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OPSOMMING 

PARAMETERS VAN DIE INDIREKTE VOORWERP 

Tradisioneel is aanvaar dat die indirekte voorwerp nie 

in Afrikaanse stelsinne kan optree sander die voorkoms 

van 'n direkte voorwerp in dieselfde sin nie. Hierdie 

ondersoek het aan die lig gebring dat sekere voorwerpe 

wat voorheen as "direkte voorwerpe" geklassifiseer is, 

eerder die eienskappe van indirekte 

Hulle word dus nou geklassifiseer as 

en die parameters van die indirekte 

ooreenkomstig uitgebrei. 

Aangesien daar geen formele merkers 

en onderskeiding van direkte en 

voorwerpe 

indirekte 

voorwerp 

vir die 

indirekte 

vertoon. 

voorwerpe, 

is dien-

uitkenning 

voorwerpe 

bestaan nie, is parameters vir die doel vasgestel. Skoon 

indirekte voorwerpe {op enkele uitsonderings na) verskyn 

altyd direk na die SPIL-posisie in 'n stelsin, toon 'n 

groot affiniteit vir voorsetsels {veral vir, 

in die koers van adjunk afgegradeer word, 

voorsetsel te verbind, en kan sodoende ook 

aan), en kan 

deur met 'n 

na 'n adjunk 

verskyn. Direkte voorwerpe kan daarenteen nie met voorset-: 

sels verbind nie en kan buitendien na enige adjunk 

verskyn. 
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S'O'MMARY 

PARAMETERS OF THE INDIRECT OBJECT 

Traditionally, 

that function 

indirect objects we~e identified as objects 

as second objects in sentences where direct 

objects occur. Research in this regard proved that cer

tain objects, previously regarded as "direct objects 11
, have 

the characteristics of indirect objects. These objects are 

now classified as indirect objects and the parameters of 

the indirect object have been expanded accordingly. 

No formal markers can be identified to distinguish be

tween direct and indirect objects, therefore parameters 

have been established in this regard. Pure indirect 

objects usually appear directly after the PIVOT of the 

sentence and are inclined 

(particularly for and to) 

nearer to the end of the 

for I to + indirect object 

to combine with prepositions 

when they move to positions 

sentence. In 

can appear 

these 

after 

positions 

adverbial 

phrases or adjuncts. Direct objects, however, can not 

combine with prepositions and can, futhermore, appear 

after any adjunct. 
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Hoofstuk 1 

PROBLEEMSTELLING 

1.1 Inleiding 

Tot dusver kon niemand nog 'n bevredigende verduidelik

ing gee van die optrede van die indirekte voorwerp in 

Afrikaans en Engels nie. Taalkundiges se omskrywings 

van hierdie begrip is dikwels vaag en teenstrydig en 

talle ongeldige stellings is in die verlede in hierdie 

verband gemaak. 

Die jongste- geskrif wat ek in hierdie verband bestu

deer het, was die verhandeling van Anna Susanna De 

Wet (1986 Die Indirekte voorwerp in Afrikaans : seman-

tiese en sintaktiese perspektiewe) . In die werk het De 

Wet 'n hele aantal aanvegbare stellings ten opsigte 

van die indirekte voorwerp gemaak, byvoorbeeld dat die 

voorsetsels vir I ~ die indirekte voorwerp markeer. 

Die doel van hierdie studie 

ge en aanvegbare 

te voorwerp bloot 

omskryf, en die 

stellings in 

te le, en 

optrede van 

1 

is eerstens om teenstrydi

verband met die indirek-

tweedens, om die term te 

die indirekte voorwerp in 



Afrikaans te ondersoek ten einde die parameters 1 van 

die indirekte voorwerp vas te stel en· te toets. 

Hierdie ondersoek sal gedoen word binne die raamwerk 

van die Afrikaanse sintaksis wat geskoei is op die 

werk van F.A. Ponelis en die van J.P. Botha. 

Dit is dus nodig om kortliks die terrein van die 

sintaksis vas te stel en basiese begrippe soos die 

sin te definieer. Hierdie · definisie is gebaseer op 

Afrikaanse Sintaksis vir Voorgraadse studente (Botha, 

J.P. 1985). 

Die studieterrein van die Afrikaanse Sintaksis behels 

'n studie van die struktuur van die sin in Afrikaans. 

Die struktuur van die enkelvoudige sin in Afrikaans 

kan soos volg saamgevat word 

11 a. S --> NS + WS 

b. WS --> (MW) + WSK + (AD) 

c. WSK --> HW (X) WSK II 

(Botha, J.P. 1984 198) (Studiegids vir AFN 201-A. 

Pretoria : UNISA) 

1Waardegewing en begrensing. As gevolg van eienskappe 
van sekere items binne die WSK kan spesifieke, funk
sionele en semantiese waardes daaraan toegedig word, wat 
die items as indirekte voorwerpe karakteriseer. 
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Die verdere ontplooiing van die werkwoordstukkern (WSK) 

word bepaal deur die soort hoofwerkwoord en die 

item(s) wat heg daarmee verbind. 

WSK 

Tipe en HOOFWERKWOORD Verpligte item(s) 

,,. ·'· 

Wonoor : slaap {geen) 

Woor : gee haar {NS) 'n so en (NS) 

vir haar (VG) 'n so en (NS) 

Wkop : is siek (AS) 

'n man {NS) 

op die stoep {VG) 

hier (naamwoordelike bywoord) 

Wvs : grens a an verraad {VG) 

Wrefl. : vererg hom (NS) 

. 
Die enkelvoudige sin is opgebou uit sintaktiese onder

dele soos onder andere 

Naamwoordstuk met 'n naamwoord as kern. 

Adjektiefstuk met 'n Adjektief as kern. 

Voorsetselgroep -- voorsetsel + NS. 

Werkwoordstukkern -- hoofwerkwoord as kern, plus dit 

wat heg met sekere werkwoorde verbind. 
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'n Duidelike onderskeid word getref tussen binnebou 

{vorm) en buitebou {funksie) van 'n stuk. Die funksie 

van ,n stuk word bepaal deur die optrede daarvari in 

sinsverband. 

Vier basiese sinstipes word onderskei, naamlik Stel

sinne, Vraagsinne, Bevelsinne en Uitroepsinne. 

1.2 Probleemstelling 

Volgens die tradisionele en konvensionele beskouing word 

aanvaar dat die daar steeds 

Afrikaanse of Engelse sinne 

indirekte 

nie kan 

voorwerp in 

voorkom sonder 

optrede van 'n direkte voorwerp nie, en dat die 

indirekte voorwerp as 'n 

reeds impliseer dat 'n 

met 'n direkte voorwerp 

beeld die volgende sinne 

11 mede-voorwerp" optree wat 

indirekte voorwerp slegs saam 

kan optree. Vergelyk byvoor-

In A) hieronder tree die direkte voorwerp op na 'n 

oorganklike werkwoord. 

die 

In B) tree die indirekte voorwerp as 'n tweede voor

werp op in die teenwoordigheid van 'n direkte 

voorwerp. 

A) 1. Opstokers intimideer die jeug. 

2. Miljoener-sakeman van Bronkhorstspruit verkoop al 

sy besittings. 
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3. Senator Evans besoek Suid-Afrika. 

4. Mnr. Kuttner skiet sy seun, Joe. 

5. Mnr. Joe Modise verskerp veiligheidsmatreels. 

6. Hulle het 'n aanval geloods op sy huis. 

7. Afslaers vind 'n diamant in 'n ou lessenaarlaai. 

B) 1. 

2. 

3. 

Rebelle skryf vir mev. Malan briewe. 

Rebelle rig briewe a an mev. Malan. 

Johannes Gutenberg het self Bybels vir 

publiek gedruk. 

4. Die eienaar wys die eksemplaar van die 

Gutenberg-Bybel vir die toeris. 

5. Thomas neem die mosterd vir Erica. 

6. Hulle vertel dit vir mnr. Wiese. 

7. Ons leer ons kinders padveiligheid. 

die 

gesogte 

8. Die NVVR gee motorbest~urders en voetgangers raad 

in verband met padveiligheid. 

Wanneer twee naamwoordstukke in die werkwoordstuk van 

'n sin heg of redelik heg verbind met 'n hoofwerk 

woord (wat nie 'n koppelwerkwoord is nie), kan alge

meen aanvaar word dat een van die twee as direkte 

voorwerp optree, terwyl die ander moontlik as indirekte 

voorwerp optree. (Dit kan ook 'n VG + NS wees.) Daarom 

word daar sender meer aanvaar dat daar slegs van 'n 

indirekte voorwerp sprake kan wees indien daar ook 'n 

direkte voorwerp in dieselfde sin heg met dieselfde 

hoofwerkwoord verbind -- soos in B hierbo. 
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Dit wil egter voorkom of daar nie sender twyfel 

beweer kan word dat die optrede van 'n direkte voor

werp 'n voorvereiste is vir die optrede van 'n in

direkte voorwerp in Afrikaanse sinne nie. 

Vergelyk die volgende voorbeelde 

A 1. Die hond byt Katie. 

2. 'n Vrou en vier mans het mev. Malan oorrompel. 

3 . i) Hulle vertel mnr. Wiese van die vonds. 

ii) Hulle vertel (vir) hom van die vonds. 

4. Ek ken jou. 

5. Hy sien haar. 

6. Mnr. Kuttner skiet Joe. 

7. Hulle het Joe geskiet. 

8 . Jaques du Plesis druk hom! (, n drie 

rugbykommentaar) 

B 1. Die hond byt vir Katie. 

2. 'n Vrou en vier mans het vir mev. Malan 

oorrompel. 

3. Hulle vertel vir mnr. Wiese van die vonds. 

4. Ek ken vir jou. 

5. Hy sien vir haar. 

6. Mnr. Kuttner skiet vir Joe. 

7. Hulle het vir Joe geskiet. 

8. Jaques du Plesis druk vir hom! 
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C 1. * Joe word geken. 

2. * Haar word gesien. 

3. *Hom word gedruk. 

Op die oog af lyk die A-sinne hierbo na gewone oor

ganklike konstruksies waarin oorganklike werkwoorde, en 

dus ook direkte 

maklik hierdie 

Let egter 

voorwerpe 

daarop hoe 

met die 

voorsetsel 

baarheid 

vir 

voorwerpe optree. 

sogenaamde direkte 

verbind {B-sinne) Verder 

by sommige van die sogenaamde 

is passiveer

oorganklike 

konstruksies onmoontlik (die C-sinne) . 

Volgens Botha (1980 : 171) neem egte direkte voorwerpe 

in Afrikaans nooit die voorsetsels vir I aan nie. 

Vergelyk : 

Sodra 

* Die Retiefs koop vir 'n huis. 

* Die leerlinge plant vir 'n akasiaboom. 

* Henry sny vir die 

* 'n Vakman het 

gras. 

die TV herstel. 

in die sinne hierbo weggelaat word, is 

hierdie sinne aanvaarbaar en grammaties korrek. Die 

betrokke naamwoordstukke ('n huis, 'n akasiaboom, die 

gras, die TV) tree naamlik op as direkte voorwerpe. 

Die lydende vorm is by hierdie sinne voor die hand 

liggend : 

7 



'n Huis word deur die Retiefs gekoop. 

'n Akasiaboom word deur die leerl·inge geplant. 

Die gras word deur Henry gesny. 

Die TV is deur 'n vakman herstel. 

In gevalle waar die indirekte voorwerp voorafgegaan 

word deur vir I aan, is dit selfs meer opvallend dat 

die direkte voorwerp nie s6 'n voorsetsel kan neem 

nie. Vergelyk : 

* Hy het vir I aan haar vir 'n geskenk gestuur. 

* Sarie sal vir jou more vir die boek bring. 

* Sulke inwoners gee vir Brakpan vir 'n slegte 

naam. 

Indirekte voorwerpe is nie so genee om as onderwerp 

vir die lydende vorm op te tree nie, byvoorbeeld : 

Bedrywende vorm 

Lydende vorm 

Bedrywende vorm 

Lydende vorm 

Theo het vir haar 'n motor gekoop. 

Vir haar is 'n motor gekoop (deur 

Theo) 

Haar is 'n motor gekoop deur Thea. 

Hy dra vir haar die swaar tas. 

Vir haar word die swaar tas gedra 

(deur hom). 

Haar word die swaar tas gedra (deur 

hom}. 
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Ponelis se n~vorsing 

passiveerbaarheid word 

oar 

in 

die direkte 

hoofstuk 3 

voorwerp 

volledig 

en 

bespreek. 

Vergelyk die volgende 

standpunt, naamlik dat 

sander meer bestempel 

voorbeelde ter bevestiging van my 

sommige voorwerpe wat voorheen 

is as direkte voorwerpe, moontlik 

'n ander soort voorwerp kan wees wat nie as tweede 

voorwerp in die sin optree nie, maar ook nie die 

direkte voorwerp verteenwoordig nie : 

D. Gewone direkte voorwerpe 

Stuur al die 

Stuur vir al 

rekenings vir 

die .rekenings 

(maar wel : Stuur 

my. 

(vir) my. 

my die rekenings.) 

Richard slaan die bal met sy raket. 

* Richard slaan vir die bal. 

Gee haar tog 'n kompliment! 

Gee tog 'n kompliment vir haar. I Gee tog aan 

haar 'n kompliment. 

* Gee tog vir I aan 'n kompliment vir haar! 

E. Gewaande direkte voorwerpe 

Ek gryp jou nou! 

Ek gryp nou vir jou! 
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Ek stel Piet voor. 

Ek stel vir Piet voor. 

Hy lag hom 'n papie. 

Hy lag vir hom 'n papie. 

Hy kom my maar bangerig voor. 

Hy kom vir my maar bangerig voor. 

Hoewel Ponelis passiveerbaarheid as belangrike voor-

vereiste ter onderskeiding van die direkte 

beskou, kom alle entiteite waarna daar as 

voorwerp 

direkte 

voorwerpe verwys word nie in passiveerbare werkwoord

stukke voor nie, byvoorbeeld : 

Pieter het 'n motor. 

~ 'n Motor word deur Pieter gehad. 

Passivering 

die verband 

kan dus 

gebruik 

nie 

word 

as enigste 

nie. 

Indirekte voorwerpe kan boonop nie 

in die lydende vorm gebruik word 

kriterium in hier-

maklik as onderwerpe 

nie. Tog is daar 

gevalle waar indirekte voorwerpe wel as onderwerp van 

die lydende vorm kan optree, byvoorbeeld 
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Vir hom sal daar gebid word. 

Aan haar sal uitstel verleen word. 

Aan ons is beloof dat God na ons sal omsien. 

Vir sulke kinders word tans heelwat gedoen. 

Let egter op. die volgende 

*Hom sal. gebid word. 

* Haar sal uitstel verleen word. 

* Sulke 

* Hul 

kinders 

sal 'n 

word tans 

uitdaging gerig word 

Maar hierdie indirekte voorwerpe kan slegs as onder

werpe in die lydende vorm gebruik word wanneer hulle 

met die voorsetsels vir I aan verbind. 

Die moontlikheid bestaan 

beelde voorsetselwerkwoorde 

vir I aan verbind. Hierdie 

bespreek word. 

dat van die bogenoemde voor

as hoofwerkwoord het wat met 

aspek sal later vollediger 

Aan die hand van bogenoemde bespreking kan aanvaar 

word dat die tradisionele norme wat gebruik is ter 

onderskeiding en identifisering van direkte of indirekte 

voorwerpe, onvolledig, ontoereikend en, in heelwat ge

valle, onjuis is. 

Die feit dat daar in Duits -- 'n Germaanse taal wat 
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na-verwant is aan Afrikaans -- wel heelwat gevalle voor

korn waar 'n indirekte voorwerp in 'n sin optree, 

sonder dat daar ook 'n direkte voorwerp in die sin 

voorkom, laat 'n mens wonder waarom dieselfde nie ook 

ten opsigte van Afrikaans (en Engels) moontlik is nie. 

Blykbaar het nog geen taalkundiges vroeer die moontlik

heid raakgesien nie. 

In Duits word daar steeds duidelik tussen Datief en 

Akkusatief onderskei. In die taal kan 'n indirekte 

voorwerp wel in 'n sin aangetref word waar 'n direkte 

voorwerp ontbreek, byvoorbeeld : 

Ich sehe dich. (Akkusatief direkte voorwerp) 

Ich danke dir. (Datief -- indirekte voorwerp) 

Die terme "datief" en "akkusatief" word nie in Afri-

kaans en Engels gebruik nie, omdat daar in bogenoernde 

tale geen enkele woord bestaan wat een vorm het vir 

moontlike datief terwyl 'n ander vorm vir moontlike 

akkusatief gebruik kan word nie (Botha, 1980 : 157) . 

In Afrikaans en Engels het dit wat datief of akkusa

tief sou kon wees, saamgeval, omdat 'n spesifieke vorrn 

van 'n woord, of 'n spesifieke uitgang aan 'n woord 

nie meer gebruik word om tussen die twee rnoontlike 

naamvalle te onderskei nie. Om hierdie rede speel 

volgorde in Afrikaanse en Engelse sinne so 'n belang-
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rike rol. Die· voornaamwoorde in 

het nog 'n mate van onderskeid 

vroeer aan naamvalle gekoppel sou 

Afrikaans en 

behou, wat 

kon wees, 

A 1. Sy leer haar kind padveiligheid. 

2. Sy het haar padveiligheid geleer. 

3. Hy het haar geskiet. 

B 1. Ek het 

2. Hy het 

3. Chris 

die seminaar bygewoon. 

my die geld gegee. 

het my bedrieg. 

