenheid ander lekseme sou gebruik:

Griekwa-Afrikaans

Voegwoord tat....

Diekoine

Voegwoorde

dat...

sodat .

omdat .

totdat .

'n Verdere tipiese gebruikspatroon van naamwoordstukke in Griekwa-Afrikaans is waar die

onbepaalde voornaamwoord alman, soos in ons alman waI mer woon, as kern in die

voornaamwoordstuk gebruik word waar 'n- mens in die koine die onbepaalde

voornaarnwoord almal sou gebruik.

Daar is geen voorbeeide opgeteken van sintagmas wat uitsluitlik in die koine en nie in

Griekwa-Afrikaans voorkorn nie.
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Uit die ontledings hierbo kan afgelei word dat daar verreweg groter ooreenkomste as

verskille op sintagmatiese vlak tussen Griekwa-Afrikaans en die koine vorkom.

6.2.3 Semantiese verskille tussen Griekwa-Afrikaans en die koine

Die volgende eksemplariese voorbeelde van naamwoordsmkke is uit die ontlede tekste

opgeteken wat in Griekwa-Afrikaans met ander betekenisse as in die koine gebruik word, of

s6 gebruik word dat dit vir die nie-dialekspreker ondeursigtig is:

die jaarliks: 'n jaarlikse kerklike byeenkoms

'n groat mak ZoeIa: 'n volwasse, beskaafde Zulu-man

die au groot Griekwa: 'n bejaarde, volwasse Griekwa-man

skoon Griekwas: Griekwas met 'n suiwere afkoms

loutere Griekwas: dieselfde betekenis as skoon Griekwas

die HofParimeni magistraat: die magistraatshof

'n groot stat: 'n groot klomp mense bymekaar

jou hele kjenners: al jou kinders

die vrou se hele bedoel: die vrou se lewensuitkyk

die valle voorwaardes: die volle waarheid

jou ytgelaatgeid: jou astrantheid

. 'n lykstasie: 'n lykstoet

julIe se vrymanne: julie vryers

'n arm geslag: 'n geslag met min voorregte

die skoon waarheid: die suiwer waarheid

'n maklike waarheid: iets wat maklik geglo kan word

die las kare: motorkarre war nie aan die plaaslike inwoners behoort nie

die toe bottel: 'n warmfles

die nageboude plasie: 'n plasie wat later aangele is

hartseerlike verhale: verhale wat seermaak

'n hapelose punt: 'n saak wat nie beredder kan word nie

daai goddelike man: 'n godsman (soos 'n dominee)

valle mens: 'n volwasse persoon

'n.stomp veiletjie: 'n kort sluier

gelykvol biste: busse stampvol passasiers gelaai

'n soveeltjie: 'n pensioentjie

'n kort gekalwerde koei: 'n hubare vrou

die sluier (om jou nek): 'n serp
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die spreeklike woorde: woorde met ttefkrag

die woorde (van die Griekwasake kom uit): die agtergrond van die saak word bekend

gemaak.

Soos reeds aangedui, is die bostaande voorbeelde slegs informatief van aardomdat dit weens

die fyn genuanseerde betekenisverskille tussen Griekwa-Afrikaans en die koine nie op

objektiewe wyse verantwoord kan word en derhalwe nie by die hoofkorpus data ingesluit is

me.

6.2.4Gevolgtrekkings oor ooreenkomste en verskille tussen Griekwa-Afrikaans

en die koine

In hoofstukke 4 en 5 is met betrekking tot die gebruik van voomaamwoorde en

naamwoordstukke deurgaans op die ooreenkomste en verskille tussen Griekwa-Afrikaans en

die koine gewys. In hierdie afdeling word die verwantskap tussen die twee dialekte

objektief getoets aan die hand van die volgende hipotese:

Griekwa-Afrikaans en die koine kan as twee afsonderlike dialelae van Afrikaans
onderskei word op grond van verskillende gebruikspatrone by die voornaamwoorde
en die naamwoordstukke.

Daar moet uiteraard beduidende ooreenkomste tussen twee lekte bestaan voordat hulle as

dialekte van dieselfde taal beskou kan word, maar daar moet uiteraard ook beduidende

verskille tussen hulle bestaan voordat hulle as afsonderlike dialekte van dieselfde taal

gereken kan word.

Teenstrydig met 'n klaarblyklike persepsie dat daar aansienlike verskille tussen Griekwa

Afrikaans en die koine voorkom, is dit uit die ontledings duidelik dat daar oorweldigende

ooreenkomste op sowel leksikale as sintagmatiese vlak tussen Griekwa-Afrikaans en die

koine by gebruiksparrone in die naamwoordkonstruksie voorkom sonder dat daar

beduidende verskille voorkom.

'n Moontlike verklaring vir die genoemde ooreenkornste is dat die koine iewers in die

verlede beduidend beinvloed is deur 'n vroeere vorm van Griekwa-Afrikaans. In hierdie

verhand se Den Besten (1987:86) dat die Kaapse Khoen en die slawe 'n pidgin-vorm van

Afrikaans gepraat het en alhoewel die taal van die koloniste nooit in 'n pidgin ontwikkel het

nie, hulle kontak met die Khoen en die slawe gelei het tot die kreolisering van die
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spreektaal. Davids (1990:10) onderskryf hierdie siening en sa dat the simplified grammar

and syntax of Afrikaans would suggest an influence of the Khoe-Khoen and the slaves,

whose languages have simplified grammatical structures. Their grammatical structures, with

the dialects ofthe lower class Hollanders, together probably resulted in the development of

the grammatical structures and forms which make Afrikaans so different from modern

Dutch.

Dit blyk dus uit die voorgaande vergelyking van voornaarnwoordelike lekseme en

naamwoordstukke dat die hipotese, naamlik dat Griekwa-Afrikaans en die koine as twee

afsonderlike dialekte van Afrikaans onderskei kan word, nie as geldig aanvaar kan word nie.

6.3 DIE KOMPLEKSITEITSGRAAD VAN NAAMWOORDSTUKKE IN

GRIEKWA-AFRIKAANS

6.3.1 Ondersoeke na kompleksiteit in Griekwa-Afrikaans

Volgens (H.G.W.) Du Plessis (Van Rensburg 1984:97) word die naarnwoordstukke van

Griekwa-Afrikaans gekenmerk deur 'n geringer mate van kompleksiteit as die van

Standaardafrikaans. In hierdie verband verwys hy na ....Bernstein se kodeteorie, n1. dat die

taal van die middelklasspreker (in vergelyking met die Britse laerklasspreker) 'n hoer mate

van sintaktiese kompleksiteit vertoon.,". Hy wys daarop dat Van den Broeck (1983:115)

meer aspekte by sy ondersoek betrek as Bernstein, wat fokus op sosiale klasse as enigste

sosiale veranderlike, en se dat studies oor die sosiale korrelasies van sintaktiese variasie van

die standpunt uitgaan dat ..the lower social classes use more simple, the upper more complex

syntactic structures".

Ten einde te bepaal of die voorbepalings tot die naarnwoord in Griekwa-Afrikaans sintakties

minder kompleks is as in Standaardafrikaans, meet Du Plessis (Van Rensburg 1984:125) die

lengte van N-eenhede (wat die hele NS insluit) in gesproke Griekwa-Afrikaans teenoor

geskrewe Standaardafrikaans en bevind dat die gemiddelde lengte van 'n N-eenheid in

Griekwa-Afrikaans "effens laer" is. Na aanleiding hiervan kom hy tot die gevolgtrekking

dat die gesproke Griekwa-Afrikaans van 'n laerklasspreker sintakties minder kompleks sal

wees as die taalgebruik van 'n hoerklasspreker in Standaardafrikaans. Uit voorgaande en uit

studies in Engels en Vlaams (waarvan hy kortliks melding maak), bevind Du Plessis:
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• ..."dat sintaktiese vereenvoudiging optree as sneller vir sintaktiese kompleksiteit as

balans en dat die teenpool van sintaktiese kompleksiteit sintaktiese eenvoud is" (Van

Rensburg 1984:96) en formuleer hy sy sogenaamde kompensasiebeginsel;

• dat gesproke taal 'n kleiner mate van sintaktiese kompleksiteit venoon as

byvoorbeeld formele, geskrewe taal - dat dit vir Afrikaans anders sal wees, blyk

onwaarskynlik (Van Rensburg 1984:176);

• dat sintaktiese kompleksiteit in hoe mate 'n registerverskynsel is; om die ondersoek

verder te voer, behoort daar volgens hom gekyk te word na die verband tussen

sintaktiese kompleksiteit en gespreksonderwerp, meetbare sosiale studies, die graad van

formeelheid, ens. (Van Rensburg 1984:175).

63.2 Die begrip kompleksiteit soos in hierdie ondersoek vervat

Die kompleksiteitsgraad van 'n naamwoordstuk word vir die doeleindes van die ontleding

bepaal op grond van die aantal paradigmas wat die naamwoord in die kern van die

konstruksie voorafgaan, of op grond van die kombinasie van paradigmas en sintagmas wat

dit voorafgaan of wat daarop volg.

Die kompleksiteitsgraad van drie tipes naamwoordstukke word bespreek, naamlik:

• naamwoordstukke met substantiewe as kern

• naamwoordstukke met name as kern

• naarnwoordstukke met voornaamwoorde as kern.

Die bogenoemde kompleksiteitsgrade word vervolgens aan die hand van substantiefstukke

uiteengesit, maar geld ook vir naamstukke en voornaamwoordstukke.

Drie grade van kompleksiteit word onderskei:

1. 'n naamwoordstuk wat deur 'n onbepaalde of bepaalde lidwoord voorafgegaan word en

wat gevolglik net vir bepaaldheid of onbepaaldheid sernanties gemarkeer is, soos:
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/T
Lw oubep Subst

I
'n man

die man

2. 'n naamwoordstuk wat deur 'n paradigma of kombinasie van paradigmas soos 'n

aanwysende woord, kwantor, vraende voornaamwoord of adjektief voorafgegaan word

en wat as 'n kemnaamwoordstuk getipeer kan word, soos:

/T
Wrd aanw Subst

I
hierdie man /T

Kwantor Subst

net mans /is

Vnwvraend Subst

waner mans

Hoewel paradigmas soos aanwysende woorde, kwantors, telwoorde en adjektiewe me

aanleiding gee tot sintagmaties komplekser naamwoordstukke as 'n naamwoordstuk soos die
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man nie, is hulle semanries meer gemarkeerd omdat 'n aanwysende woord soos hierdie,

byvoorbeeld, benewens die semanriese kenmerk [+bekend], ook nog die kenmerk [+naby] of

die kenmerk [+voorkeur] kan he. Naarnwoordstukke met hierdie graad van kompleksiteit

word dus op grond van hulle groter semanriese geladenheid as meer kompleks gereken as

die van die eerste graad van kompleksiteit,

3. Die mees komplekse naarnwoordstuk is een waar die naarnwoord in die kern van die

konstruksie deur 'n kombinasie van paradigmas en sintagmas voorafgaan word, of

voorafgegaan en gevolg word, soos:

41'
Lw AS Subst

6
taarnlike

vriendelike

die mense

GEN

/\..
die man se

NS

I
Subst

hoed

Lw

die

1~
NS LI van die man

Subst

hoed

6.3.3 Register- en stylfaktore by die bepaling van kompleksiteitsgrade

Daar is reeds vroeer in hierdie ondersoek verwys na register- en stylfaktore (vgl. hoofstuk

3), asook na Du Plessis (Van Rensburg 1984:175) se siening dar die bespreking van
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sintaktiese kompleksiteit, met verwysing na die mondelinge venellinge teenoor geskrewe

Afrikaans bloat 'n aanduiding is van sintaktiese kornpleksiteit as register- of stylverskynsel.

In hoofstuk 3 is gewys op die verband tussen "register" en "styl". Du Plessis (l987b:19-22)

verwys na 'n uiteensetting van styl as 'n skaal van formaliteit wat op elke formaliteitsvlak

korreleer met sistematiese fonologiese, grammatiese en leksikale verskille. Hy onderskei

vyf style (of grade van formaliteit), naamlik intieme, kasuele, konsultatiewe, formele en kil

style. Hierdie vlakke van formaliteit hou weer verband met die verbouding tussen

gespreksgenote.

Volgens Du Plessis (Van Rensburg 1984:22) verwys register na die aard van die sosiale

situasie, soos die beroepsvlak van 'n taalgebruiker, terwyl kodewisseling verband hou met

die wisseling wat een spreker in 'n gesprek toepas tussen varieteite van dieselfde taal.

Daar is oak in hoofstuk 3 verwys na Webb (in Borha e.a. 1989:429-430) se onderskeiding

tussen 'n formele en informele styl; Webb wys daarop dat oak gepraat word van 'n bevrore

styl, onderhoudstyl, intieme styl, ens. 'n Formele styl impliseer dat die spreker sy eie

taalgebruik monitor en praat volgens die eise van "korrekte" taalgebruik, terwyl hierdie

selfmonitering by 'n infonnele styl afwesig is, sodat laasgenoemde morfologies en sintakties

gekenmerk sal word deur minder komplekse vorme, Volgens Webb is styl 'n varieteit wat

met 'n bepaalde situasie gekoppel geraak her, en register 'n varieteit wat met 'n bepaalde,

gespesialiseerde aktiwiteit geassosieer geraak het, soos kanseltaal of bendetaal.

Sowel 'n stuk geskrewe Afrikaans as gesproke taalgebruik kan na aanleiding van Du Plessis

en Webb se sieninge as formeel gekenmerk word. As gevolg hiervan is vir die bepaling van

die kompleksiteitsgraad van naamwoardstukke slegs transkripsies of gedeeltes van

transkripsies gebruik wat as informeel getipeer kan word.

6.3.4 Die stel van 'n hipotese oor die kompleksiteitsgraad van naamwoardstukke
in Griekwa-Afrikaans

Aan die hand van die kriteria hierbo uiteengesit, word die voIgende hipotese in hierdie

afdeling geroets:
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Griekwa-Afrikaans toon as gesproke vernakulervorm van Afrikaans mintier komplekse

sintaktiese patrone as die gesproke koine en geskrewe Afrikaans.

6.3.5 Die geselekteerde tekste

Die geldigheid van hierdie hipotese word getoets deur middel van 'n vergelykende ontleding

van die kompleksiteitsgraad van naamwoordstukke wat in dieselfde stylaarde gebruik is deur

sprekers van onderskeidelik Griekwa-Afrikaans, koine Afrikaans en Kaapse-Vemakuler

Afrikaans.

Verder word 'n gedeelte van die bekroonde Afrikaanse roman Toorber~ (Van Heerden 1986)

vir kontroledoeleindes ontleed, omdat dit as geskrewe Standaardafrikaans 'n formeler

register as die drie gesproke tekste verteenwoordig. Die kompleksiteitsgraad van

naamwoordstukke daarin vervat, behoort aan die lig te bring hoe vergelykbaar die data van

gesproke teksgedeeltes werklik is.

6.3.6 Die databasis wat uit die teksgedeeltes geekserpeer is

Die databasisse vir ontleding is soos volg opgestel:

• 'n getranskribeerde teks van gesproke taal in Griekwa-Afrikaans,

• 'n getranskribeerde teks van gesproke taal in koine Afrikaans,

• 'n getranskribeerde teks van gesproke taal in Kaapse-Vemakuler Afrikaans,

• 'n geskrewe teks in Standaardafrikaans.

6.3.7 Werkswyse

Die ontleding van die naamwoordstukke in die teksgedeeltes behels dat aile

naamwoordstukke wat daarin voorkom, gerdentifiseer en volgens die eerste, tweede en derde

grade van kompleksiteit geklassifiseer is. Daama is persentasieberekeninge gemaak van die

voorkomsfrekwensie van elke graad van kompleksiteit.

6.3.8 Die klassilikasie van naamwoordstukke

(1) Gesproke taal in Griekwa-Afrikaans

Besonderhede van respondent: Willem Adams, 'n Griekwa

Ouderdom: 77 jaar

Sosiale stand: laerklas

Opvoedingspeil: ongeskoold
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Omgewing: Philippolis

Jaar van opname: 1982 (Van Rensburg 1984:575-577)

Onderwerp: 'n vertelling oar sy eskapades met 'n fiets

Gesprekstyl : spontane spraak.

'n Totaal van 87 naamwoartlstukke is opgeteken.

Ie graad van kompleksiteit:

'n ding

'n ding

'n hoenner

'n gat

'n koei

In verannering

'n spenner

die hoenner

die hoennerhaan

die hoennerhaan

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die hoenner

die grand

die nooi

die nooi

die nooi
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die nooi

die nooi

die nooi

die miesies

die miesies

die miesies

die wiel

die ding

die dinges

die hok

die straat

die baaisiekelliksens

die hys

die vrou

die vrou

die mense

die sale

die baaisiekel

die gang

die bilt

die koei

die koei

die koei

die bees

die bees

die ding

die ding

die mis

die wind

2e graad van kornpleksiteit:

sykop

sy nek

sy tieket

sy plek

my oe

58 uit 87 =65% van al die naamwoordstukke

173



mynek

jou hoenners

'n 1elike ding

'n treespied baaisiekel

die een pond

die een pond tien

die een pond tien

een pond tien

die selle plek

een pond tien

daai tyd

daai sak

daai Blouberg

daai knop

daaiknop 20 uit 87 = 26% van al die naamwoordstukke

3e graad van kompleksiteit:

'n spenner van my baaisiekel

die hoenner se bek

die hoenner se nek

die miesies op dieselle plek

jou hoenner in die hok

'n dood geryde hoenner

'n gat regdeerie bees

die bees se kemaaitjiederm

8 uit 87 = 9% van a1 die naamwoordstukke

(2) Gesproke taaI in koine-Afrikaans

Besonderhede van respondent: blanke vrou

Ouderdom: laat dertigerjare

Sosiale stand: middelklas

Opvoedingspei1: BA en onderwysdiploma, onderwyseres van beroep

Omgewing: Bellville (naby Kaapstad)

Jaar van opname: 1982

Onderwerp: haar reaksie op 'n ongeluk waarin haar seun betrokke was.

Gespreksty1 : spontane spraak
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'n TotaaJ van 42 naamwoordstukke is opgeteken.

Ie graad van kompleksiteit:

'n ongeluk

'n fratsongeIuk

'n tandarts

die huis

die tafel

die deurklok

die bure

die skooI

die robots

die robot

die tande

die grootste

die kind

die robots

die ambuIans

die hospitaal

die wonde

die wonde

die tande

die tandans

die tandans

die mond

die mond

die tande

die verkeerskonstabel

die kind

2e graad van kompleksiteit:

so eenuur

sy kos

haar ma

al die tande

26 uit 42 = 62% van aJ die naamwoordsrukke
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die ou dokter

Tygerberg hospitaal

net die wonde

sy geslg

symond

. die hele klomp

die een kind

die twee fietse

3e graad van kornpleksiteit:

die bure oorkant se dogtertjie

12 uit 42 = 33% van al die naamwoordstukke

1 uit 42 = 2% van al die naamwoordstukke

(3) Gesproke taal in Kaapse Vernakuler-Afrikaans

Besonderhede van respondente: Twee Maleiers

Ouderdom: onderskeidelik laat vyftiger- en vroee sestigerjare

Sosiale stand: middelklas

Opvoedingspeil: tersiere diplomas; onderskeidelik 'n skoolhoof en universiteitsbibliotekaris

van beroep

Omgewing: Kaapstad

Jaarvan opname: 1981 (Klopper 1983:43)

Onderwerp: 'n gesprek oor die gevare verbonde aan "te maklik praat" in sekere

omstandighede, in die lig van die politieke klimaat van die tyd.

Gesprekstyl : spontane spraak,

'n Totaal van 42 naarnwoordstukke is opgeteken.

le graad van kompleksiteit;

'n man

'n tyd

'n outjie

die outjie

die ouens

die dinge

die agrerbank

die barber
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die burokrasie

die ding

die ding II uit 42 = 26% van al die naarnwoordstukke

28 uit 42 = 67% van al die naamwoordstukke

2e graad van kompleksireit:

die bleddie ding

daai nonsens

daai barber

daai een barber

daai term

jou lip

'n wit ou

daai manier

daai X en Y (persone se name)

Kaapmalai-taal

university students

daai barber

watter barber

daai Slamse outjie

Sheg Z (naam van Arabiese voorsanger)

ouX

een naweek

twee weke

daai een dag

sy hare

'n Slamse outjie

'n klomp nonsens

daai ou

daai ou

daai ding

daai ou

wie de hel

die bleddie ding

3e graad van kompleksiteit:

Sheg Z se masjiet
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'n wit ou innie agterbank

eens op 'n tyd war die ouens..

3 uit 42 = 7% van al die naarnwoordstukke

(4) Geskrewe teks in Standaardafrikaans

Die ontleding van 'n geskrewe teks berus op die naamwoordstukke vervat op p. 76 van

Etienne van Heerden se Toorbere:.

Styl: formeel.

'n Totaal van 85 naamwoordstukke is opgeteken.