Engels, 

moontlik 

byvoorbeeld: 

C 1. Jy het 

2. Hy het 

3. Hy het 

mos jou proefskrif voltooi. 

jou nie daarvoor betaal nie. 

jou beskuldig van bedrog. 

In bogenoemde voorbeelde kan die mate van onderskeid 

geillustreer word deur die drie vorme van elke per

soonlike voornaamwoord met mekaar te vergelyk, byvoor

beeld : 

A: sy haar haar 

In A hierbo verwys al drie die 

derde persoon, enkelvoud, vroulik 

as onderwerp gebruik word (vroeer 

voornaamwoorde na die 

11 sy 11 kan egter slegs 

nominatief) , terwyl 

"haar" nie in 'n stelsin as onderwerp gebruik kan 

word nie, maar slegs as voorwerp. 11 Haar 11 verteenwoordig 
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wat vroeer onderskei sou kon word as datief 6f akku

satief. Indien daar vandag nog in Afrikaans onderskeid 

getref sou kon word tussen datief en akkusatief, sou 

"haar" in sin 2 moontlik in die datief-vorm gestaan 

het as indirekte voorwerp, en "haar" in sin 3 in die 

akkusatief-vorm as direkte voorwerp. 

Die vraag ontstaan nou egter of "haar" in 'n sin 

soos 

Ek sien haar. 

'n direkte, of indirekte voorwerp is. 

Vergelyk : 

Ek sien vir jou! 

Ek sien vir haar elke week. 

Vergelyk ook die volgende voorbeelde waar die naamwoord 

nie 'n voornaamwoord is nie : 

Ons sien Jan gereeld. 

Ons sien vir Jan gereeld. I Ons sien gereeld vir 

Jan. 

Ek het 

Ek het 

Rita by die bruilof gesien. 

vir Rita by die bruilof gesien. I Ek het 

vir Rita ook gesien. 
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Jespersen (1927 23) spreek hom soos volg uit oor die 

gebruik van die terme "dative" en "accusative" in 

Engels : 

"We shall speak of an indirect object only when there 

are two objects in the sentence, and even then we 

shall have no use for the terms dative II . ... . . . . . . 

"we cannot say son in one sentence is an accusative, 

and in another a dative, for there is not a single 

word in the whole of the English language which has 

separate forms for the two cases. II 

Omdat datief en akkusatief nie formeel in Afrikaans en 

Engels onderskei word nie, bestaan die moontlikheid dat 

die indirekte voorwerp soms in sinne kan voorkom, 

sander dat 'n direkte voorwerp in dieselfde sin 

optree, soos die geval is in tale waar datief en 

akkusatief formeel onderskei word -- Duits byvoorbeeld. 

"Datief" en "Dative Movement" word in hoofstuk 2 

bespreek. 

Omdat daar geen formele onderskeid tussen datief en 

akkusatief in Afrikaans en Engels is nie, speel volg

orde 'n baie belangrike rol in hierdie twee tale. Die 

indirekte voorwerp kan onder andere gemerk word deur 

die posisie wat dit in die sin beklee. 
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Vergelyk 

a) Van Gogh se kuns bring hom nooit geluk nie. 

b) Van Gogh se kuns bring __ nooit vir hom geluk nie. 

c) Van Gogh se kuns bring ___ nooit geluk vir hom nie. 

In bogenoemde voorbeeld is hom die indirekte voorwerp 

wat saam met die direkte voorwerp, geluk optree. Die· 

indirekte voorwerp kan gewoonlik nie deur 'n adjunk 

voorafgegaan word nie. 

'n Spesiale plek word in Afrikaans en Engels gereser

veer vir die indirekte voorwerp deur middel van volg

ordereels. Omdat die indirekte voorwerp plekgebonde is, 

het die posisie wat dit inneem in die sin, semantiese 

waarde. 

Vergelyk byvoorbeeld 

Ek het hom die meisie die sleutel sien gee. 

y 

1 2 3 

D.w.s. 

Ek het gesien hY gee die meisie die sleutel ) . 

y 

1 2 3 
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waar 1 = onderwerp (van die bysin) 

2 = indirekte 

3 = direkte 

voorwerp (van die bysin} 

voorwerp (van die . bysin) 

1.3 Voorlopige aannames 

Indirekte voorwerpe moet minstens aan die volgende 

eienskappe en karaktertrekke voldoen : 

1. 3. 1 Dit · moet sintakties en I of semanties 'n voorwerp 

van die betrokke werkwoord wees. ('n Adjunk, byvoor 

beeld 'n voorsetselgroep, van die WS kan 

meer 'n indirekte voorwerp wees nie. 

voorwerp kan egter, hoe verder dit na 

die sin verskuif word, al hoe meer neig 

karaktertrekke van 'n adjunk te vertoon.) 

ook deel uitmaak van die WSK. 

nie sander 

'n Indirekte 

die einde 

om die 

Dit moet 

van 

dus 

1.3.2 Die indirekte voorwerp kan 'n skoon I suiwer NS 

wees, 6f, in afgegradeerde vorm, 'n voorsetselgroep 

gewoonlik VIR I AAN plus NS. 

1.3.3 Die voorwerp-NS moet 'n groat affiniteit toon 

vir die voorsetsels VIR I AAN ; of dit moet reeds deur 

VIR I AAN voorafgegaan wees. Die resultatiewe voorsetsel

groepe kom dikwels in Afrikaans sinne voor, en word 

dus steeds as indirekte voorwerpe beskou -- al sou 

hulle reeds teoreties in die koers van PRO-adjunk 
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afgegradeer wees. (Ware direkte voorwerpe toon geen 

affiniteit vir VIR of AAN nie.) 

1.3.4 In die meeste gevalle sal die skoon NS wat as 

indirekte voorwerp in 'n stelsin optree, in die posi-

s direk na die SPILPOSISIE verskyn. 

1.3.5 Op 

geredelik 

enkele 

tussen 

uitsonderings na, 

die SPILPOSISIE 

kan 

en die 

'n adjunk 

skoon NS 

as indirekte voorwerp optree, ingevoeg word nie. 

nie 

wat 

1.3.6 Indirekte voorwerp, medevoorwerp, belanghebbende 

voorwerp, ens. dui onder andere op sekere semantiese 

aspekte wat aan "indirekte voorwerp" toegedig word. 

1.3.7 Waar beide direkte en indirekte voorwerp in 'n 

WS voorkom, verbind die indirekte voorwerp minder heg 

met die betrokke werkwoord, as wat die direkte voor

werp daarmee verbind en daarom is die indirekte voor

werp in so 'n geval meer weglaatbaar. 

1.3.8 Heelparty indirekte 

stukke optree sonder dat 

die betrokke WS optree. 

voorwerpe kan in werkwoord

daar 'n direkte voorwerp in 

1.3.9 Die indirekte voorwerp 

'n voorsetsel gemarkeer nie 

word nie noodwendig deur 

d.w.s. dikwels verbind die 

indirekte voorwerp wel met 'n voorsetsel, maar alle 
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voorsetselgroepe tree nie as indirekte voorwerpe op 

1.3.10 Volgordereels speel 'n belangrike rol in Afri-

kaans en Engels, 

formeel onderskei 

nie. 

aangesien daar in 

word tussen datief 

hierdie tale, 

en akkusatief 

nie 

1.4 Metode 

1. Hierdie ondersoek sal binne die raamwerk van die 

Afrikaanse sintaksis geskied soos in 1.1 uiteen

gesit. 

2. Verskeie taalkundiges se sienings in hierdie verband, 

sal ondersoek word ten einde onderskeid te tref 

tussen die terme direkte 

werp, en vraagstukke in 

Sodoende sal parameters 

vasgestel word. 

voorwerp en indirekte voor

hierdie verband op te los. 

vir die indirekte voorwerp 

3. Vervolgens sal die terme direkte voorwerp en indi

rekte voorwerp ondersoek word, maar eers sal daar 

kortliks na die kasusgrammatika gekyk word met 

spesifieke verwysing na datief en indirekte voorwerp 

om sodoende moontlike ooreenkomste te ondersoek en 

sekere wanopvattings ten opsigte van genoemde be

grippe te bespreek. 
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Hoofstuk 2 

DATIEF EN DIE INDIREKTE VOORWERP 

2.1 Inleiding 

'n hele aantal taalkundiges soos Emonds, Aangesien 

England, ens. na indirekte voorwerp en datief verwys 

entiteit en daar talle teenstrydige meas dieselfde 

nings en 

begrippe, 

wanopvattings 

is dit nodig 

bestaan ten opsigte van hierdie 

om eerstens vas te stel wat 

datief en die sogenaamde Dative-Movement is en wat die 

verband tussen datief en indirekte voorwerp is. 

Soos reeds gemeld, is 

geen gebruik vir die 

geen enkele woord in 

datief en akkusatief 

daar 

term 

enige 

vormlik 

in Afrikaans en Engels 

datief nie, aangesien daar 

van die twee tale is wat 

kan onderskei nie. 

Nogtans is 

indirekte 

begrip te 

dit nodig om 

voorwerp bloat 

kan omskryf. 

die verband 

te le ten 

Wanneer die 

tussen datief en 

einde laasgenoemde 

herkoms van Afri-

kaans bestudeer word, is die noue verband tussen Afri

kaans en tale soos Nederlands en Duits, waarin daar 

'n kasusverdeling voorkom, duidelik. Hoewel daar in 

Afrikaans en Engels dus nie, byvoorbeeld, vormlik 

tussen datief en akkusatief onderskei word nie, het 

hierdie verdeling 'n invloed op die taal gehad. 
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2.2 Datief 

Sommige skrywers beskou datief as 

indirekte voorwerp verwys (vergelyk 

Jackendoff, Postal, en ander hier 

die term 

Lyons, 

onder) . 

wat na 

Emonds, 

Hierdie 

opsigte van taalkundiges 

dit waarna 

verskil 

datief 

egter 

eintlik 

van mekaar ten 

1980 : 163) . 

Baie taalkundiges gebruik 

verwys (Botha, 

die datief-reel sonder om 

daarvan rekenskap te gee of hierdie transformasiereel 

'n datief verskuif, skep of omskep in iets anders. 

Dit is 'n bekende feit dat die direkte voorwerp in 

tale wat kasusverdeling toon, in die akkusatief staan, 

terwyl die indirekte voorwerp in die datief staan. Dit 

beteken egter nie dat 'n 'n indirekte 

voorwerp is 

breer klas 

nie. Die term 

datiefvorm altyd 

datief omsluit 'n baie 

as 

rekte voorwerp 

die 

is 

afdeling of subklas 

wees om indirekte 

terme 

mod erne 

te gebruik. 

tale soos 

term indirekte voorwerp. Die indi

in die tale maar 'n klein onder

van datief. Dit sou dus verwarrend 

voorwerp 

Verder is 

Afrikaans 

en datief 

dit ook 

as ekwivalente 

onnodig om in 

mele 

term 

sekere 

kasusverdeling toon nie, 

datief word bloot onder 

oorblyfsels of gevolge 

en Engels, wat geen for

te verwys na datief. Die 

die loep geneem om 

van hierdie verdeling in 

van die taal te verklaar. die herkoms en ontwikkeling 

Vervolgens sal die "Dative movement"-reel ondersoek en 
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aan die hand van 'n aantal taalkundiges se rnenings 

bespreek word. 

2~3 Dative-movement 

"Talle skrywers aanvaar sander rneer dat die leser weet 

dat daar so 'n re~l bestaan" (Botha, 1980 : 159) . 

Vergelyk Soarnes en Perlmutter (1979 339) 

" 1. THE PHENOMENON 

English contains 

(1) a. Marie 

b. Marie 

pairs of sentences like 

gave the watch to Torn. 

gave Torn the watch. 

If the direct object is a pronoun, the (b) 

is ungrammatical. 

( 2} a. Marie 

b. * Marie 

2 . ASSUMPTIONS 

Assumption 1 

gave it to Torn. 

gave Torn it. 

sentence 

(1b} is derived from the structure underlying (1a) . 

Assumption 2 

The ungrarnrnaticality of sentences like * (2b) is 
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accounted for by a constraint preventing Dative Move-

rnent from applying if the direct object is a 

pronoun. 11 

Vergelyk in hierdie verband oak Burt (1971 38) 

11 Dative 

S.D. XV - NP - NP - Y 

1 2 3 4 -----> opt" 

S.C. 1 0 3to2 4 

II 

s 

NP 

N TNS v NP NP 

~ 
Lucifer pst send N some B.O. Bomb 

r:~e II 
S.D. 1 2 3 4 

> opt 

S.C. 1 0 3 to 2 4 

D.S. Lucifer sent some B.O. bomb to Jane." 

(Burt 1971 : 39) 
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Volgens Burt is Datief in bogenoemde voorbeeld 'n 

opsionele reel. 

Wanneer Datief toegepas word, kan die sin soos volg 

ontleed word : 

!I 

s 

NP AUX VP 

N TNS v NP PP 
~ 

P NP 
I 

N 

Lucifer pst send some B.O.bomb to Jane. 11 

(Burt , 1971 39) 

Barbara England beskryf (1978 116) 11 Dative Movement" 

soos volg : 

"DATIVE OR INDIRECT OBJECT MOVEMENT 
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s 

~ 
NP VP 

John gave 

giving John gave 

Det 

{Mary} 
{her } 

N 

a book. 

pp 

~ 
p NP 

If the indirect object is a pronoun, the 

transformation is obligatory. If the direct object is 

a pronoun, as in 

John gave it to Mary. 

the transformation is blocked, as in 

• John gave Mary it." 

Daar word baie min deur bogenoemde taalkundige gese in 

verband met wat die datief is of waarom dit optree, 

ens. 

Vervolgens word die gebruik van die datief in Duits 
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kortliks bespreek na aanleiding van Hans Krahe (1972 

98) . 

Krahe is van mening dat datief in baie tale waarin 

dit voorkom met ander kasusse vermeng het en dat daar 

nie van 'n suiwer datief gepraat kan word nie. In 

ander tale soos Latyn het datief egter suiwer datief 

gebly. In Grieks is daar drie kasusse saamgevat onder 

die sambreelterm datief. Krahe onderskei ses klasse 

datief, waarvan een in vyf subklasse onderverdeel kan 

word. Van hierdie klasse is daar slegs ggn wat ooree

nstem met die sogenoemde indirekte voorwerp. 

Volgens Krahe is datief sowel as akkusatief kasusse 

wat die voorwerp in Duits aandui. Daarom is dit nodig 

om te onderskei tussen datief en akkusatief. Daar word 

onderskei tussen nadere voorwerp (akkusatief) en verdere 

voorwerp (datief) . Hierdie begrensing is duidelik sig

baar wanneer sowel die direkte voorwerp as die indi

rekte voorwerp in 'n sin voorkom. Byvoorbeeld : 

"Ich gebe dem Freunde 

datief 

Die voorwerp wat deur die 

in die akkusatie£, terwyl 

handeling betrek word, in 

akkusatief-voorwerp is ten 

das Buch 11 

akkusatief (1972:98) 

handeling geraak 

die voorwerp wat 

die datie£ staan. 

volle betrokke by 
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ling, terwyl die datief-voorwerp betrokke is nadat die 

handeling voltrek is. 

Krahe gebruik die volgende voorbeelde om die onderskeid 

tussen Datief en Akkusatief aan te dui : 

"Dativ : Im Gedrange trat er ihm auf den Fuss. 

Akkusativ : Er trat ibn auf den Fuss , um ihn 

aufmerksam zu machen. 

Dativ : Er rief dem Hunde. 

Akkusativ : Er rief den Hund zu sich" (1927 

Arnauld (1975 : 83) beskryf datief as 'n kasus 

verhouding aandui "which is the connection of 

or loss between a thing and the things which 

related to it." Vol gens Arnauld is daar ook 

ander gebruike vir die dat f-kasus. Hy no em 

volgende voorbeelde 

"commodare Socrati (to lend to Socrates) . 

87) 0 

wat 

profit 

are 

vele 

die 

utilis reipublicae (useful to the republic) 

perniciousus Ecclesiae (pernicious to the church)", 

ens. 

'n 

Volgens Emends (1976 : 78, 79) kom "indirect object 

movement 11 algemeen in Engels voor. Hy verduidelik 

hierdie verskynsel aan die hand van sinspare soos die 
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volgende 

"John's parents are happy because he carved them 

a statue. 

John's parents are happy .because he carved a 

statue for them." 

en 

"To refuse visitors permission to enter is bad 

enough. 

To refuse permission to enter to visitors is bad 

enough." 

Emonds stel opskuiwing van die indirekte voorwerp gelyk 

a an datief-verskuiwings. Vol gens hom het hierdie ver-

skuiwing twee funksies 

i) dit skrap die gebruik van die voorsetsels 

en aan; 

ii) dit ruil die or de van die naamwoordstukke 

na die werkwoord voorkom, om. 

Emonds se reel ruil die twee naamwoordstukke om en 

laat die voorsetsel weg, maar hy dui nie spesifiek 

aan wat indirekte voorwerp is nie. 

Jackendoff (1972 : 156) onderskei tussen twee datief-

verskuiwings, naamlik : 

"To-dative shift" en "For-dative shift" 
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.en noem die vogende voorbeelde 

"Dave sold a book to Pete. 

Dave sold Pete a book. 
~ (To-dative) 

Dave bought a book for Pete. 

Dave bought Pete a book. 
~ (For-dative) 

II 

Volgens Jackendoff ruil elk van die twee reels die 

twee voorwerpe om en voeg 'n voorsetsel in of skrap 

'n voorsetsel, afhangende van wat as onderliggende vor.m 

beskou word. Hy meen egter dat die vorm met die 

voor-setsel onderliggend is in Engels. 