Ie graad van kompleksiteit:

'n bok

'n digter

'n dromer

'n kalf

'n knypbrilletjie

'n perd

'n skermutseling

'n toga

'n windbal

die Bybel

die Engelse Ryk

die Kamdeboo

die Kolonie

die Gog

die Kolonie

die Volksraad

die berg

die boeke

die boeke

die doodstraf

die Engelse

die Engelse

die Engelse
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die gesprek

die geweerkolf

diegrOl

die hande

die Hollanders

die jongrnanne

die Kakies

die kunste

die rebel

die rebeIIie

die regering

die skaduwee

die skouerspier

die skuld

die sonde

die stad

die stad

die stad

die tokkelos

die vloer

die wapen

die wilde-turksvy

2e graad van kompleksiteit:

Duma Magtilt

'n Engelse patrollie

'n goue horlosie

die Tien Gebooie

die Twaalf Artikels

die vreemde idees

die hele Britse Ryk

hul agterhoede

hul broeke

sy makkers

sy partuurs

sy pa

45 uit 85 = 54% van al die naarnwoordstukke
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sy studeerkamer

beroerde krygskennis

eie grond

langryme

slap gewrigte

welsprekende advokaat 18 uit 85 = 21% van al die naarnwoordstukke

3e graad van kompleksiteit:

Soois die rebel

al die vet bokvleis

die Kakies se swan spoorsnyers

die stad se vroumense

Srar.nabelseteleskoop

sy pa se koppigheid

Toorberg se studeerkamer

ballades oor die Engelse Ryk

die rebellie in die Kolonie

die tantes in die skaduwee

'n klomp van sy partuurs

die han van 'n bok

die kranse van Toorberg

die rue van die boeke

die skop van die geweerkolf

die wereld van die sonde

sy kop war wemel van gedagtes

Andreas war gedigte gaan skryfher

Ou Abel, warbaie van sy pa se koppigheid geerfher

Ouma Magtilt, warstilswyend geluister her

Soois, warso teen die Engelse gerebeleer her

21 uit 85 = 25% van al die naamwoordstukke

(5) Resultate

Die kompleksiteitsgrade van die gesprek- en teksgedeeltes wat ontleed is, is soos volg:

Kompleksiteitgrade (%)
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Laag Gemiddeld Hoog

Griekwa-Afrikaans 65 26 9

Koine Afrikaans 62 33 2

Kaapse Vemakuler-Afrikaans 26 67 7

Gemiddelde % 51 42 6

Toorber~-teks 54 21 25

6.3.9 GevoIgtrekkings oor die kompleksiteitsgrade van Griekwa-Afrikaans

Na aanleiding van die berekeninge wat gemaak is, word die volgende gevolgtrekkings

gemaak:

1. Drie grade van naamwoordstukkompleksiteit kom voor in die gesproke sowel as die

geskrewe teksgedeeItes en nie onverwags nie, word naamwoordstukke met lae en

gemiddelde kompleksiteitsgrade in aile gevalle veel meer gebruik as naamwoordstukke met

die hoogste kompleksiteitsgraad.

2. Daar bestaan nie 'n beduidende verskil tussen die gesproke teksgedeeItes (51%) en die

geskrewe teksgedeeIte (54%) wat naamwoordstukke met 'n lae kompleksiteitsgraad betref

me. Ten opsigte van die gemiddelde kompleksiteitsgraad bestaan daar egter wel beduidende

verskille tussen die gesproke teksgedeeItes (42%) en die geskrewe teksgedeelte (21%),

asook ten opsigte van die hoe kompleksiteitsgrade (6% en 25% onderskeidelik).

Die resultate, met 'n meer genuanseerde benadering tot kompleksiteit as vertrekpunt,

bevestig dus Du Plessis se waameming dat daar beduidende verskille in kompleksiteitsgraad

onderskei kan word vir gesproke en geskrewe taalgebruik, en sluit aan by Webb se siening

(Botha e.a, 1989:429) dat 'n informele styl morfologies en sintakties gekenmerk word deur

minder komplekse vorme.

3. Die taalgebruik van die sprekers van Griekwa-Afrikaans sowel as die van die twee

sprekers van Kaapse Vernakuler-Afrikaans, word teen die verwagting in gekenmerk deur 'n

groter aantal hoogs komplekse naamwoordsrukke in vergelyking met die spreker van koine

Afrikaans.

Die gevolgtrekking plaas 'n vraagteken cor die siening dat ongestandaardiseerde varieteite

van 'n taal noodwendig 'n laer graad van kornpleksiteit sou vertoon as byvoorbeeld die
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koine, wat aan 'n veel hoer mate van standaardisering onderworpe is (vgI. Van den Broeck

se siening (Van Rensburg 1984:97) dat the lower social classes use more simple, the upper

more complex syntactic structures). Na aanleiding van hierdie gevolgtrekking kan die eerste

gedeelte van die hipotese, naamlik dat Griekwa-Afrikaans as vernakulervorm van Afrikaans

minder komplekse sintaktiese patrone vertoon as die koine, voorlopig as ongeldig beskou

word.

Daarenteen kan die tweede gedeelte van die hipotese, naamlik dat Griekwa-Afrikaans as

vernakulervorm van Afrikaans minder komplekse sintaktiese patrone as geskrewe

Standaatdafrikaans vertoon, voorlopig as geldig beskou word.

Weens die beperkte omvang van die ontlede teksgedeeltes verg hierdie gevolgtrekkings

egter 'n ornvattender verdere ondersoek.

6.4 INHERENTE VARIASIE EN DIE GEOGRAFIESE T1PERING VAN GRIEKWA

AFRIKAANS

6.4.1 In Agtergrondsperspektief oor variasie in taalgebruik

Die aanvanklike ondersoeke na die variasietaalkunde (vgI. Labov 1966, Sankoff 1978,

Feagin 1979) het onder die naam Sosiolinguistiek ingegaan op die sistematiese kovariasie

van taalgebruikspatrone en maatskaplike verskynsels. In die ondersoeke is gepoog om te

bepaal of faktore soos sprekers se geslag, ouderdom, geloofsverband, etniese lidmaatskap,

ens. taaIgebruik beinvloed of ten minste daarin weerspieel word. Die vertrekpunt van die

ondersoeke was die idiolek, omdat variante van 'n bepaalde struktuurvorm sonder

betekenisverandering afwisselend naas mekaar op parroonmatige wyse deur dieselfde

spreker gebruik word. Soortgelyke ondersoeke hier te lande is die van Klopper 1976 en

1983, Webb 1979 en Kotze 1983. Die bydraes het bowenaI aan die lig gebring dat inherente

variasie so patroonmatig is en s6 sterk met bogenoemde sosiaIe faktore korreleer dat groepe

sprekers se taalgebruik as sosiolekte (sosiale diaIekte) getipeer kan word.

Vanuit 'n taalsosiologiese perspektief le ook Bernstein 1967 'n verband tussen taal en sosiaIe

verskynsels in die formulering van sy sogenaamde agterstandshipotese ("deficit

hypothesis"). Waar daar in die aanvanklike sosiolinguistiek en die latere variasietaalkunde

van die standpunt uitgegaan word dat aIle sosiolekte en diaIekte oor gelykwaardige

kommunikasiepotensiaal beskik, kom Bernstein daarenteen (toespelend op Whorf 1956) tot
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die gevolgtrekking dat sprekers van die werkersklas en laer middelklas weens hulle

maatskaplike omstandighede konseprualiseringsprobleme ondervind wat in hulle

taalbeheersing neerslag vind, en dat sprekers van die hoer middelklas vergelykenderwys oor

'n meer ontwikkelde taalbeheersing beskik as die van die laerklasse. Vir 'n volledige

kritiese vergelyking van Bernstein se agterstandshipotese en die variasietaalkunde kan

Dittmar 1976 geraadpleeg word.

In ooreenstemming met die voorafgaande standpunt, beroep (H.G.W.) Du Plessis hom in die

Van Rensburg-verslag (1984:97-98) op "Bernstein se kodeteorie" en Van den Broeck 1983

vir sy forrnulering van die kompensasiebeginsel. Hiervolgens word geposruleer dat die

taalgebruik van laerklassprekers sintakties minder kompleks (of eenvoudiger) is as die van

hoerklassprekers (vgl. afdeling 6.3.1.) Terrne wat in die Afrikaanse taalkunde sine qua rum

aanvaar word soos "algemeen beskaafd", "substandaard", "afwykend", "minderwaardig",

deel dieselfde bedenklike aannames as Bernstein se agterstandshipotese en word verrny in

hierdie ondersoek.

6.4.2 Die begrip inherente variasie soos in hierdie ondersoek vervat

As gevolg van die beperkinge van die Van Rensburg-verslag as databasis met betrekking tot

vergelykbare styl- en registerdifferensiasie by verskillende respondente, asook die beperkte

omvang van individuele response, is dit nie moontlik om 'n grootskaalse variasie-ondersoek

te onderneem war op 'n ornvattende kwantitatiewe ontleding van 'n verskeidenheid sprekers

se taalgebruik berus nie. Daar word derhalwe 'n meer beperkte doelwit gestel, naamlik: om

drie spesifieke gebruiksvorrne in die naamwoordkonstruksie in die taalgebruik van 'n aantal

sprekers te ontleed om te bepaal of inherente variasie wel op idiolektiese vlak by elk van

hulle voorkom of nie.

6.4.3 Die hipotese oar inherente variasie in Griekwa-Afrikaans

Die voorkoms van inherente variasie in Griekwa-Afrikaans word aan die hand van die

volgende hipotese getoets:

Die gebruik van voornaamwoorde in Griekwa-Afrikaans word gekenmerk dew inherenie

variasie len opsigtevan drie gebruikspatrone: .

• die goed-konstruksie, soos in pal pa-goed;

• . vroulike geslagsonderskeid, soos in hyl sy is my rna;

• die besitlike konstruksie, soos in sy goedi hy se goed!hom goed..
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Aan die hand van die data wat bekom is, word die volgende hipotese ook getoets:

Afsoruierlike spraakgebiede Jean in Griekwa-Afrikaans onderskei word.

6.4.4 Die selekteer van respondente

As gevolg van die beperkinge van die databasis, waama reeds verwys is, is teksgedeeltes

gekies waarin die styl van die sprekers vergelykbaar is en response oenskynlik in dieselfde

register voorkom.

Daar is egter gevind dat 'n redelik komplekse reeks faktore, soos onder andere verskillende

geografiese gebiede en verskillende opvoedingspeile van respondente, 'n invloed het op

response wanneer soortgelyke vrae aan respondente gestel word. Aan twee respondente, een

uit die Kokstad-orngewing (Griekwaland-Oos) en die ander uit die Campbell-omgewing

(Griekwaland-Wes), word 'n vraag gestel oor hulle kinders, waarop hulle SODS volg

antwoord:

Respondent uit Campbell Cn arbeider van beroep):

"..mei vrou...ek het by hom gehet vier kjenners bas, ...een rnannetjie, drie meisiekjenners 

in al vier het gasterwe....banje mense het van affelmasie gasterwe, siek gaword en gasterwe.

Hier in Kjemel bas." (p. 250)

Respondent uit Kokstad Cn onderwyser van beroep):

"meneer...my oudste dogter woon hier plaaslik...haar man het twee hiermotors...my tweede

dogter, die is te Urntata. Sei is daar besnnirderes - onder-bestuurderes vannie Russels

Meubelfabriek, e...meubelwinkel. in sy spog daarmee dat sy een vannie..be..e..vroumense

hier rend is wat die beste betaal word. Sy't dit ver in haar bedryf gebring." (p.54)

As gevolg van die tipe response deur die verskillende sprekers is dit nie moontlik om

inherente variasie te korreleer met stylvariasie nie, en kan 'n mens derhalwe net die mees

tentatiewe afleidings maak oor korrelasie tussen sprekers se opvoedingspeil en inherente

variasie in hulle taalgebruik.
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6.45 Werkswyse

Die ontleding van die teksgedeeltes behels die volgende:

1. Elke respondent se gebruik van die goed-vorm, voomaamwoordelike geslagsonderskeid

en die se-konstruksie in die ontlede teksgedeeltes is getdentifiseer,

2. Die respondenre word aangedui deur middel van die nommer war aan elkeen toegewys

is, en die aantaI kere wat 'n besondere vorm gebruik is, word aangetoon.

3. Daar word aangedui of bepaalde sprekers die vorme sistematies en afwisselend gebruik,

en of dit gekenmerk word deur kategoriale vermyding van die Griekwa-Afrikaanse

vemakulervorm.

4. Daar word gekyk of bepaalde taalgebruikspatrone verband hou met die streek waarin die

spreker woon.

6.4.6 Die databasis wat uit die teksgedeeltes geekserpeer is

Die databasis is opgestel uit gesprekke gevoer met die volgende respondente:

Griekwaland-Oos

Groep 1: Kokstad en omgewing

1 Adam Johannes Booysen (90 jr), ambagsman

2 Cecil George de Bruyn (66 jr), onderwyser

3 Isaac Rose (71 jr), afgetrede beesboer

4 Mev De Bruyn, onderwyseres

5 Maria Minnies (ongeveer 60 jr), dogter van plaasvoorman

6 Betta Mabel Jansen (74 jr), St. 6 geslaag

Griekwaland-Wes

Groep 2: Philippolis en omgewing

1 Hendrik Lawerlot, bejaarde ongeskoolde werker

2 Hendrik Mories, bejaarde veewagter

3 Sampie Rolls (65 jr), ongeskoolde winkelassistent

4 Roos Visser, bejaarde ongeskoolde huisvrou

5 Kammies van Wyk (95 jr), afgetrede ongeskoolde loswerker

6 Willem Adams (75 jr), afgetrede ongeskoolde dambouer
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Groep 3: Campbell en omgewing

1 Klaas van der Westhuizen (65-80 jr)

2 Piet van der Westhuizen (l0 jr jonger as Klaas)

3 Gen Maarman (bejaard).

6.4.7 Die goed-konstruksie

Waar die goed-konsrruksie in die koine as 'n versamelingsaanduiding gebruik word, soos

eetgoed, lapgoed, breekgoed, word dit in Griekwa-Afrikaans deur sommige sprekers,

benewens die meervoudsbetekenis soas "daar wat meneer-goed gebly het", en "wie is

meneer-hullel", oak met enkelvoudsbetekenis gebruik. Pa-goed en pa, byvoorbeeld, kan

na 'n enkele persoan verwys en nie na "my pa-hulle", of "my pa en sy mense" nie. In die

besprekings wat volg word pa en pa-goed as tiperend van die goed-konstruksie geag en sluit

vonne soas oompie-goed en ta-goed in.

Tabell

Groep I: Kokstad en omgewing

Bladsynommers 36-41 50-54 56-62 62-64 66-72 81-92 Totaal

Respondente 1 2 3 4 5 6

-goed - - - - - - -

Tabel2

Groep 2: Philippolis en omgewing

Bladsynommers 6-8 16-20 22-26 28-29 31-34 41.5430 Totaal

Respondente 1 2 3 4 5 6

-goed - - - - - - -

Tabel3

Groep 3: Campbell en omgewing

Bladsynommers 36-41 291·3OS 373-398 .- .- .- Tow!

Respondente 1 2 3 =- =- =oon-
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I(pa)-goed

malpa

OPSOMMING:

Die volgende gebruikspatrone is in elke groep geidentifiseer:

Groep 1 (Kokstad en omgewing):

Geen voorbeelde van die goed-konstruksie nie, wat dui op

kategoriale vermyding van die Griekwa-Afrikaanse vernakulervorm.

Groep 2 (Philippolis en omgewing):

Geen voorbeelde van die goed-konstruksie nie, wat dui op

kategoriale vermyding van die Griekwa-Afrikaanse vernakulervorm.

Groep 3 (Campbell en omgewing):

Respondent I:

Uit 11 verwysings gebruik die respondent die goed-konsrruksie 4 keer, in

afwisseling naas die vorm soos dit in die koine voorkom (7 keer), byvoorbeeld:

onse pagoed ok, het van hom gahou

dis my pagoed

onse pagoed..

my pa het die taal plein gepraat

my pa het mooi gladde hare

my oupa ..

my magoed ken hom

mymasepa

my oompie-goed

Respondent 2:

Uit 8 verwysings gebruik die respondent die goed-konsrruksie 3 keer,

in afwisseling naas ander vorme, byvoorbeeld:

die basgoed
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sy tagoed

mypa

myra

my rna se ta-hulle

my vader..

die basgoed met die kameras

dag my baas

Respondent 3:

Geen voorbeelde van die goed-konstruksie nie. Die respondent se taalgebruik

toon kategoriale vennyding van die Griekwa-Afrikaanse vemakulervonn.

Dit blyk uit die ontledings dat daar op streeksgrondslag 'n kategoriale vennyding van die

goed-konstruksie is, aangesien Groepe 1 en 2 die konstruksie glad nie gebruik nie, terwyl

dit wei voorkom in Groep 3. Twee sprekers uit hierdie groep se taalgebruik toon inherente

variasie.

6.4.8 Voornaamwoordelike geslagsonderskeid

In die koine is daar rwee onderskeidings vir die voomaamwoordelike aanduiding van

vroulike geslag, naamlik die gebruik van die vroulike subjekvonn sy, SODS in "sy is my rna",

en die vroulike besitlike vorrn, soos in "ek is haar kind". Eersgenoemde word deur

sommige sprekers van Griekwa-Afrikaans opgehef ten gunste van die manlike hy, soos in

"hy is my rna", en laasgenoemde deur sommige sprekers ten gunste van die manlike besitlike

vorm "ek is sy kind". Die vroulike objeksvonn "ek help haar" word ook soms opgehef ten

gunste van manlike vorm "ek help hom".

Tabell

Groep 1: Kokstad en omgewing

Bladsynommers 36-41 S...S4 S~ 62.04 66-n 11-92 T.....

Respondente 1 2 3 4 5 6

Syismyma 1 4 2 - 10 2 19

Hyismyma - - - - - - -
Haarkind - 2 1 - 1 1 5
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Sykind - - - - - - -
By sekind - - - - - - -
Se vir haar - - - - - - -

Se vu hom - - - - - - -

TabeI2

Groen 2: PhiIinoolis en omaewins

Bladsvnommers r.a 11>20 22-26 28-29 31-34 415-430 To<ul

Resoondente 1 2 3 4 5 6

Svismvma - 1 - 2 - 9 12

hvismvma - - - - - 5 5

haarkind - - - - - 1 1

sykind - - - - - 3 3

hy sekind - - - - - - -
se virhaar - - - - - 1 1

sevirlwm - - - - - - -

TabeI3

Groep 3: Campbell en omgewing

Bladsynommers 245·183 291·305 378·398 .- .- R_ To<ul

Respondente 1 2 3 =-- =-- =-
syisrny rna I 2 4 dm>c dm>c dm>c 7

hyisrny rna 3 6 2 I1

haarkind - - 2 2

sy kind I 5 3 9

hysekind - - I 1

se vii haar - - I 1

se vu hom I - - 1

OPSOMMING:

Die voIgende gebruikspatrone is in elke groep gei'dentifiseer:

Groep 1 (Kokstad en orngewing):

Die respondente se taalgebruik toon kategoriale

vermyding van die Griekwa-Afrikaanse vemakulervorm.
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Groep 2 (Philippolis en omgewing):

Respondente 1 tot 5 se taalgebruik toon kategoriale vermyding van die Griekwa

Afrikaanse vemakulervorm.

Respondent 6:

Gebruik beide die Griekwa-Afrikaanse vemakulervorm en die vorm wat in die koine

voorkom. Hierdie is voorbeelde van inherente variasie:

By (Let Pampier) praat die mal

gaan saarn met sy (haar) rna dorp toe

By (sy) en sy (haar) rna..

kan hoor aan haar taal ..

sy is 'n Griekwa..

Groep 3 (Campbell):

Oak by hierdie groep is daar verskille in die sprekers se gebruik van vorme wat

voomaamwoordelike geslagsonderskeid aandui:

Respondente 1 tot 3 gebruik beide die Griekwa-Afrikaanse

vemakulervorme en die vorme wat in die koine

voorkom. Hierdie is voorbeelde van inherente variasie:

By's 'n wedevrou

By (die vrou) het 'n Bantoe getrou ..

By had manne gehad..

By, die vrou..

..jong vrou.. sy is bas

Sy's 'n Griekwa

die groat dogter het nog sy man..

ek het by hom (haar) vier kinders gehad.,

Respondent 3 gebruik aldrie vorme van haarlsylhy se

kind, terwyl die ander twee respondente slegs die vorm

"sy kind" gebruik - respondent 3 se taalgebruik toon inherente

variasie.
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Respondente 1 en 3 se taalgebruik toon kategoriale vennyding van of die

een vorm (se vir haar) of die ander vorm (se vir hom).

6.4.9 Besitlike vorme

Die attributiewe besitlike voornaamwoorde, as. teenhanger van die persoonlike

voornaamwoorde, word in die koine gebruik as "sy boek", of "ons hoek". In Griekwa

Afrikaans word hierdie vorme deur sommige sprekers vervang met die se-konstruksie, soos

in "hy se kind". of "ons se kind". d.i. besitlike voomaamwoord + naamwoord, in variasie

met persoonlike voomaarnwoord + se + naamwoord,

Tabell

Groep 1: Kokstad en omgewing

Bladsynommers 3<>41 50-54 56-62 62-64 66-72 81-92 To<ul

Respondente 1 2 3 4 5 6

sy kind 3 4 - 6 4 1 18

hy se kind 5 - - - 2 - 7

hom kind - - - - 2 1 3

hulle goed 1 1 - - 1 4 7

hulle se goed 3 - 1 - 3 - 7

onsgoed - 5 - - - 3 8

ons se goed 1 - 2 - 4 11 18

Tabe12

Groep 2: Philippolis en omgewing

Bladsynommers ... 1&.20 22-26 21-29 31·34 41S-430 To<ul

Respondente 1 2 3 4 5 6

sykind 3 8 2 2 - 7 22

hy se kind - - - - - - -

hom kind - - - - - - -
hulle goed - 1 - - - - 1

hulle se goed 1 - - - - 5 6
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lonrgoed
ons se goed

Tabel3

Groep 3: Campbell en omgewing

Bladsynommers 245-283 291-305 378-398 .= .= .= To<uI

Respondente 1 2 3 =000- =000- resece-

sykind 6 3 8 .. te te 17

hy se kind 3 1 2 6

hom kind - - - -
hulle goed - - 3 3

hulle se goed - 1 - 1

onrgoed - - - -
onsse goed 6 - - 6

OPSOMMING:

Die volgende gebruikspatrone is in elke groep geidenrifiseer:

Groep 1 (Kokstad en omgewing):

Respondente 1.5 en 6 gebruik beide die Griekwa-Afrikaanse

vemakulervorme en die vorme war in die koine

voorkom van "syl hy is my rna" - hierdie is voorbeelde van

inherente variasie.