Jackendoff (1977 

soos volg 

68) formuleer die Dative-Shiftreel 

" X - Va - np - {Prt) - NP - [pp to - NP] - Y ---> 

1 - 2 - 7 4 - 5 0 0 - 8 " 

Datief is slegs moontlik waar daar twee naamwoordstukke 

in die werkwoordstukkern optree. "When there is a 

direct object, a particle and a PP in the complement, 

the object may as usual be on either side of the 

particle." 

II 

must fall 

6 8) • 

in a double 

between the 

object complement, the 

two objects" (Jackendof, 
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"According 

structural 

to this statement 

description of the 

V' 

of Dative 

rule can 

is empty 

shift, 

be met 

.. . . . . . . . 

the 

only 

if 

if 

the the first NP position in 

direct object is generated 

(Prt) . 11 Jackendoff se egter 

in the position following 

nie op watter stadium daar 

met 'n datief te make is nie. 

Lyons merk tereg op dat dit 'n probleem is om datief 

te probeer definieer ten opsigte van tale wat nie 'n 

formele kasus-onderskeiding toon nie. 

Lyons beweer egter later (p 291) dat 

algemene standpunt uitgegaan kan word 

voorwerp in die Datief staan. Lyons 

beelde : 

''John 

"John 

gave 

gave 

the 

Tom 

book 

the 

to Tom." 

book. 11 (1968 

daar van die 

dat die indirekte 

gebruik die voor-

276) 

en beweer verder dat die gebruik van die voorsetsel 

11 to" normaal is saam met selfstandige naamwoorde, maar 

nie met voornaamwoorde nie. 

Lyons is verder ook van mening dat kasus, en woord

orde, sowel as voorsetselgroepe en kasus ln 'n spesi

fieke verhouding tot mekaar staan. Die gebruik van 

woordorde en plekwaarde in die sin as middel ter 

onderskeiding van, onder andere, die indirekte voorwerp 
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in kasuslose tale soos Afrikaans en Engels, sal later 

volledig bespreek word. 

Postal {1974 : 145) verwys ook na Dative Movement en 

beskryf dit soos volg : Hierdie reel neem die voorwerp 

van vir en verander dit in die direkte voorwerp van 

die betrokke werkwoord. Postal neem aan dat wanneer 

hierdie reel van toepassing is, die 

rekte voorwerp geen verbintenis meer 

die volgende voorbeelde : 

"I gave Arthur an apple." 

"Jim bought the girls necklaces." 

(wat onstaan het uit 

I gave an apple to Arthur. 

oorspronklike di

het nie. Hy noem 

Jim bought necklaces for the girls.) 

Postal beskou die voorsetselgroep as die vorm wat in 

die datief staan. Die nuwe NS word na optrede van 

die reel die direkte voorwerp van die sin. Charles 

llmore (Bach, 1968 : 68) gebruik die term kasus om 

die onderliggende semanties-sintaktiese verhoudings te 

identifiseer en verwys 

so 'n verhouding deur 

affikse, die beperking 

21) . 

verder na die 

middel van die 

van woordorde, 

manifestasie van 

gebruik van 

ens. (Bach, 1968 

Volgens Fillmore behels kasus universele konsepte in 
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verband met handelinge en cordele daaroor soos : Wie 

het dit voltrek, met wie· het dit gebeur en wat het 

verander? 

Fillmore meen dat daar minstens ses tipes kasus be

hoort te wees waarvan datief een is, nl. "the case of 

the animate being affected by the state or action 

identified by the verb" {Bach, 1968 : 24) . 

Volgens Fillmore dui kasus sintakties-semantiese ver

houdings in die onderbou aan. Hy waak teen verwarring 

van bobou-terme soos indirekte voorwerp en direkte 

voorwerp met dative en objective en dui verder aan 

dat datie£ in sinne kan voorkom waar geen direkte 

voorwerp optree nie. 

Platt (Bach, 

(afgesien van 

1968 : 68) verskil 

minder beduidende 

van Fillmore deurdat 

verskille) die term 

datief verwerp ten gunste van die term "Partici-

pative.n- in Afrikaans : "belanghebbende" 

2.4 Gevolgtrekking 

{ voorwerp) . 

hy 

Uit bogenoemde bespreking word dit duidelik dat daar 

uiteenlopende en verwarrende menings bestaan ten opsigte 

van wat datie£, dative-movement I shift en indirekte 

voorwerp behels. 

Sommige skrywers beskou datief as die term wat na 
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indirekte voorwerp verwys . Ander 

datief-reel sonder om sogenaamde 

gee of die 

omskep in 

reel 

iets 

'n datief skep, 

anders. Skrywers 

skrywers gebruik die 

daarvan rekenskap te 

iets verskuif of iets 

wat datief en indirek-

te voorwerp as sinonieme terme beskou, verskil ook van 

mekaar oor waarna datief verwys. 

"Verskillende skrywers gebruik dieselfde term om binne 

verskillende raamwerke te verwys na 

noodwendig saamval nie en dikwels 

mekaar verskil!" (Botha, 1980 :164). 

sake wat 

grootliks 

nie 

van 

In Afrikaans en Engels, waar geen formele onderskeid 

getref word ten opsigte van kasus nie, is dit totaal 

onnodig om 

(1927 : 231) 

gebruik van 

die term datief 

skryf soos volg 

die term dative 

importance whether the verb 

its object in the accusative 

the distinction between the 

before the modern period." 

te gebruik. Otto 

ten opsigte van 

in Engels : "it 

Jespersen 

die 

is of no 

in question in OE took 

or in the dative, as 

two cases was obliterated 

"We shall speak of an 11 indirect" object only when 

there 

" ..... · ... 

are 

we 

two objects 

shall have 

in 

no 

the same sentence." 

use for the term dative." 
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Hoofstuk 3 

DIE DIREKTE EN INDIREKTE VOORWERP IN AFRIKAANS 

3.1 Inleiding 

Die direkte voorwerp kom dikwels langs die SPIL2 van 

die sin (eerste posisie in die stelsin waarin daar 

altyd 'n werkwoord moet optree) voor, hoewel dit nie 

'n voorvereiste is in Afrikaanse sinne nie. Die di

rekte voorwerp kan selfs aan die einde van die sin 

staan, byvoorbeeld : 

Sarie bring elke oggend voor sonop twee liter 

melk. 

Die indirekte voorwerp vul gereeld en gemaklik die 

posisie direk langs die SPIL-posisie in die stelsin3
, 

vergelyk 

2 Ponelis (1979 : 189) 

3 Botha (1980 : 157-173) 
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1 2 3,4,ens. 

SPIL- Eerste sins- Eerste posisie Posisies 

posisie. posisie na na die SPIL verder na 

die SPIL. waar 'n adjunk regs. 

kan optree. 

,-~------J4,..~~ 

Hulle sal hom more kom oplaai. 

Vergelyk verder in hierdie verband tabel A op die 

volgende bladsy. 

Posisies 1, 2, 3 is in Afrikaanse stelsinne VAS, deur

dat hierdie posisies nie omgeruil kan word nie. Die 

skoon indirekte, voorwerp is op dieselfde wyse aan die 

SPIL van stelsinne gekoppel as die onderwerp deurdat 

geen ad junk of ander taalentiteit tussen die SPIL en 

skoon indirekte voorwerp, 6£ die onderwerp en SPIL kan 

optree nie. Sinsposisies 1, 2, 3 hierbo is dus NIE 

OMRUILBAAR NIE, vergelyk tabel B op bladsy 37. 

In die oorgrote meerderheid gevalle waar veral name 

en voornaamwoorde as suiwer indirekte voorwerpe optree, 

kan geen adjunk tussen die SPIL-posisie en die in

direkte voorwerp optree nie. Slegs die suiwer indirekte 

voorwerp kan dfrek na die SPIL-posisie optree. Adjunkte 

kan na willekeur regs van die suiwer indirekte voor-

werp optree. (Dit is selfs moontlik dat meer as een 

adjunk in dieselfde posisie kan optree.) 
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TABEL t\ 

--

1 2 3 4 5 6 7 8 
Onder- SPIL Suiwer Eerste Indi- AD Direkte AD Indi- AD 
werp Indi- AD rekte Voorwerp rekte 
van rekte Voor- Voorwerp 
stelsin Voorwerp werp 

Ons gee hulle altyd 'n goeie 
ontbyt. 

Ons gee altyd vir 'n goeie 
hulle ontbyt. 

Ons gee altyd 'n goeie vir in die 
ontbyt. hulle eet-

kamer. 

Dit gee vir nou 'n beter 
hulle kans. 

Yvonne sing gereeld 'n lied- in die vir die 
jie a and baba. 

Marie stuur dit dadelik vir my. 

Ek gee haar gereeld 'n ge-
skenk. 

Sarie roep hom soggens 
vroeg. 
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Skoon indirekte voorwerpe verkies dus die posisie direk 

na die spilposisie in die sin. Die voornaamwoorde 

(s6nder vir I ~) blyk die suiwerste vorm van die 

indirekte voorwerp te wees. Byvoorbeeld : 

SPIL 1 2 3 (ens. ) 

,, 

. . . . gee my nou 'n geleentheid. 

hom altyd 

haar immers 

hulle dalk 

<(: .. " . . gee nou my 'n geleentheid. 

hom 

haar 

hulle 

Hoewel die direkte voorwerp nie altyd 'n verpligte 

item in die sin is nie, is dit soms essensieel, 

byvoorbeeld : 

Hy haal soggens 'n bus. 

In tale soos Afrikaans en Engels speel volgorde 'n 

belangrike rol, aangesien daar in hierdie tale nie 

meer van naamvalle gebruik gemaak word nie. Die sin 
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Hy het die mense die goedere die gebou sien indra. 

1 2 3 

vertoon byvoorbeeld drie naamwoordstukke wat direk op 

mekaar volg. En tog is dit vir Afrikaanssprekendes 

presies duidelik wat bedoel word. Wanneer 

van die naamwoordstukke egter op die een 

wyse gewysig word, is die sin nie meer 

nie, of beteken iets totaal anders. Op 

die volgorde 

of ander 

betekenisvol 

'n soortgelyke 

wyse word ook die 

Engels onder andere 

in die sin beklee. 

indirekte 

gekenmerk 

voorwerp in Afrikaans 

deur die posisie wat 

en 

dit 

3.2 Verskillende uitsprake i.v.m. die direkte voorwerp 

en die indirekte voorwerp in Afrikaans en 

Engels 

3.2.1 Ponelis se uitsprake i.v.m. direkte en indirekte 

voorwerpe 

Volgens Ponelis (1979 :198) verbind die oorganklike 

werkwoord heg met 'n voorwerp wat 'n naamwoordstuk of 

'n "clause" kan wees. Hy stel passiveerbaarheid as 'n 

belangrike voorvereiste vir voorwerpstatus. Vergelyk : 

"Hulle het hierdie stuk grond gehuur." 

"Hierdie stuk grond is gehuur." 
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Ponelis onderskei tussen skoon direkte voorwerpe, by

voorbeeld : 

"ken jou." 

en direkte voorwerpe met vir, byvoorbeeld 

"ken vir jou." 

Dit is 'n bekende feit dat die indirekte voorwerp in 

Afrikaans 'n affiniteit vertoon vir die voorsetsels 

"vir" en "aan", maar dat hierdie voorsetseHs nie 

maklik met 'n direkte voorwerp verbind nie. Derhalwe 

kan die status van die voorwerp in laasgenoemde voor-

beeld hierbo, 

word. (Vergelyk 

3. 2. 2.) 

as 

my 

direkte voorwerp, 

bespreking van 

bevraagteken 

Botha se standpunt in 

Ponelis beweer dat daar 'n toename in die gebruik van 

vir by voorwerpe in die hedendaagse omgangstaal te 

bespeur is en dat die belangrikste veranderlikes in 

hierdie verandering die 

aard van die werkwoord, 

aard van die voorwerp, die 

affek en plasing is. Vervolgens 

sal hierdie veranderlikes kortliks uiteengesit word soos 

Ponelis dit beskryf, maar eers word oorganklikheid 

n.a.v. Ponelis bespreek. 

3.2.1.1 Oorganklike konstruksies 
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In oorganklike konstruksies verbind die oorganklike 

werkwoord heg met 'n voorwerp wat 'n NS of 'n clause 

kan wees ( Ponelis : 1979, 198), byvoorbeeld : 

Mnr. Joe Modesi verskerp 

Oorganklike 

Werkwoord 

veiligheidsmaatreels. 

Voorwerp = NS 

Die polisie 
wou L? ~..-.o_f __ m_e_v_. __ M_a_l_a_n....-_o_o_r_r_o_m_p_e_l __ i_s_._--' 

Oorganklike 

Werkwoord 

Voorwerp = +S 

Passiveerbaarheid is volgens Ponelis 'n belangrike ver

eiste vir voorwerpstatus. 

3.2.1.1.a) Passiveerbaarheid 

Die tema van die sin is gewoonlik die onderwerp; 

passivering is die tematiese verskuiwing waardeur die 

verloor (Ponelis basisonderwerp sy status as tema 

1979, 408). Passiewe konstruksies dui dus nie hande-

linge aan wat 

terwyl aktiewe 

wat deur die 

(Ponelis : 1979, 

deur hul onderwerpe uitgevoer word nie, 

konstruksies wel handelinge kan aandui 

bedrywende onderwerp uitgevoer word 

411). Vergelyk: 
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Woor 

Won 

X het vermoor die ou vrou (Bedrywende 

vorm.} 

(direkte voorwerp} 

Die ou vrou is vermoor (deur X.} (Lydende 

vorm.) 

(onderwerp) 

Die kinders lawaai I speel I swem 

(onderwerp) (geen voorwerp.} 

In die geval van 'n onoorganklike WS is 'n 

onpersoonlike konstruksie wel moontlik : 

word lawaai I gespeel I geswem. 

(onderwerp van die lydende vorm.} 

Die lydende vorm word gewoonlik gebruik ten einde die 

gebeure-aspek te beklemtoon. 

Hierdie stelling van Ponelis is egter nie op alle ge

valle van toepassing nie en tree beslis nie so op in 

die geval van kopulakonstruksies nie want hulle is nie 

aktiewe konstruksies nie. Passiewe is sowel vormlik as 

semanties na verwant aan kopulakonstruksies (Ponelis 

1979, 412}. Semanties is die verwantskap daarin gelee 
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dat die onderwerpe van albei konstruksies nie-handelend 

is. 

Kopulakonstruksie Lydende vorm 

~. ~ "ik. -~>'?'-·---:' ...... -,, 

"' Wat do en die skip? "' Wat do en die skip? 

Dit is stukkend. Dit word afgeskryf. 

* Wat do en Sarie ? * Wat do en Sarie? 

Sy lyk mooi. Sy is verkies tot 

sekretaresse. 

(Ponelis 1979, 412) 

Passiewe lyk vormlik baie na kopulakonstruksies 

omskrywingswerkwoord + werkwoord 

koppelwerkwoord + adjektief 

is + verkies 

is + mooi 

"Die oorgang van passief na kopulakonstruksie is so 

geleidelik dat dit dikwels moeilik is om die skeidslyn 

tussen die twee konstruksies skerp te trek" (Ponelis 

1979, 412). Die passief druk 'n voltooide handeling 

uit, wat 'n aanloop vorm tot 'n toestand wat in 'n 

kopulakonstruksie vergestalt word. "Twee spelers is 

gister beseer. 11 (passief) "Twee spelers is nog altyd 

beseern (kopulakonstruksie) . In die passief word die 

hede uitgedruk deur word en die preteritum deur wees 

in kopulakonstruksie druk is die hede uit en was die 
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preteritum (Ponelis 1979, 413). 

Konstruksies met direkte voorwerpe het volgens Ponelis 

(1979, 417) deel aan die korrespondensie tussen lydende 

en bedrywende vorm. Vergelyk : 

Rebelle veroorsaak chaos aan die Oosrand (Bedrywend) . 

Chaos word deur rebelle aan die Oosrand veroorsaak 

{Lydend} . 

Volgens Ponelis is indirekte voorwerpe minder toeganklik 

t.o.v. passivering. Hy gebruik onder andere die volgen

de ter illustrasie 

Bedrywend Lydend 

·~ 
., :• '"-'"'-V:::. :' ~· ·: ·- ' 

Sy vra dat bulle verteen- Sy vra dat verteenwoordigers 

woordigers van ses welsyns- van ses welsynsliggame toe-

liggame toegang moet verleen. gang verleen moet word. 

(Ponelis 1979, 417) 

Ponelis noem ook 'n aantal indirektevoorwerpkonstruksies 

in die passief wat bedenklik lyk : 

" ? Ek is die boeke geleen. 

? Hy is 'n present gegee. 
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? Marie is 'n brief geskryf. 

? Pa is 'n leuen vertel. 

? Hulle is 'n panga gewys." 

en gee die volgende alternatiewe 

11 ·Hy het 'n present gekry. 

Marie het 'n brief ontvang. 

Pa het 'n leuen gehoor I aangehoor. 

Hulle het 'n panga gesien I bekyk." 

Hoewel sekere sinne met indirekte voorwerpe dus in 'n 

mindere of meerdere mate passiveerbaar is, is sinne 

met direkte voorwerpe byna altyd passiveerbaar. Ponelis 

gebruik passiveerbaarheid egter nie as deurslaggewende 

kriterium vir voorwerpe nie, sodat die naamwoordstukke 

wat heg met werkwoorde soos he en pas verbind (en 

wat nie passiveerbaar is nie) ook as voorwerpe sal 

deurgaan. Hy no em die volgende voorbeelde : 

II Hierdie pak pas my. 

* Ek word deur hierdie pak gepas. 

My hond het 'n mooi halsbandjie. 