Die ander respondente se taalgebruik vertoon kategoriale

vermyding van of die een vorm of die ander vorm ("hullel hulle se

goed, onstons se goed").

Groep 2 (Philippolis en omgewing):

Vyf van die respondente se taalgebruik vertoon kategoriale

vermyding van die Griekwa-Afrikaans vemakulervorm "hy

sel hom kind".
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Drie van die respondente se taalgebruik vertoon kategoriale

vermyding van of die een vorm of die ander vorm ("hullel hulle

se goed"),

Slegs een respondent gebruik die Griekwa-Afrikaanse

vernakulervorm "ons se goed",

Groep 3 (Campbell en omgewing):

Respondente 1 tot 3 gebruik beide die Griekwa-Afrikaanse

vernakulervorm en die vorm wat in die koine voorkom

(syl hy se kind).

By die ander gebruiksvorme word Of die een vorrn Of die

ander vorm gebruik.

6.4.10 Gevolgtrekkings oar inherente variasie en die geografiese tipering van
Griekwa-Afrikaans

In teenstelling met die objektiewe navorsingsmetode wat in hierdie ondersoek gebruik is om

bepaalde hipoteses te toets deur teenbewyse daarvoor te probeer vind, lyk dit asof daar in die

Van Rensburg-verslag, steunende op Bernstein 1967 en Van den Broeck 1983, 'n verswee

hipotese is wat nie op objektiwiteit berus of deur middel van deduktiewe

navorsingshipoteses getoets is nie, en wat die navorsers as geldig probeer bewys.

As gevolg van die navorsingsmetode wat hier gevolg is, is dit moontlik om op grond van

teenbewysvoering die volgende afleidings te maak:

1. Uit die berekeninge wat gemaak is, kan die eerste hipotese, naarnlik dat die gebruik van

voornaarnwoorde in Griekwa-Afrkaans deur inherente variasie ten opsigte van sekere

gebruikspatrone gekenmerk word, voorlopig as slegs gedeeltelik geldig beskou word,

aangesien sommige sprekers se taalgebruik inherente variasie vertoon en ander s'n nie.

2. Uit dieselfde berekeninge blyk die tweede hipotese voorlopig geldig te wees, naarnlik dat

die Kokstad-gebied, die Philippolis-gebied en die Carnpbell-gebied as afsonderlike

spraakgemeenskappe beskou kan word op grond van die sprekers se voornaamwoordelike

gebruikspatrone. Hierdie afleidings bevestig daarby die voorlopige aannarnes wat in
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afdelings 2.4 en 4.2 gemaak is en wat in die Van Rensburg-verslag pertinent gestel word

(1984:48, 670, 749), naamlik:

• dat die Griekwas nie 'n homogene taalgemeenskap of geografiesegroep is nie;

• dat verskille in gebruiksvcorkomste van sekere voomaamwoordelike patrone toegeskryf

kan word aan faktore soos skoolopleiding, opvoedingspeil en sosiale kontak.

3. In aansluiting by Nieuwoudt (1992:166) word 'n verdere afleiding gemaak, naamlik dar

nie al die variante wat in Griekwa-Afrikaans gerdentifiseer is, aan sosiale faktore toegeskryf

kan word nie, aangesien geografiese geisoleerdheid daartoe bygedra dar verouderde vorme

behoue gebly her, en verder dat taalkontak (taalbeYnvloeding) oak 'n belangrike rol speel.

Ten spyte van die bevindinge wat in hierdie ondersoek gemaak is, moet daar in gedagte

gehou word dat die aantal voorbeelde in elke respondent se taalgebruik te gering is om vaste

afleidings oor inherente variasie te maak. Die bevindinge in die verband kan dus slegs as

tentatief beskou word.
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GEVOLGTREKKINGS

7.1 SAMEVAmNG

7.2BESLUIT

73 BEGRENSING

7.1 SAMEVATTING

In hierdie verhandeling is bepaalde aspekte besktyf van die naarnwoordkonstruksie in

Griekwa-Afrikaans, 'n vemarne niestandaarddialek van Afrikaans waaraan daar nog min

gewerk is. Die ontledings berus op ortografiese transkripsies van die dialek soos vervat in

die Van Rensburg-verslag en is bedoel as 'n bydrae tot 'n ewewigtiger benadering

waarvolgens aIle varieteite van Afrikaans as taalkundig gelykwaardig beskou word.

Die taalkundige gegewens wat bekom is, is eerstens gebruik am bepaalde aspekte van die

naarnwoordkonsrruksie in Griekwa-Afrikaans taalkundig te besktyf, en tweedens om 'n

aantal hipoteses oor die verwantskap tussen Griekwa-Afrikaans en die koine hipoteties

deduktief te toets.

Nadat die motivering vir die ondersoek in die eerste hoofstuk aangebied is, is daar in die

tweede hoofstuk 'n oorsig gegee van die kultuurhistoriese agtergrond tot Griekwa-Afrikaans,

In die derde hoofstuk is die semantiese kenmerke van naarnwoorde waarop hierdie ontleding

berus, uiteengesit, asook die nie-linguistiese faktore wat by die ontledings betrek is.

In die vierde hoofstuk is die voomaarnwoordelike sisteem van Griekwa-Afrikaans ontleed

aan die hand van die semantiese kriteria wat in hoofstuk drie uiteengesit is. Die databasisse

wat uit die Van Rensburg-verslag geekserpeer is vir die taalkundige beskrywings in die en

ander hoofstukke is vir kontrole-doeleindes as addenda 1 en 2 vervat,

In die vyfde hoofstuk is die sintagmatiese bou van die naamwoordstuk in Griekwa

Afrikaans beskryf.

In hoofstuk ses is 'n aantal hipoteses getoets oor die verwantskap tussen Griekwa-Afrikaans

en die koine. Daar is eerstens tot die gevolgtrekking gekom dat daar by die
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naamwoordkonstruksie oorweldigende ooreenkomste op sowel leksikale as sintagmatiese

vlak tussen Griekwa-Afrikaans en die koine voorkom sonder dat daar beduidende verskille

is. Tweedens is gevind dat die taalgebruik van die sprekers van Griekwa-Afrikaans teen die

verwagting in gekenmerk word deur 'n groot aantal hoogs komplekse naamwoordstukke.

Die gevolgtrekking plaas 'n vraagteken oor die siening dat die ongestandaardiseerde

varieteite van 'n taal noodwendig 'n laer graad van kompleksiteit sou vertoon as byvoorbeeld

die koine wat aan 'n hoer mate van standaardisering onderworpe is. Verder is gevind dat

sommige sprekers se taalgebruik inherente variasie venoon en ander s'n me. Laastens is

gevind dat die Kokstad-gebied, die Philippolis-gebied en die Campbell-gebied as

afsonderlike spraakgemeenskappe beskou kan word op grond van die sprekers se

voomaamwoordelike gebruikspatrone,

7.2 BESLUIT

Inaggenome die relatiewe geringe verskille wat in hierdie ondersoek by die

naamwoordkonstruksie in Griekwa-Afrikaans en die koine aan die lig gekom het, is dit 'n

ope vraag of daar in die geval van Griekwa-Afrikaans en die koine van twee afsonderlike

dialekte gepraat kan word - wat impliseer dat die aard van die koine noulettende verdere

ondersoek regverdig, aangesien hy benewens sy Dietse kenmerke, klaarblyklik meer

"inheemse" kenmerke vertoon as wat algemeen aanvaar word.

7.3 BEGRENSING

Weens die beperkte omvang van die ontlede teksgedeeltes in die Van Rensburg-verslag

behoon algemene gevolgtrekkings oor Griekwa-Afrikaans, en oor die verwantskap tussen

Griekwa-Afrikaans en die koine met omsigtigheid gemaak te word.

Aangesien die segspersone in die Van Rensburg-verslag almal van die ouer geslag is, kan

die gevolgtrekkings wat gemaak is, nie as tiperend van aile sprekers van Griekwa-Afrikaans

beskou word nie. Sprekers van die jonger geslag se taalgebruik kom waarskynlik as gevolg

van skoolbywoning en die invloed van die massarnedia nog meer ooreen met die koine as

die van die ouer geslag (vgl. die besprekings in afdelings 2.4 en 4.3.2).
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ADDENDUM 1

VOORNAAMWOORDE

Respondente "an Pbilippolis

Al Hcndrik L.aweriot

A2Hcndrik.,MoriC5

A5 Kammies van Wyk

A6 Willen Ad&m5

Bl Cornela Peuonclla Phillips

Respondenle van Kokstad

Cl Adam Johannes Bcoysea

C2 Cecil George de Bruyn

C3 Isaac Rose

C4 Mev. DeBlUyn

C5 Muu. Minnics

C6 Bc:a ~llbel1il.'tSl:n

Respondente van Campbell

01 K1J.u van dcrWcsthuizen

02 Piet van dcr Westhuizen

D3 Gen MUImiJ1

AL lIendrik Lawerjct,

Pbilippolis (p. '-8)
1&ca: cink HI..

1&ek ber Hl,

1&c:k hcl HI..

1&c:k ill..

1&ck was HI..

111 ..udr. HI..

Ibjyenm=)HL

lb jy en mau} HI.

lb jy (die ..me') mOd. ill..

lb jy (ck en die: oander wat WClk)Hl,

Ic dit (die bus) Ill.

tc hy CnGrick...,.) HI.

Ic by (Adml Kok) ill.

Ic hy (Adam Kok) HI..

Ic hy (die bus) Ill.

Ic by (die hau) slut. Hl,

lc hy (die:cienur) m..

lc hy (die km) HI..

Ie hy (my kind) HI..

Ic hy (my pl.) HL

Ic hy (my~) HI..

te hy (my pal HI..

Ic hy (my nder) HL

Ic hy (winkclcienaar) HI..

lchyisl-U.

Ic hy't (die bus) HL

Id (;as) case (die au Gridr.was) 'n s.ir.ool

kaJ gel..y Ill.

Id om (die fOlmilie) ill.

Id OllS (die Grickwas) trt,

Id or.s (die Grickwas) m.

Id 00.5 (die ou Griekwu)HL

Id ens (die Ol.l Grickwu)HL

Id au (die au Grickwas)in..

ld ans (die Will die lr.erlr.gdlou h~) Hl;

Id or.s (die wciers mOd) l-ll.

ld ces (die we.-ke.•'''5)Ill.

Id om (die:wclen) Hl, 7

l d on.s (dr. en my vrou) HI..

Id oos (gain) HI..

Id O'-s (g,C5in) HL

Id au (wuhia"llfOOl'l) Hl,

lfiw!le (die ~as) Hl,

If h:.;.lle{die: oumaue} m.

If hu!le (die plusboer/b.l.as) HI.

If bulle (die ...t dood is) Hl,

If bulle (my oucn) Hl,

Ifhulle (my oucn) Hl,

Ifhulle (au bocre) Hl, 8

3c - (OIT..eggelu.t) is bin.alikc jarc HI..

3c • mIT weggc:a.at) is &Bent Ill.

3c - (dit wqgelut) washy Hl;

3c cfu (Adm! Kale.)HL

3c cfu(die~) HI..

3c cfu (die beplmning) Hl,

3c dit (is jJlfe gclcde) Hl,

:k cfu(ore) ill.

3c dil (ore) lll..

3c dit (was lank. gelcdc:)HL

3c: dit is (hy) ill.

3c dit is (my seun) HL

3c dil is (5=) HL

3c dn u (vyf seum) Ill.

3c dit is dil klnr HL

k is - (OIT .....eggclut) dur .....ur jy HL

bb jou verdomde dina HL

al (vir) my Ill.

al ken my HL

a1 mylnlHL

a1 vir my Ill.

h2 vir bau (u) HL

i3 dil (die luI) Ill.

j l (vir) a'IlI (die wcric:a) HI..

jl (vir) om (die wcrieni) HI..

jl vir orJi5 (lr.inden) HI..

kl baas-bulle (julle) HL

13 d.1..1.r.ecn huI:e (die hue) IU

u my rna HI..

u my nu.m HL

11 my nu:nHL6

II my pi. HI...
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u my pa. HL

u my vader Hl,

vi sy (Aw.m) Hl,

1I1 sy (woonplck) Ill.

,,1 sy winkel HI..

yl bulle se (die owncnscsc) Hl,

zt mynes (my kindc::rs)HL

A2. Hendrik MOI"i~

Philippolis (p.l6-20)

13 hulle (die bolle) IL"I

la cit IDol

la ck bly lL\f

Ia ck bly IDt:

h ck hct ill!

11.ckhctIDf

11 ckhd. lIM

la ck het H:\l

1a ck ID.1

la cit ID.1

la ck H.\i

lackID.fl9

lac:ltmi20 G

la ck hoor H~f

la dt is IDf

la ell: is H~f

b ckkan H~t

11 ck ken lL\f

la ukom IDf

1.ackkorn IN

bckkom~

11. c:kloop HM

I& cit loop ft\l

b cklo5 IN

1& ck pu H.\l

1&ck puH.\l

t:a.ck. prut HM

1& ck praat. H.\of

h. cit sal H..\f

1& cit sal HM

lacks·lIM

la u trw lIM

lauvat.HM

la ck was H.\i

Ia ck was H.\t:

1a ck wCC1!L\I{

1a ek wCC1 lIM:

ta ek ...-il H~f

ta ck wilHM

1a ek wil HM 17

ta ek wys I-L\{

11watck HM

Ib 'n mens HM

lb (buie) jy meet HM

10as jy ('n mens) H~f

Ib jy ('n mens) H:-'f

Ib jy en mens) dryf rncci ID-f

I b jy ('n rncu) H~t

Ib jy ('n mcm) H:M

Ib jy ('n mens) H~f

1b jy ('n mcr.s) meet H~f

! b;1 Cnrna-.s} word HM

i'o jy {sien vir jy mOd. vcloop) H\t

1b jy mceue HM

,b jy sien H~f

Ib so jy ('I:.mens) Bun ticp H~

lb 5QOSjy ('n mens) H.\f

Ie u hy (die bus) HM

1-: hy ('n mens) H:M

1.: hy ('0 mens/n boc:mc:lnr) H~

Ie hy (llaas Ben) hc:l H:\t

Ie:hy (Bus Ben) hd. 11>1

te hy (die bus) Item lIM

te hy (die bocmcIur) keen EM

Ic hy (die &hocn) sped H.Joi

Ic hy (die mst...·umc:n1)H.\l

Ic hy (die ill) bet.lIM

lc hy (die br) mu.k nik' lIM

te by (die man) InI.Jd. HM

Ic by (die man) mc:lCl HM

te hy (die maMetjics· my) lit lIM

Ic hy (die oubus) bly H.\t

lc hy (die wb.iu) bet.H.\(

Ic hy (die wb.iu) vcmun lIM

Ic hy (hienlie wCreld) lewc(r) miclia lIM

te hy (hulle ""mmnc1jic:s) kyk lIM

Ie hy (my pal vct:k<K>p H."I

Ic hy (\\'ataboc:r) HM

l c hy bet (my pi) iN

l c hy hd. (my pal H.\f

Ic hy bet HM

Ic hy'r (my pal HM

tc sy (die dinB· hy) H.'"

te sy (hy) (die fOflLein) HM

te 'y (by) (die fontein) kook lIM

Id ons (as Itkin Itinders) I-L\.{

ld OIlS (die GricIr....u) u1 H!-f

Jd oru (dt en die boemclur) ees H!-f

Id ons (ck en my pa) loop HM

Id ons (&csin) het HM

Id om (Bam) is H."I

Id ons (jorlB->-ncnsc:) wil HM

ld eroS (oumc:rt$e)het HM

Id CN (",,:a.t. r,hoeru muk) HM

Id eroS (WI1 J.umBCSped bet as kir.dt:n)

wuHM

Ie buic-huUe (julIe _ u) HM

Ie jullc: (kindcn) mOd. H.\.f
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If hulle (dit: wi%mClSC) H.\t

If hulle (Bus Bea-hulle) hc1HM

If bulle (die: andc:r mc:nsc:) HM

Ifhulle (di· by die:ko"pauie) S· HM

If bulle (die:Ford-hm:) ID-f

If huIlc (die:Gric:kwas) lIM

If bulle (die:groounc:nse) lIM

If hu.D.c (dit: mannetjic:s) muk lIM

If hulle: (die mease:) lL\1

If bulle (die au Gric:kwas) IDol

If hulle (die ou Gric:kwilS) HM

IfhuIle (die: oumcnsc:) draai om H..\f

If hulle (die: oumc:nsc:) praat HM

If hulle (die ourncnse) !B-1

If hulk (die skroc:we) H~I

IfhuIle (die wat nou hier hly) H'-1

If hulle (die: witmc:nse:) H'-f

If hullc:(mensc:) IDol

If hulle (my ccees) H~

tfhclk (au Gric:kwas) H~

If hulk (wat ~jiesmuk) H~t

If hulle (wat bymekaar in die dorp gebly

Ir (vir) bcl1elfi.t

Is c:k wil H.'\1

Iy hulle sinne (die:b.las s'n) HM

2b hy (buie - u) w H:\t

2b of bus (u) H.'-f

2c dis (sy :my VTOI.l) HM

3c - (DIT weggwat) was myne: H'-1

3c dit (die: GnU-was) H..\1

3<: dit is (die: 1tlUl} IDf:

3<: dit is winter lL'\f

HM20

u ck sped hom (dic:ghoc:n}~H:\f

u hy (die:ghoc:n} sped.self HM

gl (vir) jou (basic:} HM

&1 (vir) my gebring HM

gl (vir) my lL\oI

&1 (vir) my ~rn:

gI my gc:hclp HM

gl myswurHM

81 vanmyHM

gI war my (lIM)

hI (virlnsie:)jouHM

hI (vir) joe IDf:

hI (vir) jou HM

hi jou Cn mens) H.'\f

hI moer jca ('o mens) SUlur lIM

il (vir) hom H\f

i l by bas Bm (hom) HM

il hom ('n mc:nsiboc:mc:Iur) HM

i1 hom (Adam Kolt) lIM

i l hom (die:bees) H~t

i 1 hom (die:ding) H:-.t:

il hom (die:ghoen) H~1

il hom (die:&hoc.ra) lB-f

i l hom (die:SlOk) HM

il horn (die veer) HM

i 1 hom (die:vccr) HY!

i2 by hom (hur) lIM

i3 Cit (wil.:nc:nsc:) ~rn H~f

jl ens \J:indc:n) 11M

jl van ens (die:Griekwu) H:\1

j I vir ens (die:vocxmensc:) HM

13 baas-bulle kom IDol

l3 hcsn (bulle: ""mumajic:s) H..\t:

13 ws.= hulle (die: mc::nse WI.! SIOac: kam:

tl my C"1C" pcrdc JiM

t I my grand :\1H

tl my karHM

tImymaHM

tlmymaHM

t l my rm-hulle: lIM

tl my mc:mc:lIM

tl myoumaHM

n myoupaHM

u mypaHM

tlmypaHM

u mypa lIM

u my vingc:n; lIM

tI myvrouHM

tl OtIS mammas lL\f

o:busHM

0: basie:HM

a my basic

o:myoubu

\.II jou en mees) grand HM

ul jou geed (my) H:\f (se vir my Vllt jou

,oed) HM

vI sy (die: 1.':Icc:5 sc) tug HM

vI sy (die:bocmcl....rsc) mond H..\f

vI sy (die: fCM"ltcin sc waLe')HM

vI sy (die: insuwnc:ru) HM

\'1 sy broc:r H."f

vI 1Ynu:n is Suiman H:o.t:

vlsy seullS HM

vlsy van HM.

wI aue beae lIM

wl onse vrceeree mease lIM

yl hulle: (dic:w.t durloop) mammas lIM

z l myneHM

zl myncHM 19

11my numHM 16

A3. S~pie Rolls, Philippalis (p. n-1i)
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13 van hulle (die: oumcnse) SR

h. - (c:k weggelut) ken hom nie SR

la c:kSR 24

Ia c:kSR 15

Ia wat c:kSR

Ie: by Cn man) SR

Ic by Cn w inwoncr) is SR

Ic by Cn 011 inwoner) is SR

Ic by (broc:r) SR

lc by (die kerk) SR

Ie: by (die man) SR

Ie: hy (die man) SR

Ic hy (die man) SR

Ie hy (die plek) SR

Ie hy (die vleis) SR

Ic hy (die vlcis) SR

Ic hy (die winkel) SR

Ie hy is (die kcrlr.) SR

Id ens (die Gnekwas op die dorp) SR

Id ces (gc:rin) SR

Id er.s (op die dorp) SR

Id er.s (op die:dorp) SR

Id onJ. (au Griekwu) SR 24

Id ons (wat hier oorgebly het) SR

Id au lr.1anp Ir.inders SR

lfhcl (die: mense op~ dcrp) SR 22

If lull beer met sbpe SR 23

If muse (begin met die bouc:ry) SR

Ub-.ille (7) SR

If bulle (die mensc WIt huise kan Juy) SR

Ifhulk (die merue) hd. groot plase gehad

SR

Ifhulk (die: oode:houdvocrders) SR

Ifluille (die Ca1 inwoners) SR

Ifhcllc: (die <1>..""%1=e) SR

IfhJ.illc: (die owe:heid) SR

lfhullc (die winkels) SR

lfhulle (Griekwu) SR

If hulle (Griekwas) SR

lfhulle: (Griekwu) SR

lfhulle: (in die:iobsie:) SR

if hulle: (my broc:Js en susters) SR

if bulle: (my oucr.s) SR

Ifhulle (my ccers) SR

If helle (my voorgeslagl.C) bet my niks

gese me SR

If toes hul (lOT Kaiuu.d (die vroeere

m=)SR

If toes hul ooricde (die au mense) SR 23

If toeS hulle gettdr. (die oumensc:) SR

2b dan S&i bus (i P v u, of julie) SR 26

3c: dit (die:vlcis)SR

bb wragug SR

gl (vir) my SR

g I seamn".et m)· SR

gi voormySR

i l die:du on" nO~f (die lr.e::k) SR

i l hom (die:opnames} SR

i I hom (die pIck) SR

JI w.t ons (hiaop die dorp) SR

ji ons (toe ans klein .,u) SR

II my brcers SR

II my brcers SR

II my doglCr SR

u my familie SR

II my gcs.lr.iedc:"..is SR

tl my 001'1 SR

tl my oop.SR

II my?",

t1 my p' SR

tl myS'.;.sl.CrSSR

t I my ....e:t SR

vI Dirlt de: VC15 sinne SR

vI sy (my pa) cie lr.aciSR

vt sy broes SR

u my paSR 22

A4. ROOI Visser.

Pbilippolil (po 21-29)

13 bulle (andermcnsc) RV

13 hulle: prut Hollands ('!) RV

13 hulle prut Xhou (?) RV

la ek RV

hekRV

laclr. RV 29

Ib jy Cn mens) RV

Ib jy ('n mens) RV

l c hy (die mm) R V

Ic hy (die man) RV

lc hy (vIm) RV

lc hy (vleis) RV

ld 0fU (arm mense) RV

Id OIlS (gcsin) RV

ld ens Ckindcn;} RV

lfhulle Ie (die Hotlenl.oue) RV 29

If my me-bulle RV

If my rna-hulle RV

2:: Iy (die vrou) RV

2c Iy (my mal RV

3cditia ....."'rRV

it hom (die tul) RV

i l hom (die tul) RV

lr.I vir jullc:RV

n-hulle (die tul) RV

tl my dcurRV

tl my mil RV

t1 my m. RV

tlmyplRV
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t1 my IUSLaRV

tt my basie RV

nmybasieRV 2S

u my kk:inmic:sRV

n my kkimnies RV 29

n my klrinmiesie RV

tt my kleimnic:5 RV 2B

AS. Kammies \'aD Wylt,

Philippolil (p. 31·34)

13 agter hulk (die skape) KW 32

13 bulle (die Afrihners) KW

13 hulk (die Koks) KW

13 hulle (die Koks) KW

13 my ~·hulle KW

13 vir hulle (die mensc:) KW

14 my rna-bulle KW

la c:kKW

la ekKW31

Ib jy (= ..~t die taal kl:%1) KW

Ic by (die: bmd) KW

Ie hy (die man) KW

Ie hy (my seun) KW

Ic hy (01.1 Kak.) KW

Id ons (die mcnsc: van hier) KW

Id ons (die ....e:ttcrs) KW

ld ens (W&1die wl mcng) KW

Id OIlS is drie brcers KW

1e bus·hulk (jullc of u) KW

If dit {die lWQC vroucns} KW

Ifbtille (dlc kindc:rs) KW

lfhulle (die kindc:rs)KW 33

lfbulle (die mens.c van dur) KW

IfbuDe (dieou. Grickwas) KW

If hulk (die pc:dc.) KW 33

Ifhulle (die twee v1U1cns) KW

If billc (die YIa:et"'.s:) KW

lfhu.lle (die w;ll.Griekw~ pru.t) KW

Ifhullc (mcnse) KW 32

If hulle (...,;11. Hollands prut) KW 34

Ifhy (bulle =die kindc:rs)KW

gi (vir) my KW

gl n~mytoeKW

il 'n scun van hem KW

ii han (die bmd) KW

il hom (die wl) KW

il hom (die tau) KW

tImymaKW

II mypaKW

lJ myp~KW

II my l .....ee brcers KW

umybusKW

u my bus KW34R

vI sy (die cen wal die~ kl:%1) tong KW

vI syl.aalKW

hdr.KW31

Ao.. \\ill"", Adams,

Philippolis (p. 415-430)

13 hulle (die dambccers) WA

13 hulle (die enders) WA

lJ jy sal In..1.l.E kryljy sal HU.kry WA

IbjongaasIYWA

Ibjy('nmcns)WA

lbjy Cnmens) WA

lb jy (hn nie mc:cr wci nie) d.itck WA

lb jy (prut nn homself) WA

1b jy (sal nie wctk ity r.ie) di:d W A

IbjyCirckWA

Ib lY ka.nmy"n put Icc (di,"} WA

1b jy moet bdul word dirck WA

Ib jy's teswu dUd. WA

lb lat IY my help (dirdr.) WA

Ib WIMec:r kern lY nee (d~) WA

Iehy (bus P1aie) WA

Ic hy (die bocldouster) WA

Iehy (die boor) WA

Ie hy (die bruggie) WA

Ic hy (dicdinarnie:t) WA

Ieby (die Engclsmm) WA415

Ic hy (die hamer) WA

Ic hy (die man) WA

te by (die mAn) WA

Ic hy (dieoubus) .c.WA

Ic hy (die oubaas) WA

l c hy (die padsknpc:r) WA 430

lc hy (die reCnwaLc:r) WA 427

Ic hy (die SCUll) V&t WA

Ichy(dieteer)WA

tc hy (die trek..ku)WA 429

l c hy (die w.atc:r)WA

lc hy (die W~La) WA

lc hy (my kir.d) WA

lehy(myp~)WA

Ic hy is (die man) WA

te hy is Dirk. WA

Ic hy Un (die man) WA

Ic hy Slu.l (die bodosie) WA

Iehy't(myp.)WA

Iehy't(myp&)WA

Id ons Iu.n WA

If Anries \fan Wyk·huUe WA 423

If hulk (die kindcrs) WA

If nulle (die kindcrs) WA

Ifhulle (die owerlJcid) WA

Ifbullc (die owe:rhcid) WA

If hulle (die owahcid) WA

IfhuUe (die s.and) Ii hia WA

If hulle (my kind en die ou~u) WA

Ifh1illc (my kinders) wc."k WA
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IfhWle (my ouc:1S) WA

Ifbulle (my ouc:rs) WA

If hulle (my auetS) WA 420

If bulle is gekreislhy's gekreis mel 'n

BasterWA

If huI1erocp hem (die mense noem hom)

WA

IfJam Poc:tic-hulle WA

If wat bulle (die: dimboucrs) WA

Iu dis niejy (joue) me WA

Iv daai IIW1s'nWA

Iv daai m.m sinne WA

2c hy (sy) (Let Pampier) kan die Ll.al neg

prutWA

2c by (sy) (Let Pampier) praat die taal

WA

2c hy (sy) ptUt die taal WA

2cby (sy)we~WA

2e sy (die tt'..1) kry 'n dogter WA 424

2c SY (die au vrou) kan nie mea WA

2c 'y (die au vroc) WA

2c sy (die au vroc) WA

2c sy (l...es. Pampier) bly daar WA

2e sy (1..ctPampier) prut die taal WA

2c Iy is '0 Gridr.~ WA

2c Iy is s:erkc:r as ek WA

2c 'f kCJ my vrou WA

3e orr (die kind) WA

3e OIT (die pliin) he dC.ll'lcl&:orn WA

3c dit (dopge.'1ml)WA

3c: di1(is hoc mcr:J ....... ter kec:r) WA

3c dil (is in :OOollCmbc::mund) WA

3e OIT gcbcur DieWA

3c nIT is die roUer WA

3e d:i1 is diage WA

3C Drr is c:cs JO&CfWA

k OIT is \lo1lt ck doc:n(my weB) WA 416

3cOITiswaz.ckWA

3c OIT knt ek me sCme WA

3c OITkosmy WA

3c dit Iyk vir my WA

3c Dff was voordclig WA

3cditwuWA

3cditwuWA

u ck dcee dit self WA

u bulle (my lcindc:s) we:rlt nau self WA

bb he jong WA

bbjoogWA

bb joog WA

bbjoogWA

bbjoogWA

bo man WA

bbman WA

oom;anWA

bb nee man WA

&1 (vir) MY WA

gl (vir)myWA

&1 by "ryWA

gI dicl.ulvmMYWA

gl dil1yk MY WA

gi trek vir ~ vyfrand WA

g1 VIR my voordeEa: WA

g! virMYWA

&1 vuMY WA

II virmyWA

hI byjou,('nmcns)WA

hi ck hel JOU gcsien (dirU.) WA

hi vir JOU 1m WA

i l by hom (Van derVyfer) WA

i I by SY su.l (sy h.i.K) WA 425

i.I df. doc:n Drr oaIr.WA

i.l gee HOM die:lr.1cirutumpic WA

il han (die kcc:rwal) WA

il han (die kc:crwal) WA

il han (MOOl)WA

il hulle keer HOM (die water) WA

il hulle noem HOM (die trekker) WA

il jy hou HOM (die boor) WA

il jy pak HOM (die kCllwe:)WA

il jy my HOM (die kolwc:r) WA

it km OIT me doen me WA

il hn OIT onthou. WA

13 hullekry OIT ~I (em teboor) WA

13hy hetDITkom doer. WA 422-

jI ck en jy (ons) (dirck) moet 'e wak.

dDcnWA

jl jy kan dit deel virOSS (dirck) WA 426

13 hulle (die Boereoorlog) WA 419

LI by MY oubull WA

u jy Un hoor un HAAR tauWA

t1myb)'bieWA

1.1 my dcgtenjie WA

tl my dogtertjie WA 419

u mykindWA

tl mykindWA

t1 my kinders WA 416

t1 my kinders WA 417

t1 my lampieWA

t1 myml (hur) 5Cmeme WA

L1mym~5CpaWA

1.1 mymaWA

t1mymaWA

tlmynum W A

11 myocdc: WJrU WA

u my oorle pa WA

t1 my oubus 5i WA

t1 myoupa WA

tl my pa en my rna WA
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u myp& en my na WA

tlmyp&WA

n my paWA

u my pa WA

u my VlOU WA

t1 myvrouWA

ul ja1 clinge dirck WA

v I sy IcindcrsWA

y 1 sy Iclcinkind W A

vi sy mCZlSC (dicman) WA 420

vlsynumisDi.rlr:WA

vlli1numWA

vlliyvrw.WA

v2 sum met SY (hur) rna in die dorp

WA

V2liY (hur) ma WA 418

vy by (liy) en sy (hur) m&WA

vy liy (die bus lie) w01 WA

vy sy !cinders: WA

yl hulle se bckke ViA

yl hulles.edingeWA

11 hu!1eliCl~WA

yl hullesen;uneWA428

yl hulicKwoUeWA

zl m)'nc (die kir.c) WA

zl mync (die kind) WA 417

z.1 myne WA

tl my numWA41S

BL Cnnn:lia Petronella Phillips,

PbilippoliJ (p. 10-13)

IbuIY(:lm=)CP

1bas IY (gcsprcksgcnoot) CP

Ib IS IY {Jes:prehgc::noot) CP

Ib dI:I sic:t JY (n maa) CP

Ib IY moct rmdi~)CP

IbJY -.-et (gaprUsgemx){) CP

Ib wu wil IY wed (mel gC$prUsgcnoot)

CP

Ic daM wall HY (die lddoon) CP

lc hy (die man) CP

te hy (die man) CP

Ic hy (oup&) CP

reHY is vemietig (die kezt.) CP

te JUl.l.E (gesprdugCJlOl.e)CP 11

If bulle (die bcboeftiga) CP

If hullc (die inboorlinge?) CP

IfhuDe (die man CD sy VInl) CP

If bulle (die nuwe sads~de)CP

Ifhu1le (Grickwu) CP

Ifhulle (my groolOUCfS) CP

If aupa·bulle CP

I" langs liyne CP

ly hulle s'n CP

2b U s.alapia {JespreksgenOOl) CP

zc sy (die doster) CP

2t: s)' (die sus:.cr)CP

2t: sy (die SUSlCr) het CP

2c s, (die liUSI.a") by CP

2c $' (die WIl.C) ill ccdece CP

2t: SY (die tmte) wu CP

2c SY (my ouna) CP

3 n.a OIT (du..'ta) CP

3c.OIT (die monument) CP

3c.orr (die num) InOC1 ei: alan lr.ylr. CP

3e OIT (eie winkel) CP

3c orrbel locd zqun CP

3c OIT wall °n lJ'Ol1 hoc:hui CP

k orrW&Ii Ott poartm. CP

3c OIT wu Adam Kok se hws CP

3c orrwu die tliplr.:oppie CP 13

3c OIT was Konnnu CP

u dr; hd. SElF CP

iU sy ric:skape CP

bbman CP

II bet MY CP

gI met MY vingcr-CP

II Wltl:Van MY CP

gI vir my CP

gl vir MY CP

gI vir MY CP

hI ek k.anvir JOU (gcsprUligenoot) CP

hI vir lOU (gesprc:ksgQlOOt) CP

hI vir IOU (indiIt:ir.) CP

iI in HOM (die kerlt) CP

il na HOM (Adam Kak) CP

i l sum met HOM (die m<lO) CP

il van HOM (my o~) CP

12 hur deed CP

12 he:t HAA.R (die WltC) CP

i2 met HAAR (die SU$l.I:f)

i2 vir HAAR (die suster) CP

i3 orr (die: pick) CP

i3 ha err (die kanonnc:) CP

i3 bulle het orr vend (hoe hulle gcry

he:t) CP

jl in oxs dorpie CP

jl oru (die dis'.rik) LPR CP

13 un Hl.1.LE twee CP

13het orr (slr.ooJopleid.in&) CP

13 hulle het bulle van venndcr CP

13"an HL1..l...E (die: inbooelinge) CP

\1 my h&ndJie CP

u my naam CP

u my 0I.:ln.1 CP

II my OUp&grooiljie CP

tl my peetvader CP

t l my twee sc:u:u CP

ul un JOU rcllciant CP

212



vI un SY (oupil se) dogterCP

vI gee un SY (die man se) seun CP

vI sy (die man se) dogtaCP

vI sy(diemansc)susterCP

vI sy (domincc sc) num CP

vI sydoodCP

vt sy pede CP

vI SYviidcrCP 14

v2 bur (dogta" $C)OUInii CP

v2 bur num (dogtc:r K) CP

vi syvrouCP

wI ou (familie se) van CP

Ib wilJY (gcsprekgc:snOOl)CP 10

Cl. Adam Johannes Bccysen,

Kokstad (p. 3'-40)

13 (bet) hul (die Gric:kwu) gese AS

h ck is nic op hoogte van sake nie AS

h ck is sick AB

h we lUll AB

h. Licg EK1AS

1b (mc:ncc: wic: is) jy nou weer AS

Ib jy (0 mens) mOC1 AB

1b jy (n mens) ul nog ieis ~gkry AS

Ib jy (mc:nccr) AI siee AS

k hy ('n kclnu.n) AB

tc hy (Adam Kak) AB

IehyaUui}AB

te by (Bini) skiet AD

Ic hy (de Bruyn) her AS

te hy (die daninec) AB

Ic hy (die Engclsmil!l) AS

Ic hy (die El'lgc:lsmil!l) hc:1 die mease ge-

ciu:ployc:ctAS

Ie: hy (die Gocwe=cnt) AB

Ie by (die Gocwenne:nt) slun we1 AS

Ie hy (die locwermcnl) wu AB

te hy (die lJWl7) skrywe AB

Ie hy (Kilptein Kok) AB

Ic hy (my &tootYadcr) AB

Ie by (my oopii) AB

Ic by (my oupii) hel AB

Ie by (wu Dwwcr is) AS

ld ens (die Griekwu) betAB

Id ons (die Griekwu) Un nie AB

Id om (die Griekwas) wu uitgewci AS

Id ens (het billc:i) AB

If (bulle) die:Gric:kwu AS

If hul (hClhUlle) AS

lfhulle (die Bescesces) AS 40

If hulle (die blankes) AS

If bulle (die bcere) AB

If hulle: (die Goc:wermenl) het gekies AS

If hulle (die: Goewcnnent) het oorgevar

AB

If hulle (die Glicl.:wl.) AB

If bulle (die Grickwas) AS

lf hulle (die Kobe) is.AB

If hu[je (die mcnsc) AS

If hulle: (die neefs) AS

If hulle (die udkers) AS

If hulle (my m~) AS

If lu;.lle(my mcuc) AS

If bl.:ll~ (".,~) All

Ih hl.lI:e\ (no die Ol.l Gric:kwu) AS

:!b (vir) juUe (Il) AS

lbuAB

21:: sy (my mi) AS

3c (my gc:hew:) HY.isso kort AD

:k Off (die i.ommc:nies1 is daar AS

3c ait [ISnie wur nic) AS

3c Off is hoc (hulle skole toegegun hct)

All

3e OIT was (die: p~Slocl) AB

3c orr wu die au laer AB

.. (hn)jy 5clf(dink) AB

bb ilppclicpie joe blur AB

gl (gcsc1s mel) my AB

gl (bet) my (gue) AB

&1 (in) my (tyd) AS

gl (vir) my AB

&1 virMYkc:kAB

hI vir IOU (mcnc:c:r) AB

il (bet) hom (de. Bruyn) AB

i1 c:kken HOM geed AB

i l hom (die gocwermcnt) AB

i3 dic:witmense bet Orr (die Grickwu sc

onkunde) AS

i3 dit (die prente) AB

i3 ck dink Dl'F (die &nafskrif)AB

i3 met orr (die \:lou YI.l1 die ROO) AS 37

kl c:kwilll:ll.E (mcnccr-hulle) AB

13(hul het) hulle AS

13 hulle (die prcntc) An

13vir hulle (die bcere) AS

tl my (moeder) AS

tl my (oupil) AB

u my (sa!) AB 41

u my gehc:ue AB

tl my ,roocvildcr AB

t1 my kJcinncd AS

II my mil AB

tl my ma-hulle AB

II myoom AB 38

II my pIck AS

t1 my vader AB

umilnc:erAB

"==
u mc:ncc: AS
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ul jou wc:rk.Cn mens se) AB

vI (dic:kaptc:incn)semc:nseAB

vl by sc (sy gOC1.e) AB 39

vI by sc (sy) AB

vI hy 5C (sy) AB

vt by sc (sy) plus AB

vt sy (die Grickw. se) pype AB

vI sy (v.de:r) AB

vt sy buries AB

vi by se (die Goewc:rment 5e) ding AD

wI esse beeae AB

yl hul se (hul) plase AB

yl hulle (die Griekwas se) skcle AB

yl hulle: se (hul) pitse AB

yt hulle se (hulle perde) AB

Y1 bulle se plase AB

yl sy {die mense e hulle) vee AB

u my nn.\11 AB 36

C2. Cecil Geor&e de BruJn.

KoIuud (p. 50.54)

13 5Chui (die mcnsc) DB

13 van meaeer-hulle DB

13 Wit bulle (die oumcnsc) DB

1. Ic hy (die au man) wil DB

b ck bchoort DB

bck~OU'DB

b ck he:tgc:prut DB

I..:kisDB

b ek is verbcodeDB

bekbnDS

bawDS

b ek tnOC$DB

lackwDB

blCk wOB

11 c:kvodOB

I.ek wed DB

b ek wysDB

1b JY rn.g nie (n mens) DB

Ic hy (die:leau) lees DB

Ic by (die: leau) probc:cr DB

te by (die man) slun cor in Engels DB

Ic by (die:man) wu bauer DB

Ic hy (die: man?) wu veebcede DB

Ic hy (die~ gun durhc:cn DB

Ie hy (die p.d) boo.reg~ DB

Id ons (die Grickwu) was DB

Id ces (ek en 1.1) dru..i bier DB

Id ons gUll DB

Id ons gcbnllk DB

l d onshd.DB

Id OIlS is DB

IdonsisDB

Id O~S un opdrui (c:k en u) DB

Id ons probe:cr DB

ld om sin,; DB

I d au vairy dinge DB

Id w.xO~S 1ed."Uk word DB

If hulle (die Gric:kwu cau) is veeooere

DB

Ifhullc (die Gridwas) DB

If hu.lle. (die:: Grickwu) verbou mie!..ic:s

DB

If bulle (die bed au moue) DB

Ifnl.lUe: (die mer.s.e dur) w DB

If hu:.Je (die mcme) het genocm DB

If hulJe (die mauc) ncxm DB

If hullc (die me:nsc) wau DB

If huUe Ceiew mensc) DB

Ifhulle (die wUmc:nse) DB

Ifluille vocr'.nl DB

2b jy (U • of '0 mens) benader die p1ek.