* 'n Mooi halsbandjie word deur my hond gehad. 11 

(op. cit, 198) 

3.2.1.1.b) Voorwerpe en voorsetselgroepe 
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Ponelis onderskei tussen groepvoorsetsels en simplekse 

voorsetsels (1979, 173) en klassifiseer vir en aan 

onder andere as simplekse voorsetsels, byvoorbeeld : 

"Die boere lewer hulle keurham. aan die fabriek" 

(Ponelis : 1979, 171). 

voorsetselvoorwerp 

Sy sekretaresse herinner hom aan die vergadering. 

Wvs VG 

Ponelis tref ook die volgende onderskeid (1979, 173) 

GROEPVOORSETSEL SIMPLEKSE VOORSETSEL 

.. 't;::l'ti~t\: -· 
"ten bate van die "vir die Suider-

Suiderkruisfonds. kruisfonds." 

i) Semantiese Oorganklikeid (Ponelis 1979, 198). 

Volgens Ponelis is 'n konstruksie soos : "Piet rook 'n 

sigaar" sowel sintakties as semanties oorganklik. Die 

oorgaan van 'n handeling van een argument na 'n ander 

is egter nie eksklusief aan sintakties oorganklike 

konstruksies met werkwoorde en (veral vaste) voorsetsel

groepe nie. Vergelyk Ponelis (1979 , 199) 
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w + VG w + NS 

''" ·:>--~ .. ~ 

Sy sorg vir haar moeder. Sy versorg haar moeder. 

Hy dring a an op beter Hy eis beter behandeling. 

behandeling. 

(Vergelyk egter ook 

Sy versorg haar. I Sy versorg vir Ella.) 

ii) Volledige teenoor gedeeltelike oorganklikheid 

111 n Sentrale semantiese aspek van die betrekking tussen 

oorganklike werkwoorde en hulle voorwerpe is dat die 

werkwoord die voorwerp geheel bestryk, terwyl werkwoorde 

in verbinding met (veral vaste) voorsetselgroepe betrek

king het net op 'n deel van die betrokke naamwoord

stuk " (Ponelis : 1979, 199). Gedeeltelike en volledige 

oorganklikheid kan, volgens Ponelis, aan die hand van 

die volgende voorbeelde toegelig word : 

Volledige oorganklikheid Gedeeltelike oorganklikheid 

(met direkte voorwerp) 

il.'N~f<O"I~- ql."f, :'-!h>1~~-,-~ -<"' 

Hy skop my. Hy skop na my. 

Hy gebruik sy liniaal. Hy maak gebruik van sy 

liniaal. 
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Werkwoord + Voorwerp Werkwoord + Voorsetselgroep 

~~~,; ·: ·····~'·"''i',•,,:,.>*'~i:':''•f 

Hy besprinkel die vleis Hy sprinkel speserye oor 

met speserye. die vleis. 

Volgens Ponelis is die voorsetsels aan en onder pro

duktief betrokke by uitdrukking van oorganklikheid. Hy 

noem onder andere die volgende voorbeelde : 

"vryf sy arm. vryf a an sy arm. II 

"eet die wars. eet a an die wars. II 

"slag die hoenders. slag onder die hoenders." 

Vergelyk egter 

"Hy gee haar 'n bos rooi 11 Hy gee aan haar 'n bos 

rose." rooi rose. 11 

waar "aan" nie betrokke is by die uitdrukking van 

oorganklikheid nie, maar die indirekte voorwerp voor

afgaan. 

3.2.1.2 Die aard van die voorwerp 

a) Menslik teenoor nie-menslik 
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"Vir het groter verbreidheid by menslike voorwerpe." 

Ponelis gebruik die volgende voorbeelde : 

Menslike voorwerpe Nie-menslike voorwerpe 

"Ons besoek vir Koos. Ons besoek Frankryk. 

Ons het vir Isobel gekry. Ons het masels gekry. 

Sien jy vir Frikkie Ons kon London van ver 

erens. af sien. 

Ek kan vir Deidre Ek kan COBOL hanteer." 

hanteer. 

Menslik Nie-menslik 

~,.,..~.;.,-- .. : ~·' 

"Ons bied vir die man die kans. 

* Ons bied vir die kans a an die 

man. II 

(1979, 202} 

b) Die kategorie van die voorwerp 

Vir kom eerder in die voorwerpsposisie saam met name 

as met voornaamwoorde voor. Voornaamwoordelike voorwerpe 

neem eerder vir as substantiwiese voorwerpe (Ponelis : 

1979, 202}. 
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Volgens Ponelis staan name 

die skaal as substantiewe 

neem vir. Hy gebruik die 

en voornaamwoorde hoer op 

en net menslike substantiewe 

voorbeeld : 

"Ons besoek vir die ou man." { op . cit . 2 0 2 ) 

Ponelis beweer verder dat vir ook by dierename en 

plekname kan voorkom : 

"Ons ken I sien I slaan vir 

"'n Mens kan sien jy ken 

Wagter I Kietsie." 

nie vir Stilbaai 

sowel as by nie-menslike voornaamwoorde 

"Jy sal vir hom {= 'n ketting) breek." 

{= aartappels) deeglik af. 11 

nie." 

"Spoel vir hulle 

"Sy sit vir hom (= 'n tydskrif) en deurblaai." 

By persoonsnaamvoorwerpe is vir in die ongedwonge 

omgangstaal verplig : 

"Het jy vir Frikkie gesien? 

Ek ken vir Koos goed. 

Gaan haal vir Jan." 

terwyl die volgende 

naamvoorwerp, formeel 

kan word : 

sinne, sander vir by die 

is en in die skryftaal 

so 

persoons

gevind 



"Het jy Frikkie gesien? 

Ek ken Koos goed. 

Gaan haal Jan" (Ponelis 1979, 203). 

Ponelis beweer verder dat vir in die omgangstaal by 

voornaamwoordelike en substantiwiese voorwerpe fakultatief 

(nie verplig soos by persoonsnaamvoorwerpe) en afhanklik 

is van affek. 

11 Voornaamwoord 

KERN 

Het jy vandag I beslis vir hom gesien? 

* Het jy vandag beslis hom gesien? 

Substantief 

KERN 

Het jy vandag I beslis vir die bode gesien? 

* Het jy vandag I beslis die bode gesien? 11 

(op. cit, 203) 

Die direktevoorwerpstatus van sommige van die voorbeelde 

wat hierbo deur Ponelis genoem word en wat saam met 

die voorsetsel vir voorkom, kan bevraagteken word 

wanneer daar in ag geneem word dat die indirekte 

voorwerp eerder 'n affiniteit vir die voorsetsel vir I 

aan vertoon as die direkte voorwerp, wat nie maklik 

saam met 'n voorsetsel optree nie. Bogenoemde voorbeel

de kan ook nie as onderwerp van die lydende vorm 

gebruik word nie. Vergelyk : 
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* Is vir hom vandag 

* Word vir hom deur 

deur 

jou 

jou gesien? 

deurgeblaai? 

Let egter op die volgende 

Is hy vandag 

Word dit deur 

deur 

jou 

jou gesien? 

deurgeblaai? 

Wanneer die vorm van die voorwerp sander "vir" egter 

gebruik word en die voornaamwoord sy oorspronklike vorm 

"nominatiefvorm 11 aanneem en dus as onderwerp optree, is 

omskrywing wel moontlik. 

3.2.1.3 Die aard van die werkwoord 

Ponelis meet werkwoorde aan 'n kategorie-skaal, waar

volgens die waarby VIR-invoeging plaasvind (dus werk

woorde met indirekte voorwerpe), bo-aan die skaal 

staan. Hy regverdig hierdie plasing deur middel van die 

bewering dat hierdie tipe werkwoord een voorwerp het 

wat altyd menslik is, en dat menslikheid die sentrale 

veranderlike is by die gebruik van vir. "Hoe laer af 

in die skaal, hoe kleiner is 

hoe belangriker 

die frekwensie van vir 

by voorwerpe 

gebruik van 

en 

vir " (Ponelis : 1979, 

word affek by die 

204). Voornaamwoorde 

wat sander vir I aan optree as indirekte 

egter eerder die suiwerste vorm van die 

voorwerp te wees. 
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Volgens Ponelis bestaan daar ook 'n leksikale skaal 

11 Sekere individuele werkwoorde is baie meer geneig om 

vir by hulle voorwerpe toe te laat as ander (Raidt : 

1969}. se staan bo-aan die lys : die gevalle met se 
vir N oortref die met se N ver, dus bv. se vir my 

teenoor se my. Ander woorde wat hoog op die lys 

staan, is bring, gee en vra i voel en lyk (wat nie 

oorganklike werkwoorde is nie ) II (op. cit, .205) • 

Laasgenoemde voorbeelde kan egter ook oorganklik gebruik 

word. Ponelis noem ook 11 voel 11 en 11 lyk 11 as woorde wat 

hoog op die lys staan en voeg by: "(wat nie oorgank

like werkwoorde is nie} 11
• Hierdie werkwoorde is egter 

KOPULAS, wat nooit oorganklik gebruik kan word nie. 

Ponelis se bewerings in verband met menslike en nie

menslike voorwerpe is nie oral korrek nie en is deur 

Botha verkeerd bewys (Botha J.P. : 1980}. Hierdie aspek 

word later vollediger bespreek. 

3.2.1.4 Affek 

Volgens Ponelis word die voorwerp sterk benadruk wan

neer dit deur vir voorafgegaan word en hierdie affek

tiese krag strek uit oor die hele sin, sodat sinne 

met vir groter stelligheid het as die daarsonder. 

Ponelis noem die volgende voorbeelde : 
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11 (Ma aan seuntjie :) Jy is vuil. Vat 'n waslap en 

was vir jou ordentlik." 

"(Onderwyser aan ouer wat hom beledig het :) Ek sal 

vir jou uittrek dat jy niks het nie 11 (op. cit., 

205) . 

Die affektiese kontras ontbreek by persoonsnaamvoorwerpe 

in die omgangstaal, aangesien vir-invoeging in hierdie 

geval reeds 'n voltrokke proses is. By voornaamwoorde

like en substantiwiese voorwerp[e] kom, volgens Ponelis, 

affektiese kontras egter wel voor 

NEUTRAAL AFFEKTIES GELAAI 

~~ 

Name (altyd met vir) 

Mnr. Kuttner het vir Joe 

geskiet. 

VOORNAAMWOORDE 

,~,. 

Hul het hom gevang. Hulle het vir hom gevang. 

Hy het haar hoor skree. Hy het vir haar hoor 

skree. 

SUB STANT I EWE 

'<'{'#_ <' ,-:<--~-\.~ 

Die polisie het die mei- Die polisie het vir die 

sie hoor skree. meisie hoor skree. 
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Vergelyk ook .die volgende voorbeelde waar die onder

werp-NS beklemtoon word : 

Mnr. Kuttner het Joe geskiet. (Nie mnr. Roux nie.) 

In hierdie geval is vir nie essensieel by die gebruik 

van 'n naam nie. 

VOORNAAMWOORDE 

Ek het jou gewaarsku. Ek het vir jou gewaarsku. 

"(Ma aan seuntjie :} Jy is vuil. Vat 'n waslap en was 

vir jou ordentlik" (Ponelis, 1979 : 205) . Hierdie affek-

tiese kontras ontbreek egter by persoonsnaamvoorwerpe. 

Name neem byvoorbeeld "vir". 

3.2.1.5 Konstruksies met indirekte voorwerpe 

"W Ind. vw. Dir. vw. 

(= menslik) ( nie-menslik 

en/of nie-lewend)" 

•'-'>·-~t--P:•~""'""I~v·~'~ 

"bied haar 'n sigaret aan. II 

"skuld jou baie geld." 

( op . cit . , 2 0 6 ) 
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Die indirekte voorwerpe kan ook vir neem 

11 bied vir haar 'n sigaret . aan. 11 

"skuld vir jou baie geld." 

( op. cit., 206) 

Die indirekte voorwerp kan verwissel word met 'n 

voorsetselgroep met aan I vir wat op die direkte voor

werp volg 

"vertel die kinders 'n 

paar sprokies. 

vertel 'n paar sprokies 

aan die kinders." 

Volgens Ponelis is konstruksies bestaande uit 

werkwoord + voorwerp + voorsetselgroep 

waar die voorsetselgroep nie 'n indirektevoorwerpskorre

laat het nie, hieraan verwant, byvoorbeeld 

nadresseer die brief aan my. 'CI adresseer my die brief. 11 

If rig 'n versoek tot die hoof. * rig die hoof 'n versoek.n 

3.2.1.6 Die direkte voorwerp 
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Volgens Ponelis kom die direkte voorwerp dikwels langs 

die spilposisie in die stelsin voor. Die voorwerp kan 

'n naamwoordstuk of klous wees en 'n bywoordelike 

bepaling kan direk voor die direkte voorwerpsnaamwoord

stuk voorkom, byvoorbeeld 

Opstokers intimideer die 

jeug gereeld. 

Opstokers intimideer ge

reeld die jeug. 

Hoewel die voorwerp in bogenoemde sinne 'n verpligte 

item is, is dit ·nie altyd 'n voorvereiste nie. 

Volgens Ponelis (1979, 212) is daar korrespondensie 

tussen die verbinding van oorganklike werkwoord + voor

werp en verdeelde werkwoord (by werkwoordverdelingskon

struksies vorm werkwoord + voorwerp 'n saamgestelde 

predikaat wat korreleer met 'n oorganklike of onoor

ganklike werkwoord) + vaste voorsetselgroep, byvoorbeeld 

Werkwoord Voorwerp 

' ~ 
,-~. 

bereken die koste. 

do en 'n berekening van die koste. 

Die vaste voorsetselgroep se verskyning in die verdeel

dewerkwoordkonstruksie is nie dwingend nie, maar die 

voorwerp is gewoonlik in die simplekse konstruksie 
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dwingend, byvoorbeeld 

Simplekse konstruksie Verdeelde werkwoord 

' kf.."l'~.,>.;_;-_,~ , ~·:~;,.~ 

Hulle los die probleem Hulle vind 'n oplossing 

op. vir die probleem. 

* Hulle los op. Hulle vind 'n oplossing. 

3.2.2 Botba (1980) se uitsprake in verband met die 

indirekte voorwerp en die direkte voorwerp 

Botba verskil van Ponelis, deurdat by beweer dat 

direkte voorwerpe nie met voorsetsels verbind nie. Ter 

bevestiging van bierdie standpunt noem ek die volgende 

voorbeelde : 

Opstokers intimideer die * Opstokers intimideer vir 

jeug. die jeug. 

Meneer Joe Modesi ver- * Meneer Joe Modesi ver-

skerp veiligheidsmaatreels. skerp vir veiligheids-

maatreels. 

Hulle bet 'n aanval ge- * Hulle bet vir 'n aanval 

loods op sy buis. geloods op sy buis. 

Botba bewys verder in sy artikel "Indirekte voorwerp I 
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medevoorwerp versus pro-adjunk" (1980, 157) 

nie 'n kenmerk van die indirekte voorwerp 

wees nie , dat nie-menslik en I of nie-lewend 

dat 

hoef 

nie 

menslik 

te 

'n 

kenmerk van die direkte voorwerp hoef te wees nie en 

dat 'n voorsetselgroep nooit self 'n indirekte voorwerp 

is nie (op. cit., 157). 

As 

die 

na 

wat 

gevolg van uiteenlopende 

terme indirekte voorwerp 

Afrikaans en Engels), 1s 

genoemde begrippe insluit 

uitsprake 

en datief 

dit nie 

nie. 

in verband met 

(met verwysing 

presies duidelik 

Botha (1980) stem saam met Jespersen (1940) dat dit 

onnodig is om 

term datief te 

nie 'n enkele 

in tale soos Afrikaans en Engels die 

gebruik aangesien daar in hierdie tale 

woord bestaan waarin datief en akku-

sa tie£ 

datief 

van 

is 

mekaar onderskei 

meer omsluitend as 

kan word nie. Die term 

die term indirekte voor

voorwerp in tale soos 

van die klas datief 

werp, deurdat die indirekte 

Duits slegs 'n onderafdeling 

uitmaak. (Vergelyk hoofstuk 2) . 

Die 

keer 

Die 

indirekte 

deur die 

sinsposisie 

voorwerp word 

posisie wat 

wat direk 

in 

dit 

op 

Afrikaans veral gemar-

in die sin inneem. 

gereserveer vir die indirekte 

die SPIL volg, word 

voorwerp. Adjunkte gaan 

voorwerp vooraf waar dit 

'n Indirekte voorwerp 

gewoonlik nie die indirekte 

as "medevoorwerp" optree nie. 
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verbind gewoonlik maklik met die voorsetsels vir of 

aan. Voorsetselgroepe wat ingelei word · deur vir I aan 

kan dus 'n indirekte voorwerp huisves. ·Die indirekte 

voorwerp word egter nie, soos De Wet (1986, 66) be

weer, deur 'n voorsetsel vir/aan "gemarkeer" of gemerk 

nie, aangesien hierdie 

Naamwoordstukke optree 

optree nie. Boonop is 

voorsetsels voor talle ander 

wat nie as indirekte voorwerpe 

die volgende ~indirekte voor-

werpe" ook nie meer 11 Suiwer" indirekte voorwerpe nie, 

maar 'n vorm van die indirekte voorwerp wat een stap 

nader aan 'n adjunk afgegradeer is, byvoorbeeld : 

Elize stuur soggens vir hulle 'n bietjie melk. 

Ons skryf gereeld vir Sue 'n lang brief. 

Botha noem talle voorbeelde ter illustrasie van sy 

bewering dat : 

i) die indirekte voorwerp nie-menslik en nie-lewend 

kan wees ; 

ii) die direkte voorwerp ook menslik en lewend kan 

wees. 

Ek haal slegs enkele van sy voorbeelde aan ter illu

strasie (Botha : 1980, 158) 

"i) Tinoksied gee die steen 'n beter glans. 
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ii) Die skeidsregter laat ons 

(Waar "die steen" (indirekte 

'n vars speler toe." 

nie-lewend is, en waar II In 

voorwerp) nie-menslik 

vars speler" (direkte 

voorwerp) menslik en lewend is.) 

Die indirekte voorwerp verwys dikwels na lewende 

dinge, maar ook na nie-lewende dinge, byvoorbeeld 

en 

Hulle bewys Suid-Afrika daarmee 'n groat guns. 

Die nuwe teenmiddel het polio 'n nekslag toege

dien. 

Talle skrywers gebruik die term datief om binne ver

skillende raamwerke te verwys na sake wat nie noodwen

dig saamval nie en dikwels van mekaar verskil (Botha : 

198 0, 164) . (Vergelyk hoofstuk 2) . 

In Afrikaans is dit nie nodig om spesifiek die term 

datief ·te gebruik nie. 

Botha beskou die voorsetselgroep as verteenwoordigend 

van die bobou, terwyl die kaal naamwoordstuk die 

onderbou van die indirekte voorwerp verteenwoordig. 

Deur middel van die toevoeging van die voorsetsel vind 

opskuiwing na regs plaas en die indirekte voorwerp 

ondergaan 'n proses van degradering in die rigting van 

'n pro-adjunk. Hierdie stelling van Botha kan soos 
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volg geillustreer en bevestig word 

Van Gogh se kuns bring hom nooit geluk nie. 

Van Gogh se kuns bring nooit vir hom geluk nie. 

Van Gogh se kuns bring ____ nooit ____ geluk vir hom nie. 

Die adjunk kan in Afrikaans sinne meesal nie direk 

voor 'n suiwer indirekte voorwerp optree nie. 

ook bladsye 36-37.) 

(Vergelyk 

Die plek wat die indirekte voorwerp in Afrikaans en 

Engels beklee, is van die uiterste belang, aangesien 

die indirekte voorwerp grootliks daardeur gemarkeer 

word, omdat daar in bogenoemde tale geen formele 

merkers vir die indirekte voorwerp bestaan nie. Taal

bousels staan volgens Ponelis (1968, 29) in vaste 

betrekking tot mekaar {'n vaste volgorde). Volgorde 

beheers die hele sistematiek van die grammatika en 

fonologie. 'n Spesifieke plek word dus in die Afri

kaanse stelsin gereserveer vir die indirekte voorwerp. 

Omdat die 11 medevoorwerp 11 (Botha : 1980, 157-173) plek

gebonde is, het die plek semantiese waarde. 

Hoewel daar in Afrikaans geen formele merkers 

vir direkte I indirekte voorwerp nie, word daar 

stelsin streng volgens die basiese taalreel van 

62 

bestaan 

by die 

volg-



orde 'n spesifieke plek gereseveer vir indirekte en 'n 

ander plek (minstens twee plekke later in die sin) 

vir direkte voorwerp. Vergelyk : 

Onder- SPIL .l ~ l .i 

werp 

Hulle wys die gewoonlik die Gut-

toeriste enberg-

Bybel. 

* Hulle wys gew.oonlik die die Gut-

toeriste enberg-

Bybel. 

* Hulle wys gewoonlik die 

toeriste. 

Die volgende spreiding is volgens Botha (1980 : 169) 

onmoontlik, omdat die posisie direk na die SPIL-posisie 

slegs deur die skoon I suiwer indirekte voorwerp beset 

kan word : 

"Sy betaal I kort - kort hom 'n som 

I sonder teepraat geld. 

* -l voor die deur 

I elke keer 

L graag 
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'n Adjunk kan dus nie tussen die spilposisie en die 

SKOON indirekte voorwerp ingevoeg word nie. Die betrok-

ke adjunkte sou egter wel in die posisie direk na 

hom (indirekte voorwerp) v6lkome aanvaarbaar wees. Ad-

junkte wil dus nie geredelik direk voor die indirekte 

voorwerp optree nie. 

Vergelyk 'n sin soos 

Hy wys kort-kort vir hulle die Bybel. 

Vir bulle verskyn nie in die plek van die indirekte 

voorwerp nie, omdat die plek geen bepaling direk voor 

hom toelaat nie. Hierdie voorsetselgroep kan slegs na 

die eerste adjunk van die sin verskyn, naamlik : 

Hy wys kort-kort vir bulle die Bybel. 

of na vir hulle, vergelyk 

Hy wys vir bulle kort-kort die Bybel. 

(Maar : Hy ~ hulle kort-kort die Bybel.) 

Wanneer 'n mens die spreiding van vir hom beskou, wil 

dit voorkom asof vir hom 'n afgradering van die 

indirekte voorwerp in die rigting van 'n adjunk is. 

Hoe nader aan die eindposisie 'n betrokke voorsetsel

groep optree, hoe meer word dit gerealiseer as 'n 
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bepaling I adjunk. 

Ek haal 'n voorbeeld aan ter illustrasie 

"Tant Anne gaan dokter toe vir elke bakatel." 

Die voorsetselgroep is 'n adjunk en kan nooit 'n 

indirekte voorwerp wees nie. Die indirekte voorwerp 

is, net soos die direkte voorwerp, altyd 'n naamwoord

stuk en nie 'n voorsetselgroep nie. Dit kan egter 

deel wees van 'n voorsetselgroep, byvoorbeeld 

"Hy stuur vir haar 'n bos rose." 

(Alle voorsetselgroepe huisves egter nie indirekte voor

werpe nie -- vergelyk die voorbeelde op bl. 72-74) 

Wanneer die indirekte voorwerp as medevoorwerp (in

direkte voorwerp wat saam met 'n direkte voorwerp 

optree) in 'n sin optree, kan dit nie direk voorafge-

gaan word deur 'n direkte voorwerp nie, byvoorbeeld : 

Hulle wys die toeris die Gutenberg-bybel. 

* Hulle wys die Gutenberg-bybel die toeris. 

Maar : Hulle wys die Gutenberg-bybel vir die toeris. 

Die verband tussen indirekte voorwerp en voorsetselgroep 

is semanties van aard. Dus bly die betekenis van die 
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twee sinne (een met die voorsetsel en die ander sander 

die voorsetsel) byna dieselfde. Voorsetsels word ook 

dikwels 11 verhoudingswoorde 11 genoem. Voorsetselgroepe wat 

ingelei word deur vir of aan kan indirekte voorwerpe 

huisves, maar alles wat met vir I aan verbind is nie 

noodwendig indirekte ) voorwerpe nie. Vergelyk byvoorbeeld 