DB

2b jy (U. of 'e mens) ne» Yerby DB S3

Zb jy (U. c:L 'n mens) moc:t VClSi&ti& wea:

DB

2bkry jy (U. of 'n mens) 'n pudjie DB

lb 5OOl!lIY si (U) DB

2bU~durDB

2b U druiDB

lbu druiDB

ZhUunryDB

2b u mod. verder DB

2b U SIlDB

ZhUaiDB

2b u sal nie DB

2b U wilDB

2c 5Y (my degler) het dit ver Icbring DB

2c 5Y (my dogt.er) is bestuurderes DB

2c 5Y (my dogt.er) is ecn v.n die:

vroumc:me: DB

2c sy (my degt.er) 5pOI dunnec DB

3c dil (die ual) DB

3c di1(is die:wurhc:id) OB Sl

3c orr is 'e iceic pad

3c OIT is die c:c::me ic:ba:l OB

3c orr is die gevoel DB

3e diJ. is eee uta'DB

3c Drr is bierlangs DB

3e Drr is in e.urdie: p.d DB

k orris me:nel hia nie DB

3c Cil is peaselbcerdery DB

3c OIT is 10 ncc:rgc:1c DB

3c DIT is wur hu.lle: hul kn.a.k. ic:k.ry het

DB

3c OIT tnt ~ '11 lcUcr Imuk in jou

mond nie DB
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3c hy (die boek) was DB

3c HY(die mOlOr) draai DB

bbO!DB

ek hn byval DB

h2 ek la.u U DB

b2ekwysUDB

h2lnl U opdrui DB

h2 virU DB

b2virUDB

b2virUDB

h2 vir U Un wys DB

il &an bQln (die man) DB

il hQln (die man) DB

il van bQln (die man) DB

i3 dit verstaan {die fcit dar bulle ion

Wyt)DB

i3 nocm DIT so DB

jl ons (k,inders) DB

jl van 0:\5 mense is Afrikaans DB

jl vir 0:\5 mc:nse DB

13 vir HLu.E (die ou Grieb,as) DB

ml ck is nie op my boede nie DB 54

mt c.Ir. vctStout my DB

01 hy beywer hem (my 001"1) DB

01 hy bee hom besig daarmee DB

r1 luille hd. hut k.nak daar gck.ry DB

tl my dog:cr DB

11my delta DB

tl myoupa DB

U mer.c:er DB

Um=DB

n meneer DB

vI s)' (die hoofman) uniform OS

...1 sy bock {die man sc} DB

vi sy~ (die hooEna.'1) DB

vI syv~(dic:boof=)DB

\'2 haarbedryfDB

v2haarmanDB

....1 un ONS kant DB

wI CXlSpredikasies DB

....1 van QNS ondc:rwysers OB

la ek hc:t DB 50

C3. hue: Rcee,

Kolulad (p. 56 • 59)

la ek loop slaap IR

1a ek wed. !lOU nie IR

la toe bore we: IR

Ib jy en mens) IR

Ib jy en mau) IR

Ib jy en mens) is nou en dan Aftibans IR

l c dit ....as 'n sieklike au ma.'1 (HY) IR

lc hy (die nugistraltshof) gee IR

tc h)' (my pa?) IR

Ic hy he!.nie gedrir.k lR

11.: hy hc:t nie gerook IR

Ic hy L")' '0 bon IR

10 om (Griek....as) pl"ut nc:t Afrihans [R

ld ons (oumc1Se) suUd [R

l d ans (owncnsc) nt die ill" IR

I dO:\'5 is 'n hele k.lomp IR

Id ass was opgeskou: scum IR

ld 0fU ....ord koud (die pick) lR

lfhulle (die kinden) IRd

Ir helle (die wmense:) muk k.1uitjia IR

If hulle (my k.indcrs) lR

Ifhulle (my ouers) IR

Irhullc (my sc:un en dogta) IR

If r-...lie (op die:pl.uc:) IR

If t-.....Ile (VAn my ma.sc:) hct gebcer IR

2r: ~ (Woy rna) IR

k sy (my vra.:) led nOi. IR

3c Cit (die deeg) lR

3c dit is 50 IR 59

3c OIT moct 62 WCCI IR

3cditI=t IR

:k by (die kc::rk • Dm stun lank IR

3c hy (Om I"C=1 Kmfcr::s IR

3c hy's (die broc:ke) dUll["IR

3c hy's mooi (Orr. die kool) IR 51

3c tel hy {die dcc.g • om klaar is IR

61 hulle: sc mans IR

bb J. "wc:D." IR

bb 0 maneer, mooi ml.fIICC" IR

bb o! o! mancc:r IR

bb o! o! o! dis baie k.oud.IR

bb c' o! o! IR

bb oe maneer! IR

&1 gee MY IR

gl met MY slim IR

13met OIT (die trek) IR

13van DIT (die trek) IR

13van OIT (die: trd.) IR

jl vir ass Ckindcn) IR

n van hulle (die gIlXJl.OUCl'S) me IR

II my broer IR

u my dogtatjic: IR

d my k.inden IR

tlmymaIR

II my eewe IR

tl my <lUa5 IR

tlmypaIR

II my sam tR

u die: ou Uti bo (Goo) IR

11die Cubau (God) IR

t1.mcnccrIR

Umencer IR

wI onK cede~ IR
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.,1 on&c:'lflOo1Cr1S IR

11 my naamIR 56

C4. Mev. De Bruyn.

Kokslad (p. 61-44)

13 bulle (in die w dae) MOB

1. ditis myself (a) MOB

1a dr. dink MOB

1. ck gccondc:rwys MDB

I. ck neem ocr MDB

b. ck vc:rt.el MOB

la ck was gc:ban: MOB

b. de wee; MOB

Ib ervaring kIy IT Cn mem) ~mB

Ib jy Cn mens) by

Ib jy C'nmens) :\oIDB

1b jy C'nmcos) :\oms

Ib jy Cn mens) spc:l ~IDB

Ib jy C'nmens. meneer)!tan sien ~IDB

Ib iy (die mcr.sc)

Ib jy (mcncc::r) wed. }.oIDB

Ib ouer wiIllY cad C'nmens) ~IDB

Ic hy (De Bryn) ~IDB

Ic hy (die diakcn) ~IDB

Ic hy (die l1'.iln) MDB

Ic by (die m.L"l.) MDB

Ic hy (die 0I.l man) MDS

te by (die vocrvader) MDB

Ie hy (my vader) ~IDB

Ic hy (my vader) MDB

Ie hy (my vader) MDB

le hy (v~er) MDB

te~ hy (die kerk) MDB

Id ck en my euc:noot MDB

Id ons (as kiod=) ~IDB

Id 0I'lS (as kW!crs) ~IDB

Id OIU (die GriekllfU) MDB

Id ons (die Griekwu) MOB 64

1d \XIS (die kerkgOUlgcrs) ?\oIDB

Id ons (dt c:njy) bIDB

Id ons (ck enjy) MOB

Id ODS (Grickwas) MOB

Id tInS (kctkgangers) MOB

Id ons (mcnse) nxp (noem) di1 MOB

Id ens (vroucns) dra om drag MOB

Ie ens (vrouens) MOB

Id 01"'.5 (wat nou hier is) MDB

Ifhutle (die feesgangers) MDB

If hulle (die mensc) MDB

If hulle (die mense) MOB

If hulle (die ocmense) MOB 62

If bile (die skooI) MOB

l Lhulle (die voorouen) MDB

If hulle (voorouers) MOB

1f bulle rucp dit (noem dit) MOB

2b u hn ~IDB

~ u-hulle J'-IDB

2c sy (~y vader) I.lIute tydstip ~IDB

3c OIT (die hppies - 6 x) ~IDB

3c OIT (die hppie:s) ~IDB

3c OIT (6e liu,aam) J'-IDB

3c d:t (die vcen) ~IDB

3;; cit (mcnsc:) ~fDB

3c OIT (my ......n) word gespel J'-IDB

3c dir bcckcn MDB

3c OIT het hUe dcur my &egun MDB

3c OIT hd. Jy deed vcroon.au MOB

3c OIT is baie moeite ~1DB

3c OfT is die drag MOB

3c OIT is die hnl van die W1. MDB

3c OIT is dicsclIde ~mB 63

3c OIT is met die ccufces MOB

3c orr is rn:v Booysen MOB

3c di1is Die war. icbcur Die MB

3c OIT is nou bter van tyd }.IDB

3c OIT is ncu den: men.se MOB

3c OIT is 5005 hulle in die au dae MOB

3c DIT is wurom MOB

3c OITis wyleTom MOB

3c OIT onLken (Grick_kap) MOB

3c OIT ....as 1971 MOB

3e OIT was die ec:ufcesMOB

3c OIT was vrceer eeae }.oIDSH

11 het MY me opleiding gegee DieMOB

h2 ck vend U MOB

h2 u-hulle MOB

il hem (die bock) MOB

il horn (die diucn) MOB

it is OIT nic? (cht hulle 'n ondc:rwyscr

geh~ het) MOB

il lut help OIT MOB

13 wurorn OIT (die spelling) aebcur het

~IDB

jI ons (Grickwu) MOB

u (in) my JR MDB

tl my dOStcr MOB

tl my egletlOOf.MDS

tl my funilie ~IDB

t l my jallste MOB

tl myl'n.1~rnB

u my mAn MOB

tl my cede oup' en ou.m.lI MOB

tl my cede~ MDB

tl myoorie v.dc:r MOB

11 my oorle.dcpa MDB

tl my opieidin& MDB

tl my pa ~IDB

tI my Juster ~IDB

ul jou voorv.dcn MDB
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ul troIS in lOU unge: .....iik.kcr Cn mens)

MOB

vI 'y (die Grick .....a se) tradisie MDD

vl 'Y (di£ man) brock MDB

vI sy dood (die m.u1 sc:) MDB

vI 'y e_wi& behou AIDB

vt 'y vader MOB

v3 De Brynse dogter MDB

v3 sy vcceocees MDB

1&ek is 'n Visasie MDB 61

Cs. Maria Minnies.

Koksad (p.6'-72)

Ia ek en hy is ahweeG)'S ~t~

la u en my man M."1

la c:ken my nan M.."I

la ek hoop eie

l a ek is ve:rgcetM~f

Ib OilS JY dood is ('0 mens) M~f

Ib jy (n mens) is gcbore ~I~t

lb jy ('n mens) !try Griclr......a.s en

Klew:linge M~f

Ib jy ('C mens) mOd. ~f~f

Ib jy (.....It na\'Taag doer.) is 'n ~b.icic:r

M.\l

Ib jy (..at r.av1'Ug doen) kry 'n knn ~1~t

1b lY kat sien ('0 mens) ~f~f

IblY moe1joo. suk reg.-nlu M~t

Ib I)ir. nie SOO5 IY (die mal ~f~f

IbsClOS IY ('n me::n.s) nlder sup M~t

Ib vu11Y is IY is Griekwa MM

tb wi! jy (ungcsprakc:ne bu.iLe gesprcl.)

opsllriI.? ~e.t

Ie as HY (die:pal ~t\.f

Ie Cit is HY. die lr.ci. M~

Ie hy (die ding) v-erbe.ernO& nie: M!\.t

Ie hy (die nun) M~t

Ic hy (die pas) her gese MM

Ic By (God) WIt die heilige is) MM

Ic hy bclcwe (die man van binnelandse

we) MM

Ie hy en sy vrou p..n.f

Ie hy is '0 Maleicr 1-L\.f

Ic hy is 'n scun M:'.f

Ic hy..hulle: (die kurt) verldau MM

Ie sylhy is 'n KJeuliing MM

Id as ens invul MM 69

Id die !taX van OS"S M!\.1

Id a en my man (ons) :o.t:o.t

Id hn OS"S (die Griawa) m1:

Id ou (die Griek .....asvoIk) MM

Id ens (d en my man} ~t\.t

Id ons (Griekwu) !\.fM

Id ens Grick.wu wcet :o.1M

Id ons 15 Kleadinge M!\.1

Id wat O~S hom gc:h,.:1 net :0.1:0.1

Ie julle (meneer·hulle) MM

le julle lr.an .....-ag [meneer-hulle) MM

te serwyl julie gesc.ls (mcneer-hulle) M:o.t

If hl.ll.:e [die eersae Grick was) MM

If hu!1e: (die Goewamenl) M"M

If helle (die: kinders) is Kleurling gemuk

~1!\.t

If huUe (die m. en pol) M~I

Iflr.ille: (die: rnl e::t p.) ~lM

1f hulk (die ITI.iIgistrut) ya M~l

Ifhu!lc (die mc:nse op Kobac) ~IM

If huUe (die o'*'Crl1cid) lr.1O $icn !\-I~t

If bu!lc (die owerhc:id) slen jou.ies:g M!\.f

If hulle (twee bianke ~nne) MM

If bulle: hct die Boesman w'iedryf (Die

Grick.as)MM

lfhuUeis Grick..-u ~t!\-t

2h meneer-hl.llle MM

2c bruin SOO5 SY MM

2c my 5USLe:r•.5Y wa M.\.l

2c $Y(die dogier) gaan MM

2c sy (my kind) is die oudste MM

2c sy (vrou) he1 'n moslem-kind MM

'k Sf het piks~ hare MM

2c sy is ge:troud MM

2c sy is verklaar 'n Moslem MM

2c SY 1),1t nie SOOl jy p..n.f

3c orr (dan/Prctoria) ...ord vir jou

lr.leurlingkurt gcswl.lr MM

3c dit (lb:t pany Kleurlinge is) is nie so

M~f

3e orr (dat sammige KJeurlinge is) het

aJS dronkgeslaan M~

3c Dff (die rasse..indeling) her. 0l'lI

deurmehu gchad M~

3c DIT (die wen::ldse dingc) M!\.t

3c Cit (drie rusegroepe) hn nie MM

3c orr het gckos vir meeeer Hornsby

M.\l

3c dit is 'n Grickwa-rna M~f

3c DIT is 'n kleurlini MM

3c Drr is my kind MM

3c OIT is my pi MM

3c OIT Iyk vir hom M!\.f

3c OfT Nan OIldie p.pier MM

3c ek en my mAn MM 67

11 ..bdowemy MM

II die f.amilie van MY MM

II het!-fY bclowe MM"

&1 het MY ges-C ~IM

II siC'! nou vir MY MM 61

11 VL., MY ~t\.f

hI OIT gcc 'n mc::ns lr..ans MM

217



hI dit gce JOU 'e hIlS MM

hI vir JOU [wat navnilg doen) gestuar

MM

hI Wal vir JOU wet('n mens) M..1\.f

h2 dr.sal u ve:wys MM

h2 kan ck vir U !\.L\f

h2 sum met u kce ry M.\f

h2 vir a MM

h2 viruMM

il amstoot gcnec:m aan Hem. (God) MM

il die tweede kind van HO~t ~l"\f

it HOM iIS 'n sjincc:sM~f

il HOM gchct as leraar !\.l\t

il hy bet HOM so slcg gcvod ~f.\f

13 ck wys orr (die papier) MM

13 God hd. nrr (die mocs:ie) gcmililk ~t

13jy meet DIT (God se uur) a!w~& M\f

13 oo.s gu.'1 Dff (die s-.xuikclbloUe) ocr

M~t

13 ons bet DITgetel (die myle) M~t

i3 stuu:- Dlf (die 'o'orms) M~l

jl ditm~uOS'S (die GriciwOlS) seer \1:\f

j l saam met 0:-':5 km gegun \t~{

jl v;mons(w...thic:bly)M~1

11 vir H1.11.E (die mcnsc in Engebnd) is

ges·M~{

D Doni'3g-hull.e \1.\1

13 sCvirbJ,:l,le (die owerhcde) ~fM

01 hoc gun jy jousclf ad=scer ~t\t

01 jy nou jousclf gc:rcgist= hd. ~IM

pI ve:mcdc:rons au MM

'11 ccnccr-hulle s.6l self s::cn

r1 hullc n1 tnillc sc pC (die !loam...".s)

tl die Hecr-mocs MY le""l: gl:Vat hct \!~t

tl my dogll:t MM

tl my gcdagtes MM 71

II my huis tiM

u my k.ind MM

u my k.inners MM

tl MYkleinstesustertjic MM

tl my neef M.\t

tl my oucrs M.\t

tl mYp6MM

tl myp'" M.~

u my skcoovecer M\f

t l my eoupapier M...\t

tl vir .\fY kind ~L\f

u mc:nccr M.\t

U meneer ~1\f

U \fC"o'toU_.,vul net in MM

u mnr Preioeius ~M

u vir meneer lIomsby MM

ul i.s dit JOU degter'? M\!

ul is w. IOU mil ? \fM

ul jou Cn me."1S sc) God \1\1

ul jou ('n mtzlS K) suk MM

ul JOU (w.llt luvrug doc:n) gcsig M\{

ul jou (WOilt lJ,IvnOlg doen) hare M\t

l.:l JOt.: su.k;~~ M.\f

~1lr.lippc in jw Cn me:ru) sc pOld M\!

un g<::spn:kvocrdc:r) ~l~

vI hom (sy) oup.t M~

vI homv~M~

vi hy scmnc:lr.illd M\f

vI sy (d;e Kbrlirlll:) se p' ~{\{

,,1 sy kinncn M\.t

vI v....,hysc&cld...r~t\l72

-z hy preeeee SY 10 kurt by MM

-zMarie K..HAAR ID but MM

v2 sy mocsie MM

wI onsc familie 5C kinnC%5C MM

wI eese kinnc:rs MM

wI cese kinnerse MM

wI onsc sid MM

yl hu1 bplCin M......

y1 hulle 5C ccrstc: pIck MM

yl hulle se kind MM

zl myncs is doodgcluU.ig M,\f

h.ckis~66

C6. &tla Mabel Ja~n.

Kokslad (p. 81.92)

b ck en my broese BJ

la c:k myself het gcploeg BI 90

la Ek van my CUpOl Bl 82

b ek, Ollp. ~af1lis se dog~ 8J

Ib jy Cnmens) ruu hom in 81

IblY ('n mens) hn 81

Ib jy Cn mens) k.ryBl

Ic ,Jut hy (die 0$) kan piece 81

Ic hy (die hcIr.) Bl

Ic hy (die kouc) IU uit Bl

te hy (die I.nd) BJe

Ie hy (die:os) dnai hotom8J

1c hy (die 5Omer) kom Bl B3

1c HY (die:voel) wat 111 BJ

Ie hy (die wa~) BJ

Ie: hy (die _add) is iIl1dcn ncx;. 81

Ie hy (mnr Price) gun mel. ens 81

Ie hy (my acun) Bl

Ie HY het bier grool&elVord (die man) BJ

1c HY is hur kind. vn vir born Bl

Ie HY wu in die Tnnskei (die:lTWl) BJ

Id ck en my broen. Ht1.. Bl
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Id ons (ek en my broers) BI

Id ens (Griekwas) praat AfrikaUlS

Id om; hetBJ

Id cese was nie BI

Ifhullc (die 06SC) BJ

If blill.e(die oumensc:) BJ

IfHULLE (die wild) is uitgeroci BJ

If hulle (vc:cboett) vcloop B1

If hulk kom ~ om BJ

If Manis-bulle,. vmoop hulle stulde

_dB!

Ifmy pa.hulle BJ

If 'lllau HI...'Il..E (die Bocsmans) Bl

1'11I ems s'e {die l.t.nd) BJ

2b U hel u Iewe lank Bl 92

2c die vrourncns • 51 B1

2c 51 (my ouma) wu ge:roud BJ

2c SY vrou en SY kind is hier Bl

3c - (dit we:ggclaat) '0 groat plus BJ

3c • (dit wqgclnt) U: ecn n.n die:pine: 81

3c - (dit) .....as nd. in die:tyd 81

Sc . (dit) wu ow weer die djaarliks 81

3c OIT (die bock) is by my Juster IU

3c dit (die woord) mccn BJ

3c OIT wu die tiendc dccl van die grond

B!

3c OIT wu rietbok.k.e81

3c OIT "'as~g (die droogu:) BJ

3c orrword onwccr 81

3c: hy (die wootd) mc:cn IWI!'C gricp BJ

3c by ryp orr lyk JODI dikJul BI

3c hy's 'n p::agtigc kcl: BJ

3c hY'Jkcud (die winu::T) 81

3c hy's wmn. dan'J hy wcu kGold (die

w=lB!

3c is orr HoUandse gc::ur..gc: Bl

3c tien pond-..nie mc:c:ras OIT nie Bl

bb is kccd MA."'l Bl

bb so wrintigwau Bl

bo verduiwels BJ

g l het my vend B1

h! ck swur JOU (indirektc aanhaling,) Bl

hl jou ('n mens sc) pad is vinnig BJ

il ek bel. HOM (die taal)gc1ecr BJ

il ek Un HOM (dietaal) skrywe BJ

il elkeen se plaas wat un HOM gegee is

BJ

il HO~t (die wild) cecersiebc ja BI

il hulle het HOM (die laal) geleer BI

il ons het me:.HOM legam Bl

i l ons kan HOM (die WLl)onthou Bl

i I em maak HOM (die sumpmiciics) Bl

i 1 LoU. hom (die: hek) vas Bl

i 1 vra vir HO~t. hy is hu.r kind 81

13 ek ciks van orr me BJ

13 ek wed. nie wat OfT beteken nie (die

woord) 81 85

i3 hulle c..o-a OIT (die water) BJ

i3 hulle nocm OfT 'n dnadhck Bl

13 OI'lS ncern OIT 'n wcnakker (holvoor)

BJ

J I baie kindc:s van 0:-';5 81

j! die kerk van 0:-';5 Bl

l3 hulle sll.Ik..lr.e: grond BJ

l3 ons hct $nl'n met Ht.'lLE (Ol.Iw) 81

13 p:'ul. Xhosatul met HL1.l..E

(bcdie:mb) B1

tl by ~fY ouma gcUy 81

tl my grooljic: OIOpa B1

II my mcdc:broc:T BJ

II my ooriede pa BJ

11 my OI..--r.a Hc:ndr.n.. 81

tt ja mencc:r Bl

umeeeer BJ

llmcnccrBJ

tt mcncc:r La fleer BJ

tt ons huur virmnr Price BJ

ul hy vlicg in IOU ('n mens se) huis BJ

vt hoe cIkccn un SY pIau ac:kom bel BJ

vI hom mamm.. is dur dood MM

v2 hy is lL\AR kind. die JUSlcrsc kind BJ

wl dan is nos in ONSE plek BJ

'III I met onse voete Bl

'11I1 na 0I'lSC kant Bl

wIens groles hier- B1

wI ons kindeno Bl

wl ons leraart BJ

'11I1 onse kcl Bl

'11I1 cese kinnen Bl

wI onscma Bl

'11I1 onscpkk 81

wI cnse pick Bl

'11I1 cese tyd Bl 89

wl OIUC vooroucrs Bl 81

wI onsc: woonplc:k 81

u nou J'n 81

Jt.l O\J.tyd s'n 81

11 dun HL.'U.E pia. Of' Ktansdraai 81

yI !wile bly met J-n..'U...E kinncrs teurne

BJ

)'1 van hlOlie groc.ll.....dcn ..eBl

1.1 mynes (my .lUnden) is in die dorp BJ

91

II ck is Betta Mlbcl la:ucn BIll

DL Klau ....n der Wt$lhuizen.

Campbdl (p.149 - 260. 171)

11 lDERIE pIck KVW

11 HIERIE skicial'1on KVW 253
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1&ck en my boetie KVW 248

la c:khal '11 skoen KVW

la korter as EK KVW

la UlCt asEX KVW

la so groat SOCIIi EX KVW

la toe cit gcban: was KVW

Ib dans IT ('0 mens) so lank SOCIIijou pz

KVW

Ib 1Y ('11 mens) oem hom KVW

Ib 1Y moet kom (in diIek:te gesprek met

OOitepenoon) KVW

Ib JY sny Cnmc:ns) KVW

Ic~ gun HY (die:gns) uit KVW

Ic HY (die:dooie bene) Un rue praa~ role:

KVW

Ie by (die ge:wecr) s.kuut KVW

Ie HY (die:m&:1) KVW

Ie HY (diesif) KVW 273

Ie hy (die: skoc:ne:)loop saf KVW

Ic hy (die smecrgoed) lrd hom KVW

Ie HY (die via&) word opgetn:k KVW

Ie HY (my pa) bet mooi gladde bare

KVW

Ic HY (my p.a) ....as '0 Grick .....aKVW

te hy (Pic:.)KVW

Ie HYS {wors) erie iwee nod KVW

Id QfU (d; en hy) hd. goped KVW

Id ass (d: en my boctics) aard r~ rr.y

m.a Kvv.'

Id ass (my bceaes en c:k) w.as kort

KVW

Id ass gesi.nKVW

Id toe pas OSS (my boctics en ck) '--ecOJ'

KVW

IfCis HLilE (die voorm.ar.nc) KVW

If HeLLE (die we:re) word vel.KVW

Ifhullc (die gcedere in die winkel) KVW

If HL'UE (die: IUnden) KVW

If HL'LLE (die wilmc:nse c:n lngc:lse)

maak vrede KVW

If 5005 HUll.E (die: fabric:k) KVW 246

1v Campbell sinne KVW

Iv die:p.a sinne KVW

2c by (Sane) is van die w mense KVW

2c HYs (my vrau) innic Kup KYW

2c toe gun HY (my YrOu) Kaap toe KVW

2c toe is SY (my rm) Kutjie: Trella

KVW

2c voce HY(my rna) gC11'OUd is'? KVW

2d daai WAT helle sa. die ~hunnas(

JOCn), is Grickwu KVW

2d die:kanon W AT W '11 bck het KVW

2d die:htcl WAT die: mat.'"U cp is KVW

2d dis WAT Ada.'11 Kck gc:prul het KYW

2d hulle (die: voonnar.r:e:) WAT vir om

gl:kyk het KYW

2d jy by (kindc:.."'S) WAT gCU"OUd is K\'W

2d mc:nscWAT gc:..-puthet KVW

2d mcnsc WAT v...o OI.fldcr plc:k.ke: kom

KVW25Q

2d ces hotnou WAT KVW

2d d:.OCIlC WAVW

2v die: rr..a sinne KVW

KVW2n

3c OIT (die bed) mccn kool KVW 274

3j \\1ES jy? (in dirckte le"lprd met

buitep=oa'l) KVW 271

4lr.WATltos 'n wars'? KVW

50 ALMAL (in die dorp) moc:1 lun

KVW

So AlMAN (zlm&l) bet hande SC:lli.P

KVW

6qdur kom ro.,1KS! (van me) KVW

bb loog, wicsjy'? KVW

cc DIT snuak my KVW

cc WCCf, bus WAT! KVW

dd DAAI (sp.anspc:kke:) rutnCljics KVW

dd DAAI ..at bulle Ii. die Muanrw

(roc:n:) KYW

dd DARIE (die gepntel)') bet 10 &c:bly

KVW

dd DARIE mc:nscKYW

lid een V&:1 DAAI manne KYW

dd hulle muk DAAI bene weer 'n mens

KVW251

dd mm DAAJ uocne KVW

tid n!i DARIE &Mer bus toe KVW

del Saric: is"'lon DAAI mc:rue KVW

g l my vrou bel MY WC:Ue:gooi. KVW

hI jy my JOU Ieer 10 KVW

hI W W!iS lOU C'n mens) Ie opvocdinl

KVW

hI I0OI JOU Cn mcm) IC ma KYW

hI $OOIli JOU ('n mc:nl) se pa KVW

il ek k.an HOM (die lull prut KVW

il c.i.m.ulr. HOM (die vuurnoutjia) KVW

il h)l uc.i. HOM (die: W'l.ammuie KVW

il jy noem HO~ (die ",mer) 'n

l.andsbou.m.an KVW

iJ jy rocp HOMInoc:k KVW

il jy smc:c:rHOM (die ImCCflocd) KVW

:1 jy Illy HOM (die vd) KVW

il jy tel HO~{ (die: siJ) op KVW

il mel HOM (die kmoo) Ic:U.iCl) KVW

it eroS lun by SY (S!irie Ie) hJJ.iI; ..-c::by

KVW
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il ons hetHOM (my pa] begrawc KVW

i l ms hoo van HOM (die kaptein) KVW

254

it van HOM gehoo (die kaptein) KVW

i2 c:k hC1 by HOM: (my vrcc) kindcr:>

gd1etKVW

jIg" (vir) O~S emma mecl KVW 255

jl vir ens (my broers CI SUSta$ KVW

11 ces TOCp HOM (dic gewc:e:r) Griekwas

KVW

13 die meeste van HUll.E (die kindc:rs)

K"W

t1 ec:n 'IOU! MY oues (skoc:ne) KVW

11 my bcede KVW

tl MYbroerKVW

tl my ma KVW

u my rna se p" KVW 247

tl my magoe.d kc:nhom (die taal) KVW

tl my ecpa Kvw

t l my p.I bet horn (die taal) plcin gcpful

K"W

tl my ?II is KVW

11my paKVW

tl my p.I KVW 25

tl my pagoed KYW

t1 my su.stcr KVW

u my vrnu K"vW

tlbuKVW

tl my g..'"O<bu KYW

'II die man metSY geweer KVW

'II by gc:bl')'I. SY kop KVW

'II hy se (die predihn1) ke:k KVW

'¥I hy lebdc::l. KVW 249

'II HyscseenKVW

'II hy sy ticket KYW

'IllY (die kc:rk sc) fon.:U.'TIcu KYW

'II SY (Piel.) se swaerKvw

'12 my rna bel.SY pc se naam gahel. KVW

wt onse ken KVW

wI onsc.med KYW

wI cese pegced KVW

w I rose I""'goed CJk. bet van hem gahou

KVW

.,..1 onse mgding KVW

wI rose t ....aIr.: KYW

xl julie se skool KVW

ld OCiS (....a1 werkers) kry KVW 245

D2. Piet van der- Westhuizen

Campbell (po 271)..305)

la daai awl is jange::-as EK PYW

l a cl.h baas? PVW

Ib as 'n mem, as jy sC.. uJfa PVW

lb as lY HO~f Ii kaffa PVW

l b hoc: cud was IY (am ander

gc:;prt:.lr.sger:OOl) PVW

1b jy ('n mens) hOI.: daai vrcu PYW

lb jy (n mens) trei. netjies aan PVW

lc 'n KaITer is On wondcdiie ding PVW

l c IIY (die .ir.a!:er)bly mer PVW

Ic HY (die ketk) PVW 2J

Ic HY (die au mm) dr~'1k eie PVW 2&4

Ie toe HY nou jongkcrcl was P\"W 28S

Id O~S (die Camilie) hd geld. PYW

Id O~S (gesir:) P\'W 291

ld or.5lJ~gmcnse) was mau dam PVW

Ie ry JL1.LE (&esp:Usgcnote) no.:? P\'W
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IfHL1l.E (diemcr.se) PVW

IfUt,1l..E (die mc-.sc:) se rio.: pYW

If IfL"lLE is grua;. vroucrts PVW

!f Ht.1l..E wu solC.ate YVW

If lOt HULLE (die m-n en "iTOU) ste::rWe

P\'W

If wur HLu..E (die J1'\CI1K) die garing

gewen bc:r. PVW 283

22uDIEm-nnou. PVW

22 DIE (mOUl) is in die lokuie f!VW

22 DIE (mc::n.sc.) wu oorlog toe PVW

22DIE ding at hy word hffcr PVW

22DIEkOUl c:knou nie K eie PVW

2c die dogtcr HYS allc:nig PVW

2c die vrou (sy) wu 'n wedevrou PVW

29'

2c by had manne gd1.d PVW

2c HY het Bantoc:getroUPVW 299

2c HY', 'n wedevrcc PVW

2chy.dievrouPVW

2c jong vrou : SY is bu PVW

2c jong vrou : Sy",'n Gridwa PVW

2c toes HY no.: get.."'OUd PVW

2d die bngoed met die ka.meru WAT

gaom bet PVW

2d die beoeke WAT PYW 292

2d die num WAT bulle gcc: PVW

2d die rondgoIDer}' WAT ODS &ewlCilCS het

PVW

2d eit ."cet nie WAT by "'urvandun

komnieP'VW

2d hOllle WAT uitgesUlm het PVW 297

2d nie nee WAT die kindlCrl &roa."'ord

nicP\'W

2d pur jur WAT ODS hier is PVW 289

3c orr is mo6 mooi nc.jies utI&et:d;

P\'W

3c Off wu 'n 'lui hoed PVW

3e d; r.et gcdn SOOI orrmod. wecs PVW
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3c is DIT die basgoct met die bmcns?

PVW

3c toes DITDCl die eeese V1'OUPVW

3c toes DIT Del ne..,erll; PVW 290

3c wa1te:ttyd was DIT gewees nie PVW

dd ahyd DAAI tyd PVW

ddDAAl "mine" YVW

dd DAAl dinge is me 500S vroeer nie

PVW

dd DAAI jarc bet ees swur gckry PVW

ddDAAIjare PVW

ddOAAI man is jcmger as ck PVW

ddOMI plck.ke PVW

ddDAAI SkcifonlCin is lalusie. PVW285

dd DAAI slag PVW

ddDAAI tyd PVW

ddDAAl tyd $C kind f1VW

dd bou. DAAIvrou PVW

gl c.kbe aie die. tye!op MY nie PVW

hI hy .,.,.J metJOU C'n mc:ns:) bajdei PVW

iI Iv:1 HOM (die mul) scskiet pVW

illv:1 HOM bc.grawc PVW

il hy era HOM (die b'ud) in sy bart

PVW

iI kan HOM(die. hoed) omhou pVW

12 sy mmhc.lftc YVW

d ck ell Kutjic. gent MEKAAR PVW

rl by my se hill PVW 300

tl m 1 boctie PVW 286

timyoge.PVW

t1 my paPVW lSI

tl my K ~bWk PVW

u mytaYVW

11 my u h.cldu.r~ PVW

tImyndaPVW

ubauF'VW2X7

umybauYVW

vt hysc vader PVW 294

vl in SY hart (die kwud) YVW

vl laat SY (Mollie) oorgooi PVW

vI SY(myvadersc)~goedPVW

v2 die (hu.r) ecoieesvae was Trekker

,ew=f'VW

v2 die.groat dogte:rbet nog SY man PVW

v2 sy (hur) u was &c.wccs PVW

...2 SY (hur) van is oorgc.sit PVW

v2 SY huis saan daar PVW

.... I cnse brock PVW 3D!

'oil I onsc:magoc.d muk dit PVW 305

yil-IL'lJ.£SE~ ....asPVW

y1 is ail die.BASGOET met die bmeru?

PVW

tl dig MYbus PVW279

n~ Gm Munnan,.

C~mpbcll (p. 371 - 390)

II HIERIE AdMll Kok GM 3S0

11 IDERlE J.ngs GM

11 is ncl HIERIE enc (die kind) GM

I I ens sped met!-DERDIE klipbok..ke G!\.t

Ia nou bp EXKE GM

tc HY (die.bcLalin&) GM

Ic hy (die hoed) GM

te HY (die kappie) GM

ie HY(die man) GM

Ic HY (die rmn) is dood GM

l c lTY(dies:luicr) GM

l c HY (my pal G!'ot

te IIY is '0 kind vandie Wa:c:boc:rGM

Ic HY wu hicr(dlc miJl) GM

Id au (pc.nsioc:ntJdkcn) ~pay. hit:rG~

If Ht11..£ (die: mc:nsc.) GM

If IIU.1.E(die VOO!'tJ'l:::llcn)GM

IfHlJIl..E (die vroucm) GM

lfHUll..E (die: Wat.abocne:) GM

IfHUll...E bet hulle:eie regc:ring GM

Iu die: cci.oste is JOUI\'E GM 388

12 DIE .hn ck nou me Ii me GM

12 DIE moct daar weesGM

12 DIE sit hulle DOU un (die:aIuia) GM

22 DIE 500ft joppic:tjic.GM

22 DIE toppie (hoed) GM

2c as SY (my vrou) gdewe bet GM

2c dan bet SY (my vrou) gelep GM

2c die dogter die is in Klc.k.rsdorp GM

2c HY(sy) bc:tc:nige wc:m gaioc:n GM

2c HY was 'n moci. meisic: GM

2c Lc::na Waterboc.r1, dies (sy is) nos: dur

GM

2c: my rm en my vrou....HY was oprq

Grick"'a GM

2c: 'y (my rna) is 'n Grickwa GM

2c: SY bees GM

2c: SY donkic:s GM

ze SY neef se kinders GM

2c: SY pe~GM

2c: SY. die: OU'v1"OW::nK, loop \'OOt GM

2c: wa~ is HY SE naam! GM

2d brocIr.c WATmy pa ledB hc:tGM

2d die WAT hier uitiun (mc:nsc) GM

2d dis WAT CllU ledoc.n hct (ac:spc:cI) GM

2d Grickwas WATGM

2d spdc:tjies WAT GM

k die:weae, hoc:orrmOd. wces GM 311

3c orr u;die. regc:rin, G:o.t

3c OIT is vir die: mooii&hcid GM

3c OIT was die Boc:n: GM 3&4

3c nrr was in duic: Iyd GM

4Ir. WATishysenaam!GM
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4k WATisbyscvoomamc?GM

4k WATissy waf?GM

4k WATvan bur? GM

5oALMA.1IJ (my kindas) is corlede GM

50 AL\lAN hd. daai vere Ic:tw GM

6qdur wu l'oo'IKSE mc:nscnie OM

6qck.betvandal fI.'IKS(kindcn) GM 384

aa ck.lap self GM

cc dans ck cp MY cie GM

dd DAARIE (mc:nsc) wu ~r uitgaan

GM

dd DARIEgoc:tcne GM

dd en DAAISQOrtjoppietjie GM

dd bulle bet DAM veee gch;J.d GM

dd in nARIE tyd GM

II die wc::Ir. van MY GM

it ck.ken HOM GM

il gu.n met HOM (die brock) kerI. lOC

G~f

u hcl1ehet HOM (die kcrk) GM 383

iI W;J.l HOM (die pcnsiocn) bca~ GM

i2 HAAR n.nm is Bicsie GM 393

i2 HY SE (hut) num? GM

i2 wat van HAAR (my mal GM

i3 ck hc1 nIT (spck:tjics.)gchad GM

13hulle bet HUUE cic regcrinl GM

tI die m;J. (my mal GM

tI MY do&ter $C kind GM

tl my ma (die koning se dogta) GM

u MY myvrou is oorledc GM

tlmyp,aisGM

tl ~fY p,a $C bokkc G~t 379

u w&tmy pa gcdra hetG~t 3S2

vI c:lt. is SY gomsewJ GM

vI gun na SY hptcW toe G~1385

vI hybooSY (dicslqse)GM

vI (lIlSDocmhysenamc:GM390

vllOtsy dood GM

vI ';Vat is HY SE (sy) voom.unc: GM

v2 sy (die vrcu $C)waksklere GM

v2 SY Sf scun rcgeaGM

...2 Wat is SY stnf? GM

yl hulle nu=nu GM 389

yl hu!lc pappas GM

ld em (gesin) GM 378
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ADDENDUM 2

SAAMWOORDSTl:KKE

Respondenle van Philippolis

AW Andrics.tKammicsvanWyk

WA Willc:mAdams

Ra:pondente van Kokstad

GM Gat Minnic:

JR Jdm.t lsuc Rose

Respondenu lIan Campbell

L"'l' l...cna Nero

GR Gat M.1.~

KW Kha:s &: Pie!.v.d. Wcsthuizen

Respcndente nn P..-iesu.

PV Pricska·vrou.ens

"'crgi'J)'kende ontJedin~:

Responden~ uit Philippolis,

Kolutad, c.mpbeU en Prieska.

AW Andries en tummies van W.rk.

Philippolis

D.wid ~dda I ....

Kaptein Kok aw

'n au Ocnons I'lli

bus Roberge I'lli

by die Dosteisea, Oucrt Ocsaeise 01....4

by hierie Wili= , .....4

die Roulsc a..4

ken menecr VOIn lu:svdd, die nlla-on'? ,,,,-4

au Andric:sOoson 1...4

Du DaM".ie 00s1ciseaw4

au Tool,w4

Willen Kam::r..ic:5 aw4

Willan van Wyk

JakoO van Wcik • .4

'n Griawa aw4

'n God aw4

die:regte Griekwa .1....-4

innic:Vrystut aw4

die: Gruukwu

ens Griekwas (ons wat Grickwu is)

dic:Jood

die:disu1kFooricmUc:t

by die Ocstcise

innic:Kup

bus se ka:r

Die Joodse Wui

Die:Kap\ein se brocr

die: stam SoC: hntl.OC

Fourics.-niLh se Juasfonte:in

dis Le Fleur se span

scimiI.IT\Usep;a

jille se ouflil.-hi.t!le

'n Irm ICS!il! ,w4

'n bieijie stnf ,w4

'n helc &toep lIW';

'n klcinnlmpic 1w4

'n mliJikc ",llIrhcil,.w4

'n ..!br=k Iw4

'n hele hoop (:nense)

'nNoU

'nm~

'n voIk

'n_

durienumaw4

duinumaw4

dni rooi.kar aw4

durie klcm jare ,....4

dui. scone van gOCLe 1w4

d...m.kind van hom.w4

hierie gemcan.e

hierie hys aw4

die:slag (Wilt ons di lery hel)

hieric gcmc:ero.e ["".1 om nou hier het]

vinnie: b1..m.Ir. mense [""at ik varnon: '* 10

darie kind van horn [Wiilt hy hell .1.....4

die ding (Wilt die bus \lemon: lase haJ

,.4

die mense [Willdil ocncr is}.Ilol4

e:uppc:a [Will 50 groot is u c:lr: mei kop is}

kiMen [wat vee gden he:tl

my broc:rs {,....t liter my ~J Uillman el

au wu 'n hcle hoop {w,n ok .&ter hom

Ullc&lIon her]

ou:jie l-d.iI. cit die uool cit is

wi oudjie..,lwlt dill:JoOO hict hom 'Qua

h"

lie eea [WIt ieticvind ......,1 hy kf;n1

sic aemoei.lii.hcid I""t v&n~& is!