a) Soms stap hy strand toe vir die ogge:nd. 

b) Dit lyk vir Jan of die kleppe oop is. 

c) Vir o:ns doelei:ndes sal ons dit predikaatopskuif-

transformasie noem. 

d) Hy ry aa:n die verkeerde kant van die pad. 

e) Aa:n helpers was daar toe geen tekort nie. 

f) Mnr. Venter is vir waar:nemi:ng opgeneem in die 

plaaslike hospitaal. 

(Botha 1980, 171). 

Vir dui op 

a) VIR DIE DUUR VAN. 

b) mate van die spreker se verbintenis tot 

die waarheid van die stelling. 

c) TER WILLE VAN. 

A an dui op 

a) PLEK 

b) BETREFFENDE 
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Vir is in die sin 

Jan skuld vir haar baie geld. 

semanties feitlik leeg (die sin beteken "Jan skuld 

haar baie geld") . In hierdie sin : "Jan skuld vir haar 

baie geld" word die verband tussen "haar", "Jan" en 

nbaie geld" gemarkeer deur 'n voorsetsel terwyl hierdie 

verband in die sin "Jan skuld haar baie geld" ge-

markeer word deur die plek van "haar". Die medevoor

werp tree dus in hierdie geval direk na die werkwoord 

in die SPIL-posisie op. 

Botha vervang die term indirekte voorwerp met medevoor

werp en maak daarvoor voorsiening dat die medevoorwerp 

slegs in sinne kan optree waarin direkte voorwerpe 

optree, terwyl die omgekeerde nie noodwendig van toe

passing is nie. Hierdie medevoorwerp word gemarkeer 

deur die plek wat dit in die sin inneem en ondergaan 

'n afgradering in die rigting van 'n adjunk wanneer 

opskuiwing na regs in die sin plaasvind. Botha se 

stelling in verband met PLEK, OPSKUIWING en AFGRADERING 

kan soos volg geillustreer word : 

a) Van Gogh se kuns bring hom nooit geluk nie. 

b) Van Gogh se kuns bring ____ nooit vir hom geluk nie. 

c) Van Gogh se kuns bring ____ nooit ____ geluk vir hom nie. 
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Die moontlikheid bestaan dat daar in Afrikaans 'n 

entiteit bestaan wat soos die indirekte voorwerp 'n 

affiniteit vertoon vir die voorsetsels vir en aan, 

maar sonder die optrede van 'n direkte voorwerp in 

die sin funksioneer. Hierdie entiteit vul die PLEK van 

die indirekte voorwerp in die sin, byvoorbeeld 

l 2 3 4 

Onder- SPIL Suiwer AD Indirekte AD ens. 

werp indirekte voorwerp 

voorwerp. met V$ • 

'~ ~~~;u~_; fP.."k:>'~.;;r.-tf-<Y"'\":;, 1; .C"·>,'f.il£~'41. 

a) Ek ken jou. 

b) Ek ken (nog steeds) vir jou. 

c) Hy sien Katie. 

d) Hy sien (elke dag) vir Katie. 

Die voorbeeld genoem in a) is verder nie passiveerbaar 

nie en daarom kan die voorwerp nie sonder meer as 

direkte voorwerp bestempel word nie. Vergelyk ook tabel 

c op bladsy 69. 

Aangesien die moontlikheid ondersoek word of 'n indi

rekte voorwerp of soortgelyke verskynsel in sommige 

gevalle wel sonder die optrede van 'n direkte voorwerp 

in sinne kan voorkom, sal die term medevoorwerp voort

aan nie deur my gebruik word nie. 
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TABEL g 

--- -------·-·-·--

I 

Onderwerp SPIL 1 2 3 4 5 

. - .r. '" ' 

Ek on thou hom goed. 

Ek on thou nog vir hom goed. 

'I) Ek on thou nog hom goed. -' 

. 

Ek bewonder Sannie omdat . . . 
I 

Ek bewonder deesdae vir Sannie omdat . . . 
: 

'!) Ek bewonder deesdae Sannie omdat ... 

Willie help Piet uit die 
moeilikheid. 

Willie help tans vir Piet uit die 
moeilikheid. 

* Willie help tans Piet uit die 
I moeilikheid. 
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3.2.3 De Wet se uitsprake in verband met die indirekte 

voorwerp 

In haar MA-verhandeling {11 Die Indirekte Voorwerp in 

Afrikaans semantiese en sintaktiese perspektiewe 11
), 

beweer De Wet (1986, 66) dat die terme indirekte 

voorwerp, medevoorwerp, meewerkende voorwerp en datief, 

semanties beskou, almal onder een sambreel tuisgebring 

kan word. Hierdie bewering is reeds in Botha se be

spreking hierbo verkeerd bewys, hoewel hy nie die 

indirekte voorwerp en die sg. datief-vorm 

twee verskillende dinge beskou nie, maar 

die indirekte voorwerp slegs in 'n enkele 

die datief ingesluit is, terwyl datief in 

skillende klasse ingedeel kan word. 

grammaties 

beweer dat 

klas van 

ses ver-

De Wet verwys na Raidt (1969, 31) se 

daar in flekterende tale na die twee 

bewering dat 

objeksoorte 

kan word as datief en akkusatiefobjekte wat 

is deur spesifieke uitgange. In Afrikaans en 

as 

elk verwys 

gemerk 

Engels bestaan daar egter geen 

waardeur objektipes 

vormlike kenmerke soos 

fleksiemorfeme 

kan word nie. 

Direkte 

gemerk 

kenmerke 

en indirekte 

nie. Daar kan 

tussen die 

voorwerpe is 

egter deur 

twee objekte 
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De Wet beweer dat 

vir die uitkenning 

103). Volgens Botha 

voorsetsels kan dien as kriteria 

van sekere rolle (n.a.v. Vink : 1980, 

(1980, 157-173) kan voorsetsels 

egter nie optree as merkers vir die medevoorwerp I 

indirekte voorwerp nie, .omdat 'n groot verskeidenheid 

voorsetselgroepe in sinne kan optree sander dat hulle 

as indirekte voorwerpe funksioneer (vergelyk onder 

andere bladsy 66). Die sintaktiese kenmerk waardeur die 

indirekte voorwerp egter van die direkte voorwerp in 

Afrikaans en Engels onderskei kan word, is veral die 

basiese taalreel van volgorde. 

Die voorsetselgroep kan die indirekte voorwerp se 

semantiese funksie oorneem, maar nie sy grammatiese 

plek nie. 

De Wet beweer dat Botha die term datief sinoniem met 

die term medevoorwerp gebruik. Uit 

Botha se standpunt, is dit egter 

beweer dat die indirekte voorwerp 

my bespreking van 

duidelik dat Botha 

of medevoorwerp (soos 

Duits slegs 'n onder-hy daarna verwys) in tale soos 

afdeling uitmaak van die klas, datief. 

De Wet (1986, 68) 

indirekte voorwerpe 

verpligtend voorkom, 

stem saam met Botha dat 

opsioneel voorkom, terwyl 

byvoorbeeld : 
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Opsioneel- "Die kerel maak my 'n aanbod." 

Verpligtend - "Jaco, leen my jou pen." 

Na aanleiding van Fillmore se siening dat die voorset-

sel soms beskou kan word as 'n merker {"case marker"} 

beweer De Wet dat die voorsetsels vir en aan "mar-

keerders" is van die semantiese rol van Ontvanger. 

Wanneer die optrede van vir en aan in Afrikaanse 

sinne egter ondersoek word, is dit duidelik dat hier-

die twee voorsetsels nie net saam met die indirekte 

voorwerp voorkom nie, maar 'n veel breer gebruiksveld 

dek. Vergelyk byvoorbeeld : (Sien ook ingeslote bylae 

vir meer voorbeelde.} 

Vir I a an + indirekte Vir I a an + NIE-

voorwerp indirekte voorwerp 

,, 
··~:. r··"'*·· ,",1!!(' .. •· 

Hy gee vir haar 'n bos 'n aanknopingspunt vir 'n 

rose. gesprek vind. 

Hy is besig om vir hom A an die apparaat moet 

'n koninkryk te bou. julle nie vat nie. 

Koop vir my 'n aandenking uitgawes a an mediese be-
,, 

a an ons Europese reis. handeling aangaan. 

Leer vir jou kinders pad- Daar is niks abnormaal 

veiligheid. a an sy hengelmetode nie. 
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Hy wys vir die toeriste Voetjie vir voetjie beweeg 

die Gutenberg-bybel. sy nader. 

Hy vertel die geheim vir Ons voel jammer vir jou. 

haar. 

Sy gee graag vir almal Die kindjie het 'n vrees 

raad. vir die danker. 

Die rebelle rig briewe Hou jy my vir die gek? 

a an mev. Malan. 

Sy gee aandag a an haar Dit is nie vir my 

leerlinge met leerprobleme. moontlik nie. 

Hy rig sy brief a an die Sy is neg fiks vir haar 

redakteur. ouderdom. 

Hy do en verslag a an die Her inner my a an die ver-

polisiehoof. gadering. 

Hy smeer die goedere a an Vir 'n rand kan jy niks 

die kopers a f. meer koop nie. 

My vingers speel afge- Hulle dink gereeld a an ou 

trokke met die datum- Marie. 

stelletjie wat Maureen vir 

my gegee het. 

Ek sal die ding vir jou Aanleg vir iets he. 

gaan kry. 
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Pierre bespreek vir hulle Ek maak materiaal bymekaar 

'n dubbelkamer met bad- vir 'n artikelreeks. 

kamer. 

Die politieke partye be- Hy was vir drie maande 

lowe vir hulle onder- oorsee. 

steuners baie. 

'n Adder a an jou bors 

koester. 

Afbreuk do en a an iets. 

Oor die rol van voorsetsels, so ver dit markering 

betref, sal daar 'n vollediger bespreking volg in my 

gevolgtrekking. 

Volgens De Wet word die indirekte voorwerp verdeel in 

twee hoofklasse, naamlik : 

A) "Egte indirekte voorwerp" en B) "Pseudo indirekte 

voorwerp". Volgens haar tree die voorwerpe in klas A 

in 'n "meewerkende" of "belanghebbende" hoedanigheid op 

terwyl klas B "ondervindende voorwerpe" insluit waar

onder Koppelwerkwoorde en Ervaringswerkwoorde ressorteer. 

Myns insiens hou hierdie verdeling om verskeie redes 

wat ek mettertyd sal verduidelik, nie werklik water 

nie. 

Volgens De Wet (1986, 66) is die meewerkende voorwerp 
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die sinsdeel wat by 'n gesegde kan I moet voorkom 1 en 

die entiteit aandui waarop die handeling I werking (deur 

die gesegde uitgedruk) gerig is. Hierdie voorwerp dui 

vol-gens haar gewoonlik die persoon aan wat iets ont

vang I waarop iets gerig is, byvoorbeeld : 

ontvanger I bevoordeelde Benadeelde 

"· 
-tfc-,"'" .. " ~·-

,._, . ; 
·' -~*""'"'· 

"Ons beloof die kinders "Jan skuld mY R 1000. 

'n seevakansie. 11 

(De Wet 1986, 66). 

Die meewerkende voorwerp kan as derde-party dus iets 

"wen" of "prysgee 11
• By hierdie voorwerpgroep bestaan 

daar volgens De Wet 'n nouer verband tussen werkwoord 

en voorwerp. 

Die kenmerk [+ menslik] is volgens haar ook nie 'n 

noodsaaklike kenmerk van die medewerkende voorwerp nie. 

Die woord "persoon" behoort na my mening vervang te 

word met die woord "entiteit". Soos reeds deur Botha 

bewys (vergelyk bls. 158-170), kan nie-lewende sake 

egter inderdaad ook as indirekte voorwerpe optree. Ek 

noem die volgende voorbeelde van my eie ter illu

strasie : 
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Mense soos bulle gee Pretoria 'n slegte naam. 

Die swaar verkeer maak die pad 'n gevaarlike plek. 

Die lang rustyd bied die be ton 'n geleentheid om 

stol. 

Daar is volgens De Wet (1986, 67) vier groepe werk

woorde wat meewerkende voorwerpe selekteer : 

te 

a) werkwoorde wat kommunikatiewe handelinge aandui, 

byvoorbeeld werkwoorde waardeur aan iemand iets 

meegedeel word soos se, vertel, noem, vra, smeek, 

verwvt, ens. 

b) werkwoorde met die betekenis "gee" of "neem" . Die 

meewerkende voorwerp dui hier gewoonlik die persoon 

I entiteit aan wat iets ontvang I vir wie I waarvoor 

iets bedoel is ; byvoorbeeld : gee, bied, skenk, 

toedien, bring, leen, ~~ skuld, voer, ens. 

c) "Werkwoorde wat moeilik geklassifiseer kan word, 

byvoorbeeld nadoen (De Wet : 1986, 68). 

d) Werkwoorde met vaste voorsetselgroepe soos : 

11 rig 'n waarskuwing ~· II 

11 Stel 'n vraag aan. II 

"gee voorkeur aan. II 
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Die voorsetsel is volgens De Wet nie verpligtend voor 

die indirekte voorwerp in 

posisies in die sin nie, 

al die indirekte voorwerp se 

maar sy beskou die voorset-

sel as merker van die indirekte voorwerp. 

De 

wat 

Wet {1986, 68) 

hierdie groep 

verwys na die interessante patroon 

indirekte voorwerpe volg en noem die 

volgende voorbeelde 

a) Ek 

b) Ek 

Dit is 

waarsku 

/ 

rig 'n waarskuwing. aan jou. 

waarsku jou. 

egter 

jou 11 

geen uitgemaakte saak 

'n direkte voorwerp is 

dat jou in 

nie, omdat 

"Ek 

dit 

ewe gemaklik met vir kan verbind : Ek waarsku vir jou. 

Verder is waarskuwing 

die werkwoord waarsku. 

dere konstruksie. Die 

afgelei nie, maar die 

gevind. 

myns insiens 'n afleiding 

Daarom is eersgenoemde 'n 

b)-sin is dus nie van die 

teenoorgestelde het hier 

a) Ek stel aan jou 'n vraag. 

b) Ek vra jou 'n vraag. 
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a) Ek gee voorkeur aan blondines. 

b) Ek verkies blondines bo ander 

a) Ek gee jou die versekering. 

b) Ek verseker jou dat 

De Wet (1986, 68) se b-sinne is meer basies as haar 

a-sinne. Waarskuwing is afgelei van die werkwoord 

waarsku. Waarskuwing is 'n sekondere konstruksie. 

Volgens De Wet word die indirekte voorwerp in die a

sinne almal direkte voorwerpe in die b-sinne omdat die 

werkwoorde van die b-sinne genominaliseer word tot sub

stantiewe wat dan as voorwerpe in die a-sinne optree. 

Myns insiens is die a-sinne egter afgelei van die b

sinne. 

Die vraag is egter of daar na al die b-sinne verwys 

kan word as sinne waarin 11 direkte voorwerpe 11 voorkom 

wanneer in ag geneem word hoe gemaklik sommige van 

hierdie voorwerpe met vir verbind, byvoorbeeld : 

Ek waarsku vir jou. 

Ek vra vir jou . . . ... ... . .. 

Ek verseker vir jou . .. . . .. .. . . 
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Vir I aan is ·verder verpligtend as die medewerkende 

voorwerp na die direkte voorwerp voorkom (De Wet : 

1986, 71). 

De Wet verwys 

werkwoorde die 

na 'n posisie 

klaar hierdie 

verder na die verskynsel dat nie alle 

verskuiwing van die meewerkende voorwerp 

agter in die sin toelaat nie en ver-

verskynsel soos volg : 

"Hier is dit veral werkwoorde wat vaste verbindings 

met hulle voorwerpe (hier MV 'e) vorm en as't ware 

geykte uitdrukkings is " (De Wet : 1986, 72). 

Ek noem ter illustrasie die volgende voorbeelde van my 

eie 

Ek 

* Ek 

* Ek 

beny 

beny 

beny 

jou 

jou 

elke 

jou deursettingsvermoe. 

deursettingsvermoe vir jou. 

dag jou jou deursettingsvermoe. 

Daardeur ontneem hy haar haar voorreg as moeder. 

* Daardeur ontneem hy haar voorreg as moeder vir I 

£.911 haar. 

* Hy ontneem deesdae haar haar voorreg as moeder. 

Wanneer bogenoemde stelling van De Wet (1986, 72) 

egter met soortgelyke Duitse sinne vergelyk word, sal 

opgemerk word dat die direkte voorwerp in Duitse sinne 
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in die akkusatief en die indirekte 

gebeur dit 

voorwerp in 

dat 'n aantal 

die 

datief staan. In 

werkwoorde telkens 

die datief 

Duits 

met net 

staan dan in 

beskou word, byvoorbeeld : 

een 

en as 

voorwerp verbind, 

indirekte voorwerp 

1) Werkwoorde wat iets aangenaams I pynliks ; 

wat 

vriendeliks I onvriendeliks ; nuttigs I skadeliks aandui 

soos : 

"helfen, dienen, vertrauen, natzen, ens." 

"Sie helfen mir." (Hulle help my I vir my) 

2) Werkwoorde wat naderkoms I verwydering I ooreenkoms 

uitdruk, byvoorbeeld 

"begegnen, gleichen, ahneln", ens. 

Daar is egter 'n hele aantal uitsonderings op reel 1, 

soos 

"lieben, achten, ehren" en veel meer. 

Wanneer 

posisie 

VIR, het 

die meewerkende voorwerp in 

direk na die SPIL voorkom 

dit 'n gevoelsaspek tot 
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"Ek vergewe vir jou jou tydsaamheid, my vrou!" 

(teerheid) (De Wet : 1986, 72}. 

Volgens De Wet is VIR verpligtend saam met die mee

werkende voorwerp, sodra dit meerduidigheid ophef, 

byvoorbeeld : 

meerduidig enkelduidig 
._ .. ,_ 

'~-\:;,-,~:51<!1'/- ,\.<'.-;,,~, J;,-'i<'l<>' 

"Gee haar klere! It "Gee vir haar klere! 

Die meewerkende voorwerp kan voorkom as naamwoord, 

voornaamwoord of bysin. 

Naamwoorde wat as meewerkende voorwerp optree, sluit 

volgens De Wet die volgende klasse in 

a) Soortname 

[+ Menslik] Hy wys (vir} die besoekers sy 

versameling. 

It 

[- Menslik + Lewend] Sy gee (vir} die dolfy:n 'n vis. 

[- Lewend] Sy gee die meubels 'n bietjie 

politoer. 
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b) Eiename 

[+ Menslik] Hy wys (vir) Hannes sy ver-

sameling. 

(- Menslik + Lewend] Sy gee (vir) Kirby (die dolfyn) 

'n vis. 

[- Lewend] Gee die Electro lux (stofsuier) 'n 

kans. 

c) Abstrakte selfstandige naamwoorde, byvoorbeeld 

Sy ontrouheid gee haar liefde die finale knou. 

d) Massaname, byvoorbeeld 

II Sy gee vir ~ ~ nog •n uur om te rys. ~ 

e) Stofname, byvoorbeeld 

Ekonomiese stabiliteit bied goud 'n beter kans. 
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f) Maatname, byvoorbeeld 

Vir yyf milligram hiervan sal jy 'n fortuin betaal. 

g) Nominale, byvoorbeeld 

Die politiek verleen (aan) gy verwaandheid 'n ideale 

verhoog. 

(Groepe a en b kom meer algemeen voor as meewerkende 

voorwerpe . ) 

Die voornaamwoord tree dikwels as meewerkende voorwerp 

op. 

a) Persoonlike voornaamwoorde 

(voorwerpsvorme) : ffiY, jou, haar, hom, dit, ons, julle, 

hulle/ byvoorbeeld : 

Vra (vir) hom, hy is 

Vertel (vir) illY wat 

die 

jou 

ekspert. 

pla, dalk kan ek help. 

De Wet (op. cit, 76) stem saam met Ponelis dat VIR by 

persoonsvoorwerpe reeds 'n 

omgangstaal is, maar dat 

voltrokke proses in die 

VIR-invoeging by voornaam-
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woordelike voorwerpe nag 

Vergelyk my bespreking 

(Ponelis : 1979, 205). 

affektiese kontras teweegbring. 

van Ponelis : 3.1.3-3.1.6. 

b) Besitlike voornaamwoorde 

Volgens De Wet kom die volgende besitlike voornaam

woorde binne meewerkende voorwerpe voor : 

!!l.Y I myne, 

julle s'n, 

jou I joune, 

hulle I hulle 

haar I hare, ons I ons s'n, julle I 

s'n, byvoorbeeld 

"Gee (vir) !!l.Y plante water asseblief." 

"Ja, gee sommer vir ~ ook." 

VIR kom algemeen voor die besitlike voornaamwoorde 

voor (Vergelyk die voorbeeld hierbo} . 

c) Vraende Voornaamwoorde 

Wie en watter tree as meewerkende voorwerpe op saam 

met VIR, byvoorbeeld 

i) Vir wie moet ek die kwitansie gee? 

ii) Vir watter politieke party werf jy stemme? 

( op . cit , 7 7 ) 

De Wet beweer dat die vraende voornaamwoorde verwys na 
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meewerkende voorwerpe met die volgende eienskappe 

[+ Menslik] {voorbeeld (i)} of 

[- Menslik + Lewend] {byvoorbeeld : 11 VIR wie 

hond) is die been?"} 

( ii) } [- Lewend] {voorbeeld 

(watter 

of 

In bogenoemde gevalle is die gebruik van VIR I AAN 

myns insiens essensieel. 

De Wet noem 'n bedenklike voorbeeld sender die voor

koms van vir I aan. 

? "Wie gee jy dit?" 

Volgens De Wet ( op . cit , 7 7 ) is iY 'n duidelike sub-

jekvorm en daarom kan die vraende voornaamwoord in 

hierdie geval sender VIR gebruik word, maar nie in 

die geval soos die volgende nie 

* Wie gee Hannes dit? 

aangesien dit nie duidelik is of Hannes 'n subjek of 