SQOI[walmy P' iuC.hct]

'n corn I.....t by ons &c:lr:e:~ hill

die d:nIC.w4

die mics~ 1...4

diepl.u 1w4

die: \lolk .w4

die wccrd 1w4
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die ""add aw4

die lidde aw4

die base: aw4

die marse.w4

die we:rlte aw4

diepadaw4

diewaklynea",,4

dienaam

me rowwe plekke fumie)

me rowwe dinge (vannie:)

diegnnd

pie:pad (oppic:)

nie:blank mc:nsc (nnnie:)

die cceeese

die:anner

diejaar

die: klomp

die:vc:nkil

die:mic:sics

die: goeljics

die: inloop

die draadlccs

opdie manier

die_

die: wone {van &Od.CJ

die ""•.-m[qnnie droogtl:}

die:hoo(stad

die: au dae

die WQOrd (om vir joe die wooed te se)

die bc:stuur [vannie piau]

die: wi."'Id

dicketk

die:dina [""at die: bus 1asC.bet)

die sial (wat cau dIo lay bet)

die:c:cn

6.c:IO:::Il::Jci&":c:i.t

die:blank mease

ek is limper (-) plaasboc:r ,ad aw4

hc:lH jang man geward aw4

die plus (rod. die:naam PR:c:zfarncin] aw4

SCJ05 '0 bus [cppie paul

vaenie rowwe plc:k.keaw4

afge:baer (llXinnie grond] a....4

citgebast.c:r (r.ase:::t die Gruukwz.sJaw4

antn:nl sc:ker 50 hu in nie deisc:m of

so drie jaar aw4

solke groat pzmpoc:ne aw4

al sy broees

ou vllrldecrdc:njic:slvcllc:erlingd.jic:s aw4

sie skoc:n.waarncit

vrcer ryd

onse:me:ur.g

synaam

sy IV.'CC SCC'.s

myous

my top

jille sc ccpa-hille

my broe:s

my ccdsie broc:r

mywue:

auegedagu::

hille pa 01....4

hy sc bees a .....4

hy se bca i1w4

mei oeooprnW (loe: ek gebcre is)

5ci skup aw4

005lr.jck a1O'4

my bcece aw4

my wak aw4

hille pa

mci hcis

mywck

cit '0 anncr na.sic cit

met die naam van Pr=zfonlC:io

die wazm v;umie droogte

durie lr.indvan hom

die vollr.van cese aup.

die hoofsad van me oupa-hille

hiile is Kleerlir.ge en die scone van lade

WA Willem Ad.i.ms, Philippolil (po

S44-~9. S1J-S3l)

die: 0u",1.U

dieOuwl.U

die:Ouwus

die Oceooi

die:malSCS

die-hr

die tau

die bolr.ke

dic:bc:::g,
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die groouncnse

die anncr gro«mcnse

diejurt

<lio"""

dieklip

die:k.lip

die nwux:tjic

die CIClIk Ounooi

<lio"""""

die boddcl

dieOuwa.as

die bene

die mecse

die sjcld

die OUWOQ,S

die brod

die s.k.eucl

die brood

die tafel

die decg

die los klip

die klip

die beee

die fyn bec:ujies

die:.,c:1d

die mmnc:tjic

die .,eld

diehys

die cUI

die: kjcc:nt

die:mannc:tjic

die Ir.olc:

dieroo5l.CZ'

die~

die decg

die Ir.cnfJUitboucl

die sicrdccg (w~tmy m~ weer mee knie)

die:w

diedag

die weI

die lckasie

diemcnse

diemense

die goggcls

die baas

die tyd (w~jy lun krismisklcrc koop)

die kerner

die: Iiets

die vrou

die: kerrier

die: vrou

die: ~prinli:un

die:tyd

die:winkels

die yster

die: ding

die: VTOU

die kclwee

die kclwers

die: ba~i~ic:lr.d

die: wiro..kd

d:e:l~

dicldae

diehfce

die: vrou

die: buisici:cl

die ding

die grood

die grmd

die micsics

die hCICMcr (....at jy vn) (wat jy vir die

hoendcrvn)

die sjc1r.

die:hoc:ndcr sc:dood

die vleis

die uk se bc:k

die een pond ricn

die nom

die ding

die eea pond ticn

die boc:ndcr

die: hoendcr

die: boc:ndcr

die:nooi

die miaics

die Idle: plc:k

die: nooi

die iraaC

die boc:ndcr

die boc:ndcr

die Il'Q'Id

die:nooi

die Nail

die lana

die bill

die:kod

die dina

die wind

die dcrp

die Ipic1

die lIo'ind
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diedc=nn

diedotp

die bees

die nUs

die: wqtn:k

die: cvqc:1is

die: spie:th'l'

die spie:tkop

die: drzai

die: spieaOJ'

die:kar van hom

die: spie:tk.op

die:kar(watverbymy gun}

die:kaIce

die:pad

diewcreld

die:baadjie:

diewc:rcld

die: billiuclu:l

die wid

die vrou.

die: dec&

die:klippic

diehic:st

die dingcs

die La!e!

die ouwau-hullc:

die:b~e:

die:ouwus

die: sscce

dic:a0c4

diearmcII1ll.Zl

lI.1 die gif

die oennc:rsl.e hOld

die boonste: ten

die: boonste: hold.

die: anncrCCl'l

die c:ne: 5a1t

die:aner kcc:r

die:ucucl

hulle: se geld

onse spcdplek

nou se kjennetS

sy meel

hulle (wal die nou die fOUL het)

jou.,.,.

sy kJe:re ('I/1$l born,j)

t ....-ee en lwirlug R~

al oes I.OO1s

sulioe: SU)wwe: suJ.ke: swa:'Lpets.,'''IpiclUr.e:

so 'n man so 'n witpe:nl

$0 'n gTOolle

so 'n spiel

net so 'n wt

so 'n stukkie bietjie !wwne:r

bietjie meel so 'n bic:l.jie: mcel

so twee uur

son sua brood

'n kon: geka!wCf'de:too

'n pu.r urentale

'n Jd (wat deer die lil udl)

'n ongcluk

hscrie e:ntjic:(hicrvandJ.m)

$.3.1 dui:s i.U1 k.ry au.isi~p

hierie d.lIi ska.tcl bn:Jod

lb-1Ii brood dui bond du.i kleidjie:

die pmiibnt (wat hu.i wie!aebrcek hel)

hienie dunbeen Ford bar (wat vroc:Cr

lewee$ het)

dui tyd (W. jille groolle:word bel) TOE

daai~",blad

die bees5C pennel

die vel sc:sjeh

wie se buisiclr.el

'n 'lime", hcle bcdoel

AdMn Kak 5C agLemlix.er

Wie wu die agtemli.Lc::r", nu.m?

so 'n stuk..k..ie: van daai brood

daai goed van dllai mati

so'llTek 'IIlIn die:hongertc

die:sjc:1l Vul die: hair.

daai bccoouale van julie:

'n swurl.ul, daai GrickwlIUal

bo, bo-op die: rooster van dlilli

G~1 Oeet Minnie, Kokstad (po 9.f..

1001)

GCMinnie:

[}urban·g0c4

ene Stcenkllmp

die Adllm Kok blllndpIlIlIs

Die Griekw.

die:Griek"a-tul

die KIclOrlir:l.e

die: Koelics

die Suidc:

die SwutmCl1SC

die: anda oud Xhow-tnl

die Indcpcll:!c:nt kci

cl.i.e: Griclr.""a

u"n Grickwa
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hierie BihfonLe:in

hierie Kleurlinge

Paulsen-bulle

mcnc:c:rSwarts

die plus Biltfoolcin

van die Afrikans, ODS esoedeeaal

ncn mandFcbruMie

'n whitman

'nallllQ'

'n kaur.

'nleier

'nman

'nmeid

'n ski.l.padjie

...-
'e vcnkil

'e goc:ic:di.'lI

'Q bietjie hoCrsundcnise

'n vol pl-.u

(-) gooie klompie boys:

'n irool ItOrie

'nswautyd

'e anna me

'n stel kuikcnl.jics

dui kuiken daai 5tc:rk kuikcn

dic&naf

die hpc

dicand

die pldiie1jie

dicGric:k...

die:Kup

die annes

die :.ntwoord

die agtiende

die berg

diebeste

die broer

die bus

die dingc:

die gclccntheid

die lOde

dieha~

die jaarliks

dickcrlr.

die kmdcn;

die lacrskool

die land

die boys

die man

die manne

die mcase

die moedenu.l

die plase

die skoal

die uk

diehele~

die ilipe

die: l'l:Il.cdina

die drie jut

die regl.C taaJ

Cieboys

die wilmcmc

dic: ..tdclol.

die groat pIck

DIES [Woll nou mors}

hierieBWlkes

hieriejur

hicrie pick

diekaluhoe

die lamma5 van

die skape

die hocnnen in goc:l.C

die b.mmervanga dune

chane djakhls en

dune &nncr c:en

daarie hoe Afrikuns

dearie hoeEngels

darie anna diere

darie anna grate

daai Book of Life

daai grOOlte

darie gfOl kcrlr.

!hai Blan.lr.cs

daai gocd

diai Iyd

Carie ken

!hrie tyd

'n ander kcrlr. van OIU hi.ct

die KleurliltJc van Oo.-Griek....Iand

die Klc"uli:lge VOll1 die Kaap

uUe un dane ken

van die: gel.aLe van die:ltd

am onsc kant

by die pla:w:

ic:.die Grick .... i.el

in die: portm.te

i.'lr\ic:vc:ne~e:

228



met du.i Blanles

met bic# KIcurlinge

na diehu:

na die jurliks toe

na die un toe

n& die vCIJ,ldcrs toe

oar die bcrJ

op een slag

van diegriclr....

VaD die Kup

VaD die X1eurlinge

VaD die gcldtc:

van diekai.

vir die Book of Life

bulle tul

bulle nui<

hy se mamcment

my doitertjic

myh~

lOYI'·

my ~.hullc

cese president

cnse taal

$Ypick

joucictul

~dnidittie

dicsclfde manicr

ecn ding (die:sclfde)

dricdysan.Ukm:

ccn bcedehjie

een getuie

vier kjcnnCIS

wille diere

hele ligg,u..-n

alhanec gepratcr

anncr mcnse

bare meese

Ins jur

hele nlg

bietjie ",ys.l:.ad

die broer Sot vrou

my beoer 51: broer

my p.1 se 1'1

Inner menu. IWltlen:ed is om te gun]

dane Iyd 1....11 ACant Kolr. JcwuJ

due SWUIQ l ......t so by die:pluc bly]

die ba-e 1......lt n~ qebuler hc1l

due tr.une [Wit hy mc:lor die: berg gcilom

hCL]

die mc:nsc (Wit nou gun nil die vergadem

toe]

dieml (wltaru~&areihc:l]

Ius jur lw..tmcnec:xoed bier gewu hCL]

my broer K brocr [Wit em: is]

JR John en Isaac RCl5ot, Kokstad (po

l025.1G42)

oom Korric

die Griekw..tnl

die Griclr.wu

die Engc1sc

die Oc:bin se kant (Dw'ban)

die Kleurlinge

is ak.Ir.e Griclr.wa

(van) nie Griawa

virrie Kcelies

(.) Meiliodin km.

die: Rouman KllOliek

innie Church

innie Indepcndant

mcnc:c:rSWIl'tS

die weni.:ds

die dinge

die goclC;

die IraKl

die aIldQS

die tron

die bes (bus)

die boekie

die ?k:k

die vrinde

die ;men;

die picU.e
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dicsc1fde. kc:z:k

die. Icier

die.baic. mcnse.

die &raul (huIlc.mod. vir au hcdlc.mal 'n

ste:k te.ruggcc.)(l033)

die.kinnc:Js

die. plc.kkic.tjic.

die pl.uc

(~) diCiClfde.rnwa

a1 die. beste

die. gc.:5C1s (g...n rna;; nau klur)

innie ouc.nl

allic. ..ccrde (is gOd.)

me.wCreld

a! die. goe1c. [Wll mc.ns seerrnaak]

die &oete

willchor.nc ok ( .....,t die mense gc:Vr.:d.het]

die. eeeee menc

die.wilde. ,oc.u:.

di.e.mol.s.l~

die kicric.

die me!k

diekjcnnUs

die.den,

die voorluias

die. vroumcnsc. sc Soec. [Wll so blC".k}

die. prc.ruc. dui

die. hac1&awc:c:r

die kodroc:r

diekryt

en die. doppic:s

die reeer

die. rnOUl:Ct

die sLODnldn

die. grool rc:Cn

die wolkbn:ck

die oubau die. wclke losmak

innie.berg

so hill" oar die kop werlI; nie

wane denge.?

iecdie pIa ic:l

'n knal

'n misuke.

'e goeie ding

'n lidmau (vannie kerlr.]

'n leier

'n man Iwat onsekant is)

'n Ir.lcinhysic:

hierie pIck (van (n$ is Grielr.wlar.ci)

h.aai vroerydse bbnkcs

dui Soc:toe-lul

duiv~ic.:s

sy Ir.o=nd

my vrou.

sypkk

OIUeprecdern

hdlc: $C AffcluO$ is biejie baaje hoger

sy N&

s1 kop

my slr.oonp.w

hdlc sc.lr.c:ru=

5y k.cnnc:zs

haar linden;

klein bfi'crtjics

klein kjcnncrs

klein Ir.lippc

groot wccede [wat jy nie WCd w.t meal

ditl

baic. plek.ke

baie lic.joens: (1ccus)

baie lIange

elkeund

anne plck.ke

net in ecn bonneltjic.

eea slag (.....c:ggedn)

is rm ecn mens. j.a is m.t cen mms

&nC: ( ...... t I0OI bclU.e uiuprin&l. ja. [ ....t

weld is}

L~ Lena ~ero, Campbell [p, '71)1.721)

Die Grick .....a gloof

! die Ilma!

! so elke cne

.&& mwtc: drie ....ese

,.&:& so drie kec:r

.&& so eric keee

A& (-) hdc: rag

,&& dis nc.1 (.) Lang tyd (.....t dl; Cit nic

ledocn het nie] OAT

, hierica

• n.at mis ..hicric.bok...bokmis

, hieric ..~yfhic:r

.- 'n skilp.adjie d....rie soon slclpadjie

," die drie wese, mislsle dric ....ese

.~ die ncr, daarie MgS4a

.~ die ....ta toe, finLein toe
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." lUIt mis, hicrie:bc*mis

.lL in die blikkies inne

.'l. innie boudtjic:s ofdie blikkies inne

,% dcd van die kn1c:

,k 'n pocier

,&; 'n meid

,k 'n kamatjie:

,k 'nmcid

'" (-) rn) veil

,&;u bulle nou kan (~) grcccneisie word

,k ..moo!mg dB. (~) Langrok.

,k moohulle SOO5 (-) krysband

,.diekcc:rdaai

.& daei ninnie

,k daai krale

,k duimore

.& daai uoo

,k dni oeroc:

.& daai skJipadjie

ok dui tyd

,&. daai tyd

,.&; duricnag

.& durie bleed

,k daartyd [wat bulle gedans]

,4: daariesoort Wlpadjie:

,&& du.i hecllb.&

,k& dui selle c!.I&

,&&. du.i sdk MI

,A.&. dui sdk tyd

,.&;4 dui sdk tyd

,A.& daai. sc:llc. tyd

.t. dis hiaic: [w-u jy soc:s'n krysband..._J

.& die:mdc::s:trai hem oie:Cd nie:

.&die ana so em

,&. die:krale

.& die:nabassas

.& die:ouc::se

.&. die:mc:isiC5

..& die:water

..&. die bocgoc

..& die spclc1jic

,.t die bcka

,& die bocgoc

,.tdie: boucle

,&. die liuc

.& die:krys die:bly

.&. die bocgocw,lteT

,&. die bossie

,&. die dag

,& die dc:ur

,& die rmLci,n

.&die rUlLcinwat.cr

,& die:gcloof

.& die go.-dyn

.& die JrOOUncisic..die jccgmeiaie

(mcnstruc1e sikha)

.&die hais

..& die hys

,& die jongrT'.~nne

.&die jQr.gm~~ie

.& die: lUI

,& die: ml

..& die rivia

.& die rivier

..&. die va,hie:nc:

.&die:vci]

,&.& (-) hele liuum.

,&& al drie: weke

,.&.& allie watelS

,.&.& die heel nag

,&& die:drie: wc:ke:

,&& die hdc: dag

,&& die keer dui

,&;& die rcoi klip

,.&& die jang vroutjie

,k& heel die veil

,& hele nag

,& klein fll1lCintjics

.& niewe klere, a1s

.&.enige ding

.& bietjie beegce....ater

,&& dis noc maar c:cn baa dui

,&.& is mur een daai (dis dicselfde din&)

..&.& heel die liggamt (die hele lillum)

,&r.& hy't nou heel die veil (sy is nou met

die veil toege:maak)

,( die rivic:rsinnc:

,( die water sc: borTcl

,( op huDeK tyd

,( die meis'.cs Ie: m.1

,( die kryt se kant

,( hulle:se nac1

,( my kieric

,( hauliuum

,( my kiene

.( sy ...eil

.(.y klc:n:(lL\AR~)

.( sy oc:taklcn:

.( net .y ocnc:n.lc:re

,( my g.loof

.... rna" h<Jm die: blillics vol (mu.k die

blik.kics met Cit vol)
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,Q allie waters {cau sy soc deergaan {wat

.y)

.Q diesWtg (die daar innie water is]

da.aik1ip oppie bessie

GR Gerl J\.Wnnan, Campbcll (p. (i92·

09)

BeI1ie Vemer

syna, Mieu Mauman

Mietie. Mictic ~lunnan

my mease, die Munnansc

baie Mumunsc

'n Mumw::l

die baas is '0 Hendriks

dieKup

die Griawa

die Griekwas

bur oonoi Bellie venter

Dam Luk.u se dogter

vyf en twin:":gvan Dczcnbc::r

'n apticker

'n bale gtoOl man. Baie groot man.

'n hccijie

'0 tydjie

'ndnaimak

(-) hys bou helle vir hom hys

'e ounoi

'n w«k

'npur~a1

Nicsjeh

dui Itjind van my

dan kjind van my

op dcrurde

die boennan

die mcisie

die ca::pauier van dit

die baas

die meese

die politick

die pyn

die moc:ilike

die:gc::wndheid

dieltiwes

die pick

die:smuk

die: wc::r:k

die: dood (om ie 5tCTWe:)

dieholr.

die:elCtJUf

sy Lield

myi.asrt

5yma

5y p"

my bele Liaaarn

hUfOUl'loi

my nuterse:

sywm..

my"","

un my kam.

bn me (.) (mc:c:)Ic:1rOU ....crd eie

hys QQI onder pre

in die:Kaap

die cie:u~ se gje!d

KW Kutjie Springbuk, Klus m PK-l

C.mpbell (p. '0>622)

~Jillili

w Wolf sinnc

ou Adam Kok

auFrik

W KUljic FJUlericks

ou Wolf

OomWolf

oomSefic

Dan Willen de P100y

Kntjie Springbolr.

Dawid Micnic

Dawid Mic:lics

die: Gric:kwa.s

mimi si.ster_.mirra& om Broer

rime Hotnotjic

die Boeroodog

'n Gridr.wa

'n grcxm.u Boesrnarnjie, J{olmxjie

~l di· man se dina aaiom

urt.JUhy van di-Itam Ii

anner daa

Vel skape

ou m.a.lr. perd

!iller ryp&e

twee knope

=-
ccnoubau

so 50veltjie (0 pc:nsiocntjie)

so pur 5C11jiCS

so biCljie 5t.i.i..k.ic:s

eJlr.emore

&lle beemjies (&1 die)
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djoni meisic:tjic

baie Iewe (dec:rie mig gcluy

ou.~

'n flyt jie, 'e fluut. fl ytjie".'o mondflyt

Ius ju. vedede jau..twec: jaar..drie jaar,

m<rig

alle lakasic: sc vee, die hclft.e., hde hdfte

61.

(-) bye (hoekom ht jy bye vir my $0

"""''J

(-) mcnsc (hoekom la jy mensc my $0

ili<'J

die lr.rul

de DUes «11 kombene)

inIlie maaine ('"minesj

de rcer

die ener

die lr.jinne:s

Rllie w;ater Oop hull

die SUl;P (mv)

die weecneese

diemu

marrie hdlr.ietjie

die dcertjie

die hys

dee~ sbpe (dew- die Ul;pc)

die bus

oric ha

diemcnsc

die bye

die pi:c

die jon& pen:!

die:mu. perd

(.) pcrd (d<J. hal net pen:l)

die:wille:pc:rd

die beer

dieribbc:s

_vel,
issie slOrie

die hOlnOljie

innc: bosvelt

innie bosw&d.d

de lou

die uubus.

eppie vlulr. (vLU.te)

de cc man

unnie: 5!cnger

die oanoci

vanne pIns l;f

die gl;W=

die buiebroc:k

die bemp

die hcer

die u.ocne

one oorele oubus

die Ira. vier

die rccr

(-) rcic:r (bbu n:>a. S:.un rria en1jie

Y~l

die linum (is klu.r)

Cic: Mnt".c, die ;am1S is klaar, die bene: oIL.

Bel gcwe.-k.

mcssie oudste VVI hil,

die mannetjies

die OlItadom

die ceeeme winkel

die m.itU'letjies

dieccnoog

dieoe

die veeas, ook (die "eeense] en (die

"eeau]

innie velte

tenie dote

die: l;g dae se n:cn

die: Wl;le:SC:

die oukjc:rel

'o1ou

'0 pan

(,)grootpm

'n groal vier

'n kons:.er:.

'n lar

'n 1"-9 (byt hy 'n mp) oak. (byt hy die

="1

'n jOllapc:rd

'n klipmierkrul

'n &TOOl &..t

'n bic:.jie t.lMc

'n mond!1wt

'n btll twa none

(-) Lcllcrltorie

'0 kop (het '0 kop.bt illie WCl1 hoe 0I.ld

is ilr.lr.ie)

is'n pocle&jic, _ 'n poc1djie

eie Klmmc:rvir 'n opmors

'n gruex run
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'n lillie (bietjie hc:bly 'e rikkie)

'n klcmpic: (nog 'n klcmpie ocrgehad,

skape CD bakke)

'n paarjaar

die decrtjie [wat hy moe1 )"t} waarhy mod.

uit

My 5koc:mnc:nse is Gtukwas [wu oorIc:dc:

uaLgasehc:t}

(al PieL[ .....at nou die:luanmeltjies wat nog

Iewe v an die Grokwasc)

die c:nc. [wu aItyd so ower onse gek yk

ha)

ek wassie eeeae (wat toe nou kitaar gent

ha)

die: hclfte vannie: lr.os

die: ou.bu:5 word gehocvas VA:" die lou (i

p v DEL'R)

tcece tnl nou vir ons weer cener ons yt

sa op de ~ (in die:tul)

wcl hy in die: maaine in

ellend

yt die vcese yt

erie cceele oubu5

I.c:enie:nvia

oorkant die nvia

inne middd var.ne: nvie:r

op 'nund

die wcetmc:nsc Ie hys

Swemoot" kpt!

Po5scmbi.,"& se k&lll: (wed hy innic mazine:

in)

Die BoeroorlOiSC tyd

dui &root rinl se ryd

die:ag dae 5C reen

alle minse nn se lckasie daaris sc veeeos

my ocm

Sysml~

jou skaap

hy se kces

jouhocd

jou oghc:

syoghe:

my ...

ai )OU veekece

my skoenmense

my ncciensvan

my kleinbas (valr.atid)

OIlSe: a.:ma

sy gruf (g17of)

case v.den en moecee

my u (PW)

cese vee

my ccpa-hille se vee

oosc eie vee

case mme (op die vee)

my ocp.-goet-hillc (PW)

my 0l.IP<J {P\\<)

myou.m.

mya.l1UC

my arle U

hille kpnn.e::s.c

Cui idsief.e

dune beke:rat du.i uou.c:l en d-..r".c Joel

duie wille pc:d

dane g.t

darie base (daric: base mod. hier kom)

op du.i manier

I1C1 daai winkel

daaijatc:

duityd

daai loUsie (toe bly ons dui lokuie)

daai lrool rial se tyd

daaiv lc:il.iite (leegte)

huijzre

daai stelle (hct c:k ehyd gespec1)

darie wc:t (wcet ck nou)

daaiklere

d.ui .iue.vroeC:rsl.yd

hierie pick

Pv Gr~p (ongeidentirlSeerde) noue

uit PricsJu (p. 820-815)

• jongmeid ..'n harde jongmeid

.% die:hele vlcishntj[van die bmmenJ

,% (dir weggdut) (-) is molIi [van

ske:lmge:ill1.

.% by (un) (die witrnense

.Il. ceder yt die weB yt

.Il. Ek jongmcid ICWon:! mer [in (die

pIU:5}

,'l. in (OOT)[oie: wit bult

,~ in (op) [die pl.ue

.~ in (op) {die pl<lK

,'l. In [die:PricaJr..JJ k

.~ mel [die boUdAlI

,'l. met {die ledagte

.'l. mel {die ....olkJJ.loct ~'jyhoenen by)

,~ yt:Cic wcl yt

.% in ldieknl

.lI. in [dic:5w
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.Il. tussea [die hanslammc:njics

.Il. van die NG ked!:]If

.1{" vir [-ic lammeD:

.Il. na die lyksasie

.Il. om [die middel

.Il. &an die kant

,A.at dit:klein jUkalkics

.&: Duigc:mg

.A. dai k10mp tjelt

,AdaiOubas

,A dai ricme]

,&daid

,&: dai spcc:n1ammc:rs]

,& dai spiel

,& die _ die kCll

,& die bars lur.s

,& die a.g

.&.diedrom

,& die hangkas

.&dieh~c::s

,okdie hde tjdt

,& die ju.bl _djublkics

.&dicjaUals]

.&- die kjecndJ[die lou-goed

.&die klei:1 jillalkies

A die klc•.-lste:

... <Ii< klip.

,.1: die:mantle

,4. die:mannc

.&. die:m&nJ

.&Die au (man)

,&dicOubu

,& dieOubu

,& Die Dubas J

,&die:~

,& die:pondrif

,& die seeccse

,& die stcrt [w;al ck hom hier co]

.& die ljdt

.&die Woc:nsdag

,& die ou jUhls

,& die:hele vlcisk.J.nt

,& die andcr plek.kics

.& diejakbls

,& die ermer

.& ie OUVfOU

.& ie veld

,& ie vlu. (vlute:)

.&mar [dieise goc:d

.& die stal

,& die siei.!.ikgcid]

,J:. d:l:son

.& een more

,& e:ke u.'ld

.&so buldjics

.& hierie ..jare

.&llic:rieanner twce

.&hie::ie pol

.& 1Iierie w .ou .outydsc: kjc:c::ers

.& rhene ou meclsalle

,( bei, jce s.Ir. cl:n

.( hcl jou .u..d:n

.(jal sUp

.( jou wed!:

,{ my hys blink

,( my Ir.ouse ttl. my 5kocnc

.( my mci.sie

.( My DCk

.( my ,wart rak

,( my word

,( ons riene

,( 'y (hur) ric kjccnas

,( 'y las

,( my twcdingm.at

.u die ..Oubu IC geed

,Udie nooi se kCKnbys

.Udie wicneese se wed!:

.uhysc:hiUt

.Uhyic:Clc:

,Uhy se DU oom

,UJulle se vrymannc

,UJulie se Ijdt

.Urna se neefse kjcc:nd

.Urna se stic:!kjeenen7

.Umet die la.-nmc:njies se s:ere

.Umy eeef SCkjecnd

.Uons SCbele tjeh]{w;at ens by

.Uons sc pa

,Ucce ml; se au .lromNg ned

.USOCI dic nau I-(: kjc:cnd

.Uwie sc lyluusic

.- 'n smous

.- 'e antJCf bl.k

.- 'n.lilirdc Jor:g meid

.- 'n antwort

,-'nc.iadodm;ak

.- die:nan sock Ie.> l'I"IiWic:]

,- 'n bar.k.ie.

,- so 'n knop op-ic JUI

,- so 'e m;an rUe
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,- lee eie my (-) &o!.wort (gee my eie 'n ,W twee au persie LuncnjiC$ Iwat net so !$ 'n Grickwa.

~s die Rooae.

~S die Kkurli..,g j

!$ die Oeceee •

~ S die Kl=rlinge j

~S die ~&:te Griawa ..

~S me Grickwll j

~S~ man., And-riel van Wyk ..

!S rome Bili!ont.cin j

~ Sdie Xhou·~aJ j

~S dieXh~j

!S die distrik. FaurQmM a

!$ &nnCrJcnadc •

!$ 'n Grickwa a

!$ 'n Griekwal.

!$ Baas Robc:rIe

~s die Suide j

!$ die S....ana j

!$ dieAOam Kok-bandplau j

!$ die Afrikans

!$ die Grickwa j

!$ die Griekwaj

!$ die Grickwa J

!$ die Grickwa-l.aa1 J

!$ die Grickwas ..

!$ die Grickwas ..

!$ die Kkurli::ge j

!$ die Kcebes j

'$ die Oeae se

!$ die load •

!$dielood •

!$ dicJood •

!S die Kaap.

!$ die Kliptcin a

~$ die S....a:"'.mc:nsc: j

!Sdie: Vrystut ..

vckgc....

•" 50 'n au sisrok

Andrit:S en Kammia van Wlk

hansWnmcn)[om dinge te ees]

C ..mpbdl

Cert 'tinnie, KuluUd U) (p. 992- 1001)

," au cole

kop]

rmdsit]

•+ die ou Griekwavrou (Ill hy vir on 10

.+ =

Philip polis (a) (p_ 159)

Leu. Sero,. Cl.mpbeU (p. 70%)

! Dawid Padda a

vrckgcmu.k_

.+ 'e smws ytkan {lll au; un lc:.k..i.crs

." 'n lou._ lou djillals

I jy kern met ytgdutgcit

I so wild soc::s 'e spr...,gboir.

I sees I'n ecncci (maU of jy die bus is)

Vergd}kende ontkding:

." my au kind

Sprekcn un Kulubd, Philippolis en

," cinli.k gcc1 lane

! Willc:n nn Wylt •

! dieaInal

! Wwcm Kamm.ia I.

!Du~-Iocdj

! JuoO van Wyk •

! KiPlcin Kok a

."aublou sisrokke

!! ons Grickwa.s ('IIo'z:.Gr is) a

kam}.

,Q ons K bcle tjdt [~onskrylJ

•

anl....oord me

.- eiewe rokke

.- op"elm plake

.- vrccslike]uk

•- warm wa~l. dan gci

.. waffading

A Dubas J~e Coctzcc

•\1 by [die K>mneklJ

..\f die au Grickw"-OUVm&l

.Q die ding [WI1 jy 50 YfCIClI

.Q die Stat [""Jot ck ben bier haul

.Q by (_at dur aI ytgegan betl. I.....n [die

.Qjy (Wl.t so ooc~ is], en so oa' aeel

,- 50 (-) grol drom

,- (-) bictjie ljell

,- (-)k1an.p tjelt

,- my au djakUls [du(-) stuk

,- eX. C1rl1hou [krumrug mense

,- niewe k1e:c

,- niewekkre

•Q jy {WallO VfCCl hia in die veld]

•Q jy [wat ytgeat. is <1:S jy yt die wci. yt.

oM die cu Groc:h-ouvtoo] [bt hy vir ens

so rend sit

..\1 die Pri-ou Priesb

..\1 au Sillie D)'ssel

.Q 'n au halIkroomjic Iwu 'e malS seJ

.Q dan ayk by) by Irk {SOd cal I", ..t (-)

kind abba)

.Q Diedaa [Wl.ldie rrom ~ck word!
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!S hicrie Kkurlinge j

!$ hic:ric Willem a

1Smem:e:r hulscn j

!$ meeeer Swarts j

!$ oom Carie j

!$ ou.Bod. a

!$ ou Dmiel Oostcisc: a

!S ouTooi a

!S skaa Grickwu

!SS 'e w. 0e1s0ns a

!SS die annc:roud Xhcsa-taal j

!SS die pIns BiltfOlUein j

!S$ OIl Andries Oersce ..

ISS au Andries Oeesce a

ISS OIl Dunie Ocsiese a

!SS ou.""-illc:m Kammies a

!% van: die Gridtwu "

!'I. in die Kup a

!II> in die Vrysaas. a

!'l. in die disuU fau, resmith a

!'{, tissen die Grick....as yL I

!90 van die AIrik.an5. ons moc:dc:n.ul j

!( sy BasoC!.oetu.l j

!@ nen mand Februarie j

• ampc:r· plaasboer a

• die: lrond j

• die hoofsad van my ccpa-hille a

•hcl· jonpan lew-on! a

.hic::i.cs

• met hieric:s ~bswluv) j

.-'aGeda

... 'a afon:ck.

.-'aamc:rj

... ·abusa

•" 'nbidiail

.N 'n kaan j

." 'n klcinnampie a

,N 'e k.rulj

." 'n 1eicrj

.N 'n leier j

... 'n man j

."·n rnanieta

.N 'n oorn f.

.N 'e oustea

....Il. skilpuljie

.N 'e stuk j

.N 'n vennncring Cn rat)

:. 'n \'eJU.i! j

.N 'n voll; "

;. 'n volk ..

.N& 'n umcr nasie ..

•"&. 'n afIll 11::$1<1&.

.N&'·n bie:tjie 5tnf.

:'J( 'n beleJ.I"OC?

,"&, 'n hele hoop.

;"J( "nffiolklike wuthcid I

;.& 'nt...-inugiur a

.N&. Imet V'l'OU"

.s die: K1C:Urlir.gc j

.sS au Andries. Oe:sats ..

•~ un <ln$c: &mt j

.% by die:ptesej

.% ic:1 die Gric:k~ idoj

,~ in die:bUlics innc

,""in die pon.n:uej

.% in hicriegc:meallc: I

.% in hiaic hys •

,Il:. in myhys a

,% in my wedt a

,% innie boadtjica ofdie bl.iklt.ica inne

,% md. DIE num Preezfontc:in.

,Ilomet bceke van Kleurlinge j

.Ilomet dui BWlka j

,II. met die bGe a

.ll. md. die inloop a

•'l. met die wilmc:nsej

•'l. met hicric Blanhs j

.'l. me:t hicric Kkurlinge j

.11. mod. du.i rooi kl.T a

.~ mod. die wcie I

.~ na die han: j

.% na die jaar'ili toe j

.% na die ken 1lX j

,II. oar die bert; j

•'{, oorie draadlClOS I

.II. op 'n marrier

,% op daai manier I

.% op die puu I

.% oppie pad ..

.f{, oppie we:a.lyne a

.% IOOS "'Itmy pa my luchd.

,'" ,wn ic:tdie Grick,.,a iClj

.f{, tot in die grund ar,eboa.

•'" WUa1 die becer 'e: vroI.l j

.ll. vaan vork. I

,~vand.1.rie:kcij

,% nn die Grickw.. j

,'to Vilndie Kup j

.'J; van die K.l=li:Jlcj
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.4. van die gddte j ..t: die Klcurling j ..t: die gdoof

•'" van die kcrk j .&. die Kk:urlinge j ..t: die goedjia •

•'l. van die:DO dae a .& die K.lcurlinge j ,&.die.gOde j

.'l. van die:lO_c plek.lr.e a ,.&:. die andcrs j ,&.die gordyn

•'1. vir die:Book. ofLife j ,.&:. die anncr• .&.die.lrond a

./!L. 'nbmatjie .&: die .tl'Ilwoordj ..t die grootmc:isie._

A alhande lepnlct j •.t. die ba.u a ,&.die:hare j

.& annc:r mense j .& die base: a .& die ba.re j

.&.bm: mc:n5C j .& die bcka A die boofs~ •

.&: dui BLankes j .4 die beJlj A. diehuis

.k daai und .&: dic bcstcj ,.l: die hys

.... <lui d>. .& die beswu.r a ,&.die inloop •

.... <lui klip .4r. die tKqoe ,.\ die jaar •

.k dui manier a .&dictxqoc ,.\ dic jaarliks j

.&.dui Ilum a .&dic boegoc ,&. die jongmannc

,& daai oeroc .&die baqoc ,&. die jalgmcisie

.&dWoua ,4 die boqoc ,4 die jongmeisic (siklw)

.4 d.1aisklipoirljie .&. die bcqoc ,.\ die kcrk

.&.du.i scone • .&. die bccloe .&. die kcrk •

,.\ dui tyd .&. die boq,ocwat.et .&. die kerk j

.& dui tyd .& die bessie .&. die kindc;n j

.&.dni tyd a .& die bnx:r j .& die kinden j

.&.dui tyd j .&. die busj .&. die klomp a

.k dw tydj .dt dic.lDl .dt die acnkool. j

.&.dui t)'dj .&.dicdau .& die lalld j

,&.daarie kind I .dt die dlarc a ,&.die Wdc I

,&.duriemg A die ihnrc j .&. dic manj

.&.du.rie rapter .dt We d:ud1oos a .dt die mannc j

.&. darie kc:lr.j .&dic~1 .& dic rnaDOe a

,&. du1c kind a ,.4 diecca. .&.die meese •

.&.darie cum a .& die rwe:in .& die mcnsc j

,&. d.1rieryd j .&die flll1cin .&die~csa

.&dcp~jicj A d)e roman_ater A die moedc:nu1 j

.A.die Gra",. j .J; die Idck j ...t. die moci.!..ikhcid •

,& die. Crick......i .&die ,dccuhcid j .&. dic naut£ van ClIU j

.A dieKupj .a. die 1dcan.':IciCj .&. die ~1
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,&. die:nag

,&. die pad a

,&. dieplau a

,&. die plus a

,&. dieplau a

,&. die plus a

,&. die plase j

,&. die plase j

,&. die ponre:ne j

,&.die slag a

.& die sccrte a

.& die scene a

,&.die spelesjie

.& die SW'n a

.& diester

,&.die ukj

,&. die trein j

.!LCie..,Usi.c:rne.

.& die veil

,&. die YaJadas

,&.die vexskil a

.& die: \'o!k a

,&. die: yoUr. a

,&. die:waarncid j

.& die:wann (hiu.e:) •

,&. die: waser

,&. die waier

,&. die: waLer

,&.die:w~

,&. die:'Willte'

,&. die: wata"

,& die: wake"

.& die: wc::klync: a

.&die wind a

.&die: wilmcnsc j

.&die woord a

.& die woord a

,& dieselfde nama j

.&= (dicsclfdc) ding j

,&.= boodc:1ljie j

.& een gd.uiej

,& eenmens j

.& ccn mens j

,&=51I.gj

,& hc:le: l:ggl.mt (die weg)

,J:.hele ~&

,& hiene Blmkcs j

,& hiene bokrnis

,&~u~ r.c:mcc:n1.C •

,& hrerie gc:mca:te a

.& hieric:hys.

,& hierie jaar j

.&: hierie pIa j

'&myhysa

.&au vaklcerlil'.gajics

.&sy kind j

.& vid en ..q)

.& vrce pre a

.& vroe:c:nyd

,.l& dui hc:d dzi

,&..t daai 5C1le I1&g

,&..t daai selle nag

,&..t daai Klle tyd

,&0&. daaiselle tyd

,&...tdaai5C1le tyd

,&.&dune &oort skilpadjie

,&.&darie ILlompjm: •

,&& die:baie mc:nsc: j

,&&.die blanke ma1X a

,&&.die:drie jaar j

.&&die drie welLe

,&& die: hed nag

.&& die hc:1e dag

,&& die ILea du.i

.de&. die au die a

,&.&die: rewwe pkUe a

.&& die: skoc:n waa.meid a

,&:.& dis mAar ccn dui (dis dicsclfdc dina)

,&&: dric:dysent wen j

,.t& hed die: liUum (die hele li"I.mt)

.&& hy\ nOll hal die: veil (sy is n<» m.et

die vci!loOClc:mu£)

•.t& minste dric. wt:ke:

,&.& so drie jau a

A& so drie keer

,&& 50 twc:c weke:

: 'n outjic:a

,(hillepaa

.( hulle nasie j

,(hulle~j

.(hy5Cbccs.

.(hyseboka

J.. hy 5Cmcr.nemc:nt j

,( my bcece a

.( my brcers a
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,( my dogte:rtjicj

,( my han: j

,( my k.ierie

,(mykopa

,(myoca

,(my oupa.l

,( my oupa ,

,( my oupa~h1lc,

,(myous,

,(mywsiea

,(myp,a

,(mypaa

,(mypaj

,(mypa-huIlcj

,( my vrouj

,( my vrou-hille j

,(my werlr..

.( ons Zed.lZ1l: a

J,onskc:dr.a

,( om:kind a

,( ens mocdert.aal j

,( om skapca

,( onsc. boekej

,( onse fcodse j

.(onsek~j

.{ onsc: keri J

,( case mcnina •

,( eese wpa.

.{ onse pa en rna j

.( onse yresidem j

.( c:KUe taal j

.( op b:.illc: sc:t)"-d

,(synuma

.{ 5y plekj

,( 51 snap.

,(syvcl

,{(Le Fleer se span iI

,« bus se kat a

,« die:Jood se land a

,« die Kilptcin se brocr a

,«( die:broc:r sc:vrou j

,(( die: rivic:r sinne

,«(die sum SiCkant.

,« die wal.er se bond

,« hut liuaam

,( jille se oupa-hille a

,( my brocr se:broer j

,«mypasepaj

,( sy mnnu se wpa •

,<. al sy broc:rs I

,c. my ouds1l: beoer I

,C, sy twee seees I

,(. ens c:ie: aal j

," '11 anCe:! kci van OIU I-.ierj

,·'n ous..c vannie Gric:kwu a

,. daarie kind van hom a

,. die Kleirtiege ......n Oce Gric:kwal.Jnd j

,. die Ki=rlinge van die Kaap j

," die bestaur vannie plus.

,. die scone lIan Zod.c: ill

,. die 1I0rk IIl1r. cese OiJ~ I

,.. die wurn nnnic droogte •

,. en die scoee lI.1n goete •

,. t.l.k..i.e: lIan darie keri j

,. un die &cld:.c van die kci j

,+ ~t God Un vir j\olle 'n Gad wces a

,+ bl die wi.."d nie so korn r-ie a

,+ IT..uk han dic biillic:s: vol (muk die:

bEUid met dit vol)

,. om 'n volk te word •

,+ an vir jou die word 1.C 5C.

,+ Vf3 vir OIlS te help om die ke:rlr. op te ria

• (lnt)

_ anUl::nt &ckc:r 10 daar in die dciscnt of

tweedcisc:nt rond •

,~nat mis,

,- 'n goeie ding j

,- bictjic: hoersandcrd5ej

,- daai hoe AfriUans j

,•• dui hoc Engc1s j

,- dui rooi lur

,- durie grot kc:rkj

,-~ die hele mcnsc j

v-: die jor-&vroutjie

,•• die rcgte ding j

,- die lI:lte taal j

,-~ die:rooi klip

,•• die rowwe dingc •

~ die Book of Life J

.@ die boys j

.@ hulle Sf: boys j

,Q 'n hele hoop [""'.It ok .gter hom

M:ge&an het}a

,Q'n 1T'.ar. [""'.Itun lr.5C kant is} j

,O'n oan IW.ltby ON ac:kuicr hc1}.

.Q'n ccrjie I.....at dur yr. die u.ool yt is} a

,Q a!lie ""'.Iten claar 'y IOC dccraun (Wit

.y)

,Q anna mcnse {wat ac:n:cd is em teeJlan]

,0 dui [Wiltdiel00d t-.ierhom latier bet]

•
.Q darie kind IW.lt die bus yc:mon: JlSc

hel.

,Q duie tyd [..ti AiWn Kait acwu Jj
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·Q die: SwU\.CS [Wal so by die: plase bly) j

.Q die: c:cn [wat ylicvind her] 1I

.Q die: hare [wat DOU ic:tgeba.sterhelJ j

.Q die: mame: fwa.1 hy met or die: berg

guam her] j

.Q die:mc:asc:[wa1 dur oc:nc:r was1a

.Q die: mcnse [wal noo gun na die

YCrJ,adcn; tee] j

.Q die mocilikhcid [wat vandag is] a

,Q die:mg[wat ons dur garei her] it

,Q die: slang die dau ianie .....aier is

.Q e:rtappe1s. [wat so gl'OOl as ek my Jr.op

is} a

.Q hicric: ge::nc:c:nu: [war CK1$ nOll hia hetl

•
•Q in ltierie gemeente [Wlll 0l".5 nee hier

bd] •

•Q kinnctS [wu vee gden bet] a

.Q Lus jur [ war meneergoed bier gewas

bet] j

.Q my broer se broer [wat ene is Jj

.Q my broen [wat .Igte my stun).1

.Q vln die blwe mcnsc: (...-ar ei:. vemcre

aksoisJa

241


	Inhoudsopgawe
	Hoofstuk 1: Prinsipiële verantwoording
	Hoofstuk 2: Agtergrondsperspektief
	Hoofstuk 3: Die semantiese kenmerke van naamwoorde
	Hoofstuk 4: Die voornaamwoord in Griekwa-Afrikaans
	Hoofstuk 5: Die naamwoordstuk in Griekwa-Afrikaans
	Hoofstuk 6: Die toets van die hipoteses
	Hoofstuk 7: Gevolgtrekkings
	Bibliografie
	Addendum 1
	Addendum 2