meewerkende voorwerp is nie .. Hierdie voorbeelde van 

haar is myns insiens onaanvaarbaar en taalkundig in

korrek. 

d) Betreklike voornaamwoord 

85 



Vir I aan wie tree op as meewerkende voorwerpe byvoor

beeld 

Almal a an wie Jesus gena de bewys het, behoort ewig 

dankbaar te wees. 

Die bond vir wie I waarvoor ek die been gegee het, 

was byna dood. 

Die man vir wie jy die kwitansie gee, meet kontant 

betaal. 

e) Aanwysende voornaamwoord (selfstandige gebruik) 

"Hierdie" en "daardie" word volgens De Wet (1986, 78} 

as meewerkende voorwerpe gebruik, byvoorbeeld 

VG 

Ek het al {adjunk) vir hierdie (pasiente) medisyne 

gegee, maar daardie (pasiente) meet nog kry. 

Hierdie voorbeeld is myns insiens betwisbaar aangesien 

die KAAL indirekte voorwerp nie direk na die adjunk 

kan optree nie. Die gebruik van vir is in bogenoemde 

geval essensieel, aangesien voorsetselgroepe wel in 

hierdie posisie kan optree. 
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f) Onbepaalde voornaamwoorde 

"Niemand, iemand, enigeen, elkeen, almal" kan as mee

werkende voorwerpe gebruik word, maar nie 11 alles, iets" 

nie (De Wet : 1986, 79), byvoorbeeld: 

So 'n besluit bied (vir} niemand enige voordeel nie. 

Jy kan (vir) elkeen 'n koppie gee. 

Ons sal maar (vir} iemand anders ook 'n sleutel 

meet gee. 

De Wet beweer ook : 11 Die belanghebbende voorwerp dui 

die voorwerp (referent I persoon I instansie) aan in wie 

se belanq die handeling, uitgedruk deur die werkwoord, 

verrig word " (De Wet : 1986, 80}. Die handeling is 

egter myns insiens nie altyd in belang van die voor

werp nie, vergelyk 

1) Sam het vir die minister 'n briefbom gestuur. 

2) Joe het vir Willy 'n skoot deur die hart gegee. 

In beide gevalle was dit nie in die ontvanger se 

"belang" nie. 

Hierdie soort voorwerp kan makliker weggelaat word as 

die vorige groep. Hierdie groep sluit n6u aan by 
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"doelbepaling". Vergelyk die volgende voorbeeld van my 

II a) Ek maak plakkate vir my klas. 

II 

Die doel van die handeling is om dit in die klas te 

gebruik, of 

b) Ek maak plakkate. Die plakkate gaan ek in my 

klas gebruik. 

Ek maak plakkate wat ek in my klas gaan gebruik. 

(My eie voorbeelde) 

In voorbeeld (a) is vir my klas 'n gereduseerde vorm 

van 'n ander sin. 

Vergelyk ook 

a) Ek skryf vir jou 'n gedig. 

b) Ek skryf 'n gedig wat ek vir jou gaan gee. 

In laasgenoemde voorbeeld kom 11 (vir) jou" saam met die 

werkwoord 11 gee" voor. Die werkwoord gee leen hom daar-

toe om 'n roedevoorwerp te neem. Jou is dus die mee-

werkende voorwerp van die werkwoord gee. Die sin 

waarin gee voorkom, word in bogenoemde geval egter 
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gereduseer tot vir jou wat optree saam met die werk-

woord skryf. Vir jou tree belanghebbend op in die sin 

dat jy (vir jou) nie die direkte ontvanger is en direk 

by die handeling betrokke is nie. Jy is uiteindelik die 

besitnemer, en het dus belang by die produk I resultaat 

van skryf. De Wet noem die volgende voorbeeld 

"Ons reel vir die Kindersorgyereniging 'n verskeiden-

heidskonsert." 

vir die Kindersorgvereniging = ten behoewe I ten bate 

van. 

Die optrede van die belanghebbende voorwerp kan soos 

volg in 'n stukbeeld uiteengesit word : 

s 

NS 

1 
VNW 

Ek skryf 

ws 

vir jou 'n gedig 

reduksie van 
bysin. 
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Die belanghebbende voorwerp is dus volgens 

(i986, 83) 'n "indirekte" medevoorwerp. Die 

bende voorwerp word nie voorafgegaan deur 

maar wel deur vir. Die voorsetsel aan dui 

relasie aan, byvoorbeeld tussen werkwoorde 

De Wet 

belangheb

aan nie, 

direkte 

soos gee en 

stuur en hul meewerkende voorwerpe, byvoorbeeld 

gee aan David. of 

stuur aan Karen. 

By werkwoorde wat 'n belanghebbende voorwerp selekteer, 

bestaan die noue verband egter tussen die werkwoord en 

die direkte voorwerp : 

Ek skryf 'n gedig. 

Ek koop 'n nuwe motor. 

of 

Ek skryf 'n gedig om vir I aan jou te gee. 

Ek koop 'n nuwe motor om vir I aan jou te gee. 

Die drie eienskappe Weglaatbaarheid, "+ menslik", 
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"- menslik" is kenmerkend .·van belanghebbende voorwerpe 

(De Wet : 1986, 83}. 

1) Weglaatbaarheid 

Hoewel die meewerkende voorwerp meesal verpligtend is 

by die gesegde, kan die belanghebbende voorwerp meesal 

weggelaat word. Vergelyk byvoorbeeld : 

Die gedig wat jy voorgelees het, is baie mooi. 

Ja, my vrou het dit geskryf. 

de voorwerp. ) 

(sander belanghebben-

of 

Ja, my vrou het dit vir my geskryf. 

De Wet noem die volgende voorbeelde waar die aanwesig

heid van die belanghebbende voorwerp belangrik is vir 

semantiese interpretasie : 

"Bak vir ffiY pannekoek asseblief. 

Bak vir al die studente pannekoek asseblief. 

Bak vir elkeen 'n pannekoek asseblief." 

(De Wet 1986, 84) 
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2) [+ menslik] 

Belanghebbende voorwerpe kan die eienskappe [+ menslik] I 

[~ menslik] bevat, byvoorbeeld : 

Ek kook 'n maaltyd vir die pastoor. (+ menslik] 

Ek kook 'n maaltyd vir die geselligheid. (- menslik] 

Wekwoorde wat die belanghebbende voorwerp selekteer, is 

die statiese of proseswerkwoorde (De Wet 

soos 

1986, 85) 

brei, kook, stuur/ sny, soek, kry, ens. 

Ouma brei vir die kinders elkeen tn trui. 

Veronica kook vir ons sop. 

David stuur vir illY die sleutels. 

Yvonne sny vir ons melktert. 

Klas, soek vir illY prente van diere. 

of 

Ek kry vir illY In trui want dit is koud. 

(wederkerend gebruik.) 
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Die belanghebbende voorwerp, volgens De Wet , word 

voorafgegaan deur die voorsetsel vir, wat semanties 

omskryf kan word as 

tot voordeel van of ~t~e~n~~b~a~t~e I behoewe I geriewe van, 

in belang van of namens. (Vergelyk weer eens my kom-

mentaar t.o.v. hierdie definisie.) 

In bogenoemde voorbeelde is dit duidelik dat die 

belanghebbende voorwerp iets (nie noodwendig tot voor

deel van die ontvanger nie) ontvang wat deur die 

11 agent" gedoen word. 

"'n Ander tipe relasie is die van namens" 

(De Wet : 1986, 87) 

II Ek doen diens vir Ina. (namens Ina. } 

II 

By belanghebbende voorwerpe met die eienskap [- lewend], 

word iets beskikbaar gestel om mee te skep I gebruik 

te word I aangewend te word, byvoorbeeld 

Hy versamel hout vir die winter. 

(Hy versamel hout om in die winter te gebruik.) 

(Betekenis is 

belang van 11 

hier nie 

die winter 

"belanghebbend" 

nie.) 
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Volgens De Wet is vir + belanqhebbende voorwe6P 'n 

gereduseerde bysin in die posisie wat gereserveer is 

vir die indirekte voorwerp. 

Belanghebbende voorwerpe verbind- maklik met vir en 

hoewel die voorsetsel soms weglaatbaar is, word daar 

voorkeur gegee aan die konstruksie met vir. Vergelyk 

? David braai die kuiermense vleis. 

David braai vir die kuiermense vleis. 

* David braai ~ die kuiermense vleis. 

(Vir kan hier by die belanghebbende voorwerp nie met 

aan vervang word nie.) 

Vir is egter soms weglaatbaar by die tweede persoon 

persoonlike voornaamwoord (enkelvoud en meervoud) . Ver

gelyk : 

Ek koop jou 'n koppie koff 

* Ek koop Sarie 'n koppie koffie. 

Volgens De Wet (1986, 89) laat 'n soortnaam die 

weglating van vir ook makliker toe, byvoorbeeld 
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? Pieter skink die ~ likeur in. 

? Ek koop hond 'n halsbandjie. 

? Ek bring die vrou 'n notaboekie. 

Myns insiens is hierdie voorbeelde onnatuurlik en 

gedwonge. 

Die belanghebbende voorwerp kom voor as 'n selfstandige 

naamwoord, voornaamwoord of bysin binne die NS. 

1. Die Selfstandige Naamwoord 

a) Soortname 

i) [+ lewend] [ + menslik] , byvoorbeeld : 

Ouma maak vir die kinder a klere. 

ii) [+ Lewend] [ menslik] I byvoorbeeld : 

Sy voer die dolfyn vis. 

iii) [- lewend] I byvoorbeeld : 

Sy bak v1.r die kermis koeksisters. 

b) Eiename 

Ek skryf vir Yvonne 1 n gedig. 
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c) Abstrakte Selfstandige Naamwoorde en Nominale 

Dit bied vir haar frustrasie 'n uit1aat. 

Omdat die werkwoord 

strakte selfstandige 

hom moeilik tot die 

baie moeilik verbind met 'n ab

naamwoord, leen hierdie tipe s.nw 

funksie van belanghebbende voor-

werp. {De Wet : 1986, 90} 

Die werkwoorde is in so 'n 

woorde waardeur die ontvanger 

Ek haal De Wet se voorbeeld 

geval konkrete 

konkrete dinge 

aan : 

Sy bak koekies vir sy soettand. 

handelings

ontvang. 

Die indirekte voorwerp in bogenoemde geval is 'n 

abstrakte begrip wat in werklikheid na die persoon 

verwys. 

Ek het reeds in my bespreking van Ponelis se stand

sy skaal vir naamwoorde, waarin naam

eienskap [+ lewend] en [+ menslik] bo

naamwoorde met die eienskap [- lewend] 

Die eienskap [+ menslik] word deur die 

punt verwys 

woorde met 

a an staan 

heel onder. 

na 

die 

en 

voorbepaling of kern van 'n konstruksie beinvloed. 

Vergelyk die volgende 
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VBP 

VNW 

jou 

[+ menslik] 

. . s 

KERN 

NOMINAAL 

motivering 

[- lewend] 

Motivering is 'n afgeleide, abstrakte nominaal. 

Die voornaamwoord "jou 11 wat daarmee saamgaan, gee 

volgens De Wet egter daaraan 'n sekere "menslikheid 11 • 

d) Stofnaam 

Die ekonomiese groei bied (vir) goud 'n beter kans. 

(die produsente van goud.) 

e) Maatname 

Ek bestel vir sewe vierkante meter stene. (plaveisel.) 

2. Die voornaamwoord as belanghebbende voorwerp 

Hannes gee (vir) haar 'n bos rooi rose. 

voornaamwoord . ) 
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(Ina kom van die winkels met iets in haar hand.) 

Sy het (HW) vir haar seun 'n nuwe tennisraket. 

(besitlike voornaamwoord as bepaler binne die NS.) 

Ek koop vir my seun 'n sokkerbal ; Ina koop vir 

hare 'n tennisraket. (hare -- selfstandig gebruik as 

'n belanghebbende voorwerp.) 

Vir wie braai David vleis? (vraende voornaamwoord as 

belanghebbende voorwerp.) 

Vir kan in hierdie geval nie met aan vervang word 

nie : * Aan wie braai David die vleis? 

Die kinders vir wie sy die trui brei, is in 'n 

weeshuis. (betreklike voornaamwoord as belanghebbende 

voorwerp) . Vergelyk 

Die kinders wat sy 

weeshuis. 

ook : 

die trui voor brei, 

In bogenoemde verskynsel impliseer 11 Vir wie 11 

"wat ..... voor 11
• 

is in 

---> 

Ponelis verwys na laasgenoemde verskynsel as 11 die 

die 

versteuring van setselgroepe 11 

hierdie verskynsel eerder in 

versorgde taalgebruik voorkom 

en beweer verder dat 

die omgangstaal as in 

(De Wet : 1986, 93). 
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Ek verleen eers hulp aan hierdies. (Aanwysende voor-

naamwoord ; selfstandig gebruik ; as belanghebbende 

voorwerp.) 

Ook bogenoemde voorbeeld kom eerder in die omgangstaal 

voor. 

Ek verleen graag hulp aan iemand wat hard werk. 

(onbepaalde voornaamwoord as belanghebbende voorwerp.) 

3 . Die belanghebbende voorwerp kan deel van ~n by sin 

wees 

II Hannes kan rose gee vir wie hy wil. 

II 

Aangaande die voorsetsel wat saam met die indirek-

te voorwerp kan optree, verskil die meewerkende voor

werp van die belanghebbende voorwerp, deurdat die mee

werkende voorwerp sonder 'n voorsetsel kan voorkom en 

ook deur die voorsetsel aan voorafgegaan kan word, en 

nie alleen deur vir nie. 

Volgens De Wet staan die meewerkende voorwerp in 'n 

ander tipe relasie tot die werkwoord as die belang

hebbende voorwerp (De Wet : 1986, 97). 

Volgens De Wet (1986, 102) vervul die ondervindende I 

pseudo-voorwerp 'n grammatiese funksie wat soos die 

indirekte voorwerp lyk, maar dit nie werklik is nie. 
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Dit toon die volgende ooreenkoms met die indirekte 

voorwerp : 

1) Vormlike ooreenkoms : 

Die naamwoord word deur die voorsetsel vir vooraf

gegaan in die posisie direk na die spil. 

Ek noem die volgende voorbeelde van my eie ter illus

trasie : 

Die Woord van God is vir my 'n handleiding. 

Hy is vir my die bron van alles. 

2) Ooreenkoms met die datief (De Wet : 1986, 103). 

Volgens De Wet kan hierdie verskynsel aan die hand 

word 

die 

deurdat die 

oppervlakte-

van die Kasusgrammatika verduidelik 

datief gewoonlik die onderwerp in 

struktuur is wanneer die datief nie sa am met 'n agens 

voorkom nie. Die datief verwys na 'n entiteit wat 'n 

sintuiglike I mentale I emosionele ervaring ondervind. Die 

ondervindende voorwerp kom egter nie as onderwerp voor 

nie. 

Die ondervindende voorwerp kan volgens De Wet op grond 

van die voorkoms van bepaalde werkwoorde in drie 

groepe verdeel word. 
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i) die wat sa am met sintuiglike ervaringswerkwoorde 

voorkom. 

ii) die wat sa am met koppelwerkwoorde voorkom. 

iii) die wat voorkom sa am met ander hoofwerkwoorde. 

Vervolgens sal elke groep kortliks bespreek word 

i) Die ervaringswerkwoordgroep 

In hierdie geval is die ondervindende voorwerp telkens 

weglaatbaar en verskuifbaar ; vergelyk : 

Die water proe vir my brak. 

Die water proe .. ., . . . . . brak. 

Die water proe . . . . . . . brak vir my. 

Vir my proe die water brak. 

(Water is hier nie 'n doener nie -- dit kan nie proe 

(ervaar) nie. Slegs lewende wesens kan proe. "Die 

water smaak vir my brak". Vergelyk egter die volgende 

voorbeelde, volgens Botha (1973 : 46-54): 

Die blom lyk vir my blou. 

Hier verwys mY na die onderwerp van die onderbousin 

Ek sien die blom [(die blom) lyk blou]. 
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Die water smaak vir my brak. 

Hier verwys mv na die onderwerp van die onderbousin 

Ek proe die water [(die water) smaak brak]. 

My vraag is : Is in hoe-= " (vir) sulke gevalle mv" 

qenaamd 'n VOORWERP? Dit dui tog aan wie die "proe-

werk" doen! 

De Wet beweer egter dat die verskuiwing kan plaasvind 

juis omdat die ondervindende voorwerp deur die voor-

setsel gemarkeer word. Hierdie bewering is (soos ek 

reeds aan die begin van my bespreking oor De Wet 

geillustreer het) onjuis. 

De Wet verwys verder na die bespreking van Van der 

Riet (1984) waarin die belang van die ondervindende 

voorwerp by die werkwoord aan die hand van sogenaamde 

"gambiete" verduidelik word. Volgens Van der Riet wil 

die spreker 'n "gespreksdoel" met 'n uiting bereik en 

wend "gambiete" in hierdie verband aan. Gambiete is 

verbale tekens wat gedurende sekere strategiee gebruik 

word, byvoorbeeld : 

"Wat my bet ref " . . . . .. . .. .. 

"Nog 'n ding II . .. .. .. .. .. .. .. 

"Jy moet net hier hoor II .. .. . .. . . 
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By die ondervindende voorwerp is veral die opinie

strategie van belang 

vir + OV beteken byvoorbeeld Wat my betref I 

Wat X betref. 

byvoorbeeld Die saak lyk vir my bra ernstig. 

Werkwoorde wat maklik saam met ondervindende voorwerpe 

optree, is proe, ruik, lyk, voel, klink (De Wet : 1986, 

102 lOS). 

Kopulas 

ook nie 

waarmee 

verbind egter nooit met 

met indirekte voorwerpe 

ons hier te doen het 

voorwerpe 

nie. Die 

is dus nie 

nie en dus 

entiteite 

indirekte 

voorwerpe nie, maar kopula-aanvullings wat 'n semantiese 

funksie verrig, waardeur opinie geillustreer word. Die 

sg. ondervindende voorwerp is dus in der waarheid geen 

voorwerp nie. (Kopulakonstruksies word later vollediger 

bespreek.) 

De Wet dui die volgende posisies aan waar die voor

werp gewoonlik in die sin aangetref word : 

a) die posisie direk na die SPIL 

' Sy gee hom ' n boek. 
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b) direk na die onderwerp in bysinne 

Sy se dat sy horn 'n pak slae gaan gee. 

c) direk na die direkte voorwerp 

Hy gee 'n bos rose vir haar. 

{Die optrede van die voorsetsels vir I aan is dus bier 

noodsaaklik.) 

d) nadat inversie van die onderwerp en die direkte 

voorwerp plaasgevind bet : 

? 11 'n Pen gee 

121) . (Myns 

Mari vir Paul 11 (De 

insiens 'n gedwonge 

Wet : 1986, 

voorbeeld.) 

e) na die bywoord wat langs die werkwoord voorkorn 

Gerhard gee elke week vir haar 'n bos blomme. 

(Die basiese PLEK van die suiwer indirekte voorwerp is 

egter bier leeg.) 

f) in vraagsinne, byvoorbeeld 
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Gee Gerhard blomme vir Louise? 

Vir wie gee Gerhard blomme? 

Gerhard gee blomme vir wie? 

g) in saamgestelde sinne, byvoorbeeld 

betreklike bysinne : Die kerel vir wie ons die geld 

gegee het . . .. . . . . 

ingebedde sinne Gerrit gee vir wie hy wil, geld. 

Hy gee geld vir L a an wie hy wil. 

De Wet beweer dat die indirekte voorwerp in onder

geleksikaliseerde sinne kan voorkom sonder die voorkoms 

van 'n direkte voorwerp hoewel laasgenoemde duidelik 

uit die konteks verhaalbaar is. Vergelyk : 

Jaco skryf vir Karen ('n brief). 

"Bid en vir julle sal gegee word. 

Sy' t vir niemand gevra nie. 

Hulle is welkom om te skryf en vir ons te 

Ons skryf maar weer vir hulle terug. " 
(De Wet : 1986, 133) . 

De Wet klassifiseer egter die volgende as direkte 

voorwerpe. 
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11 Ek ken vir Koos goed. 

Gaan haal vir Jan." 

Volgens haar le die maatstaf in die betekenisveld van 

.die werkwoord 

aspek in hul 

die taal van 

vanger sowel 

vang word " 

· " die werkwoorde. met 'n gee I ontvang 

betekenisveld, maak voorsiening vir (in 

die Kasusgrammatika) 'n Agent, 'n Ont

as dit (Objek, Voorwerp) wat gegee I ont

(De Wet :1986, 135). 

De Wet is van mening dat die indirekte voorwerp 

voorafgegaan deur 'n voorsetsel, 'n variant is van die 

indirekte voorwerp sender 'n voorsetsel en dat daar 

ook indirekte voorwerpe bestaan wat nie sonder 'n 

voorsetsel kan optree nie. In die spreektaal kom die 

variant met die voorsetsel meer frekwent voor as die 

sender die voorsetsel. 

Sy beweer egter ook dat die 

slegs deur volgorde gemarkeer 

die voorsetsels vir, aan en 

indirekte voorwerp nie 

word nie, maar ook deur 

in die geval van die 

meewerkende voorwerp, selfs deur tot en op, hoewel 

laasgenoemde nie produktiewe merkers is nie. 

Die siening van De Wet impliseer 

i) dat alle naamwoordstukke wat voorafgegaan word deur 

'n voorsetsel (vir I aan), indirekte voorwerpe moet 

wees, en 
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ii) dat skoon I suiwer indirekte voorwerpe (De Wet : 

1986, 36) nie indirekte voorwerpe kan wees nie. 

Hierdie implikasies le die onwetenskaplikheid en 

onhoudbaarheid van De Wet se beskouing bloot. Dit 

is veels te vaag om te beweer dat beide volgorde 

en die voorsetsels vir I aan indirekte voorwerpe 

markeer. Soos in hierdie verhandeling aangetoon, is 

die identifisering van 'n indirekte voorwerp in 'n 

sin nie so eenvoudig nie. 

De Wet verwys verder na die verskynsel waar die 

direkte voorwerp in sinne weglaatbaar is, byvoorbeeld 

"Ek 'n brief. 

Ek 

(My 

skryf (vir) Piet 

skryf vir Piet." 

kursivering) 

(De Wet, 1985 133) . 

Hierdie weglating is egter slegs in uitsonderlike 

gevalle moontlik. Boonop klop dit met my hipotese dat 

'n indirekte voorwerp, sonder 'n direkte voorwerp, in 

Afrikaans sinne kan voorkom. 

3.2.4 Jespersen se uitsprake in verband met die in

direkte voorwerp 

Jespersen (1927 : 230) beskryf 

die persoon I objek aan wie 

ontvanger van die aksie ; die 

die direkte voorwerp as 

iets gedoen word ; die 

entiteit wat direk deur 
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die aksie beinvloed word. Jespersen is van mening dat 

die een kriterium waaraan die direkte voorwerp dikwels 

gemeet word, naamlik passiveerbaarheid, 'n twyfelagtige 

maatstaf is, aangesien dit in baie gevalle nie toe

gepas kan word nie (Vergelyk die bespreking van Po

nelis : bl. 39-55). 

Wanneer daar meer as een voorwerp in 'n sin optree, 

kan daar (na aanleiding van hul verbintenis met die 

werkwoord) na die een as direkte voorwerp en die 

ander as indirekte voorwerp verwys word. Hoewel daar 

geen formele kasusonderskeid getref word tussen direkte 

en indirekte voorwerp in Afrikaans en Engels nie, 

bestaan daar 'n duidelike onderskeid. "One important 

sign of the distinction is the possibility of substi

tuting a to-phrase for an indirect object ; but though 

this test is applicable in many cases, it is not in 

all ; and on the other hand, to is used very often 

where we could not think of using the term "indirect 

object 11 (Vergelyk De Wet se siening in die verband). 

This possibility of using to and of, thus discarding 

the indirect object from the verb is really an out-

come of something that cuts deeper, namely that the 

direct object is more essential to the verb and more 

closely connected with it than the indirect object, in 

spite of the latter's seemingly privileged position 

close to the verb " (Jespersen : 1927, 278). 
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Hierdie stellirtg van Jespersen is geldig en weerspreek 

veral De Wet se mening dat die indirekte voorwerp 

gemarkeer kan word deur die voorsetsels vir I aan. 

Jespersen gebruik die voorbeeld 

"they offered the man a reward. 11 

waarin die direkte voorwerp geisoleer kan word, 

"they offered a reward. 11 

maar nie die indirekte voorwerp nie, 

* "they offered the man." 

Vergelyk die omskrywing van bogenoemde sinne in die 

passief : 

"A reward was offered." 

* "The man was offered." 

Die terme direkte voorwerp en indirekte voorwerp is 

dus ten valle verantwoordbaar, veral wanneer twee 

voorwerpe in 'n sin optree : een wat heg met die 

werkwoord verbind en een wat minder heg met die 

werkwoord verbind. 
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3.2.5 Van Schoor oor die direkte en indirekte voorwerp 

Volgens Van Schoor (1983, 23) hang die direkte voor

werp saam met sekere werkwoorde soos "koop" (jy moet 

byvoorbeeld iets koop) , terwyl die indirekte voorwerp 

'n entiteit aandui wat belang het by die handeling. 

Daarom verkies hy die term belanghebbende voorwerp. (De 

Wet beskou belanghebbende voorwerp as een vorm van die 

indirekte voorwerp.) Volgens Van Schoor vereis baie 

werkwoorde wat voorvoegsels soos "ont-" neem die ge

bruik van 'n belanghebbende voorwerp, byvoorbeeld 

Sarel ontneem hom die geleentheid om homself 

te bewys, 

terwyl werkwoorde met die 

"ontneem" ook die optrede 

voorwerp benodig. Vergelyk 

grondbetekenis "gee" en 

van direkte + belanghebbende 

Hy het die japsnoet (indirekte voorwerp) 'n 

oorveeg (direkte voorwerp) gegee. 

? Hy het 

Van Schoor verwys verder 

vorme bepaalde funksies 

tussen indirekte voorwerp 

'n oorveeg gegee. 

ook na 

verrig en 

en die 

tale waarin naamvals-

sien die verband 

kasusgrammatika raak. 

Hy beskou die voorkoms van vir + direkte voorwerp as 
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substandaard, terwy1 vir + indirekte voorwerp algemeen 

voorkom. 

Hy noem die volgende voorbeelde van voorwerpe en 

klassifiseer dit soos volg : 

A. Ek help hom. 

B. As ek daaraan dink dat dit my ook nog voorle 

.. .. . . . . . . . . . . 

c. Sover dit hom aangaan . . . . . . . . . . . 

D. Wat my bet ref . . . . . . . . . " . 

E. Na vanoggend se wedervarings kom dit my voor 

as of .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . 

By A is hom volgens Van Schoor 'n direkte voorwerp. 

By E 1yk dit of as of 'n dee1 van die sin inlei wat 

'n direkte voorwerp kan wees. Vol gens Von Schoor is 

my dus 'n belanghebbende voorwerp. Van Schoor beskou 

hom en my in B, C, D as belanghebbende voorwerpe op 

grond van die feit dat hulle nie as onderwerpe van 

die passief gebruik kan word nie. 

Van Schoor verwys verder na die be1anghebbende voorwerp 

as persoonsvoorwerp. Hierdie siening is deur Botha 

verkeerd bewys (vergelyk 3.2). 
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3.2.6 Peter Paul oor die indirekte voorwerp in sy 

artikel : "Dependent or not? - Drawing a line in 

verb valency" 

Paul gaan van die standpunt uit dat entiteite wat met 

die werkwoord verbind, geklassifiseer kan word, na aan

leiding van hul verbintenis met die werkwoord, as 

"afhanklikes" (dependents) of "deelgenote 11 (associates). 

Vogens Paul is 'n dependent 11 a constituent directly 

governed by the verb" en 'n associate "a constituent_ 

not 

egter 

teria 

so governed 11 (1987, 

nie ooglopend nie 

a an om die status 

73) • 

en 

Hierdie 

Paul wend 

onderskeid 

'n aantal 

van indirekte voorwerpe 

verband te vestig. Hy 

is 

kri-

maak ("/ datives") in hierdie 

dit baie duidelik dat 

voorwerpe is nie. 

alle datiefvorme nie indirekte 

Paul is van 

gebruik word 

omdat dit 'n 

mening 

omdat 

dat 

dit 

semanties 

die term 

'n bekende 

gebaseerde 

indirect object bloat 

term is en nie 

uitspraak is na aan-

leiding van die "indirektheid" van 'n voorwerp nie. 

"In 

and 

English 

indirect 

a distinction may be made 

objects on the basis of 

between direct 

the possibility 

of converting indirect objects to a prepositional 

phrase , but we need look only as far as French to 

see that this discovery procedure no longer works" 

(Paul :1987, 78). Hy noem die volgende voorbeelde : 
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" ( 1) John gave his brother the ball. 

( 2) John gave the ball to his brother." 

II ( 3) Jean a donne le ball on a. sanfrere. 

John has given the ball to his brother. 

John gave the ball to his brother. 

Jeun lui a donne le ballon. 

John him - I.O. has given the ball. 11 

(1987, 78) 

In Engels word daar natuurlik nie, soos in Frans, 

onderskei tussen direkte en indirekte voorwerp deur 

middel van kasusvorm nie. Volgens Paul kan passivering 

nie in Engels as kriterium ter onderskeiding van die 

direkte voorwerp gebruik word soos in Frans nie, omdat 

direkte sowel as indirekte voorwerpe die onderwerp van 

'n sin in die passief kan word. Dieselfde geld ook 

vir Afrikaans. Vergelyk 

'n Geleentheid is (vir) Marie aangebied. 

Marie is 'n geleentheid aangebied. 

Paul beskou "dative movement" as kriterium vir diffe

rensiasie tussen die twee voorwerpe. Deur middel van 

hierdie verskuiwing word 'n indirekte voorwerp volgens 

hom in 'n direkte voorwerp omskep. 
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In Engels is daar drie tipes voorwerpsnaamwoordfrases 

a) naamwoordfrases wat wissel met "to" + naamwoordfrase. 

b) die wat wissel met "for" + naamwoordfrase. 

c) die wat nie verwissel met "to" I 11 for" + 

naamwoordfrase nie. 

Dieselfde reel geld ook in Afrikaans 

i) vir + naamwoordstuk. 

ii) a an + naamwoordstuk. 

iii) naamwoordstukke wat nie met vir I a an verbind 

nie. 

Paul noem die volgende voorbeelde van 11 Indirect object 

look-alikes 11
: 

"Liz found Maggie a nuisance." 

"Nancy made the right wife for Ronnie." 

Bogenoemde sinne is nie passiveerbaar nie. 

Paul beweer verder dat die 11 for" I 11 to" voorwerpe saam 

met voorwerpe optree wat geen voorsetsels kan neem 

nie. Hierdie 11 0 11 -voorwerpe kan baie moeilik uit die 
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sin weggelaat ·.word, 

to- and for-objects 

tional phrase format 

matical " (1987, 80). 

maar 

must 

for 

indien dit moontlik is "the 

revert to their preposi-

the sentence to be gram-

"While to-objects are obligatory .......... for-objects 

are generally not and are in fact not dependents at 

all, but mere associates. Associates may be freely 

adjoined to any verb as long as there is no 

semantic or pragmatic reason preventing the speaker 

from doing so 11 (Paul : 1987, 81). 

"For"-voorwerpe 

(semanties) na 

die aksie of 

word. Hierdie 

verwys volgens Paul oor die algemeen 

'n persoon wat geaffekteer word deur 

proses wat deur die werkwoord uitgedruk 

voorwerpe is volgens Paul dubbelsinnig in 

die sin deurdat dit geinterpreteer 

tigde 6f in die hoedanigheid waar 

iemand anders vervul word. Slegs 

kan word as beguns

die aksie namens 

in die geval waar 

dit as begunstigde optree, kan die voorsetsels deur 

middel van 'n naamwoordstuk vervang word. 

Waar die aksie namens iemand anders vervul word, is 

slegs die vorm vir + voorwerp moontlik, byvoorbeeld 

Sy doen vir my speelgronddiens. 

Voorwerpe wat vir I aan neem, is gewoonlik weglaatbaar 
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uit die sin, hoewel hulle teenwoordigheid of afwesig

heid die betekenis van die sin beinvloed. Paul noem 

die volgende voorbeelde van "proper indirect objects" 

uit Duits. 

Max gab seinem Bruder den Ball. 

Max gave his- DAT brother the- ACC ball. 

"Max gave the ball to his brother." 

Max gab ihm den Ball. 

Max gave him DAT the ball. 

"Max gave him the ball. 11 

Hierdie indirekte voorwerpe is "afhanklikes" van die 

werkwoord. 

Volgens Paul kan indirekte voorwerpe gedefinieer word 

op grond van twee kriteria, nl. "obligatoriness" en 

"syntactic behaviour predetermined by the verb." "All 

other datives are mere associates and as such are 

syntactically optional " (Paul : 1987, 95) . 

3.2.7 Hoekstra, Van den Toorn, Balk en Bos oor die 

indirekte voorwerp 

Hoekstra beweer dat daar tradisioneel na die naamwoord

stuk Jan en die voorsetselgroep aan Jan in die volg

ende sinne as uitdrukkings van dieselfde grammatiese 
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verhouding, naamlik indirekte voorwerp verwys is 

1. Ek gee Jan 'n boek. 

2. Ek gee 'n boek aan Jan. 

Balk (Hoekstra : 1977, 152) bevraagteken egter hierdie 

aanname. Sy beweer dat slegs die voorbeeld genoem by 

(1) hierbo 'n indirekte voorwerp is, op grond daarvan 

dat elke formele verskil 'n semantiese verskil aandui. 

Van den Toorn (Hoekstra 1977, 152) verwerp bogenoemde 

argument tereg en beweer dat daar subtipes I klasse 

binne die raamwerk van die indirekte voorwerp bestaan 

en tref duidelik onderskeid tussen vir + indirekte 

voorwerp en aan + indirekte voorwerp of "(to-datives)" 

en "(for-datives)". Bos (Hoekstra : 1977, 152) tref 

dieselfde onderskeid, maar bevraagteken die voorwerp

status van vir + indirekte voorwerp. Bos en Hoekstra is 

van mening dat die term voorwerp slegs in Nederlands 

gebruik behoort te word vir konstituente wat verwant 

is aan die werkwoord deur middel van die betekenis 

van die stammorfeem. Hoekstra gebruik die voorbeeld : 

inschenken teenoor geven 

Geven het gewoonlik drie konstituente wat daaraan 

verwant is (die 11 gewer 11
, 

11 die ontvanger" en "dit wat 
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gegee word"), terwyl inschenken nie noodwendig aandui 

dat daar 'n "ontvanger" is nie {slegs die "doener" en 

"dit wat ingeskink word" is noodwendig betrokke) . Vel

gens Hoekstra {1977, 154) is daar daarom geen rede om 

voorwerpstatus aan Jan of vir .Jan toe te ken nie, 

maar hy is ook van mening dat daar geen motivering 

bestaan vir 'n aanname dat daar 'n relasionele verskil 

bestaan tussen {1) en {2) hierbo nie. 

Vergelyk die voorbeeld "inschenken" hierbo. 

"Ik schenk Jan I voor Jan een borrel in. 

I pour John I for John a drink in. 

I pour John a drink II {1979 : 153) 

(? Ek skink Jan 'n drankie in. 

Ek skink vir Jan 'n drankie in.) 

Hoekstra konsentreer in hierdie skryfstuk op konstruk

sies wat bestaan uit 'n direkte en indirekte voor

werp. Hy is van die mening dat die konstruksie hier 

onder 'n strukturele ooreenkoms daarmee toon : 

Ik noem Piet een leugenaar. 

I call Peter a liar. 

Ek noem {vir) Piet 'n leuenaar. 

Volgens Ponelis (1979 : 214, 215) sal "'n leuenaar", 

soos hierbo gebruik, 'n "komplement 11 wees. Vergelyk ook: 
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Ds. Swanepoel doop 

(direkte voorwerp) 

I 
I I 

die kind 

(komplement) 

Yvonne. 

(direkte voorwerp) 

I 

· (komplement) 

I I 

Ma rasper die wortels fyn. 

Doop en rasper is werkwoorde wat op 

en die resultaat 

verandering 

(indien dit 

(aan 

die voorwerp) dui, in 

die sin voorkom) is die komplement. 

Piet is volgens Hoekstra die ingebedde 

leugenaar die predikatiewe Naamwoordstuk. 

voorwerp 

Hierdie 

en een 

kon-

struksie dra 'n spesifieke betekenis oor. Sinne met 

twee 

twee 

voorwerpe 

subklasse 

verwys 

van die 

na verplasingsituasies. Daar 

werkwoord in die kategorie. 

is 

Die 

eerste kategorie sluit woorde soos vertel, telefoneer, 

skryf, weier ln, terwyl die werkwoorde in die ander 

groep die betekenis van gee insluit, byvoorbeeld 

leen, verhuur, verkoop, skenk, ens. Die onderwerp van 

sulke sinne verwys na die bron van die verplasing, 

wat gewoonlik as die agent 

na dit wat verplaas word, 

optree. Die voorwerp verwys 

terwyl die indirekte voor-

werp verwys na ontvanger of doel van die verplasing. 

Die tradisionele siening 

te voorwerp met I sender 

dat die vorm van die indirek

"vir" dieselfde relasionele 
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struktuur het, is ook deur die transformasionele gram

matika gehuldig. Die twee vorme het dus dieselfde 

onderliggende struktuur, terwyl die verskil tussen die 

twee vorme teweeg gebring word deur Dative Movement. 

Hoekstra bevraagteken hierdie siening omdat dit gebaseer 

is op die veronderstelling dat logiese struktuur en 

sintaktiese struktuur geidentifiseer kan word op 'n 

sekere vlak van analise. 

3.3 Gevolgtrekking 

Aan die hand van bogenoernde bespreking kan die vol

gende gevolgtrekkings in verband met die indirekte 

voorwerp gernaak word 

1. Die indirekte voorwerp rnaak deel uit van die WSK 

van 'n stelsin. 

2. Die indirekte 

rnerk [+ rnenslik] 

rnenslik I rnenslik 

voorwerp dra nie noodwendig die ken

nie. Die indirekte voorwerp kan nie

en nie-lewend I lewend wees. 

3. Ponelis stel passiveerbaarheid as 'n belangrike 

kriteriurn ter onderskeiding van direkte en indirekte 

voorwerpe 1 

veerbaar 

aangesien direkte voorwerpe rneesal 

is. Daar is 1 n nouer verbintenis 

passi

tussen die 

werkwoord en die direkte voorwerp as tussen die werk

woord en die indirekte voorwerp. Sernantiese afstand is 
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dus ook 'n :faktor by die onderskeid tussen direkte en 

indirekte voorwerpe. 

4. Die indirekte voorwerp kan 'n skoon NS wees, 6f, 

in afgegradeerde vorm, 'n voorsetselgroep. 

5. Ponelis onderskei verder tussen skoon direkte voor

werpe en direkte voorwerpe met vir, hoewel vir en aan 

nie maklik met direkte voorwerpe verbind nie. (Vergelyk 

Botha se standpunt) . Dit ondersteun my siening dat dit 

moontlik is om 'n indirekte voorwerp in 'n Afrikaanse 

sin aan te tref waar 'n direkte voorwerp 

aangesien indirekte voorwerpe 'n affiniteit 

ontbreek, 

vir hierdie 

voorsetsels vertoon. Wanneer daar byvoorbeeld na Ponelis 

se sin 

nHet jy vir Frikkie gesien?n (1979, 202) 

gekyk word, is dit waarskynlik dat (vir) Frikkie hier 

as indirekte voorwerp optree. 

Soos in Duits is dit moontlik dat 'n indirekte voor

werp in die WS kan optree sender dat daar ook 'n 

direkte voorwerp 1n die WS verskyn. Vergelyk 

a) Ek 

b) Ek 

* c) Ek 

ken jou mos. 

ken mos 

ken mos jou. 

vir jou. 
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a) Pa foeter jou nou-nou. 

b) Pa foeter -- nou-nou vir jou. 

* c) Pa foeter nou-nou jou. 

a) Ons pla julle seker. 

b) Ons pla -- seker vir julle. 

* c) Ons pla seker julle. 

a) Die polisie soek hom lankal. 

b) Die polisie soek -- lankal vir hom. 

* c) Die polisie soek lankal hom. 

a) Die buro vertrou Smit geheel en al. 

b) Die buro vertrou -- geheel en al vir Smit. 

* c) Die buro vertrou geheel en al Smit. 

a) Ons betaal jou dadelik. 

b) Ons betaal -- dadelik vir jou. 

* c) Ons betaal dadelik jou. 

a) Die onderwyser glo Japie sonder meer. 

b) Die onderwyser glo -- sonder meer vir Japie. 

* c) Die onderwyser glo sonder meer Japie. 

a) Die rok pas die dame perfek. 

b) Die rok pas -- perfek vir die dame. 

* c) Die rok pas perfek die dame. 

Die werkwoorde in bogenoemde voorbeeldsinne verteen

woordig party van die werkwoorde wat (in stelsinne) 

met 'n indirekte voorwerp, in die afwesigheid van 'n 

direkte voorwerp, kan verbind. 
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In die a-sinne verskyn die skoon indirekte voorwerp in 

sy sintagmatiese posisie -- naamlik direk na die SPIL

posisie soos wat skoon indirekte voorwerpe normaalweg 

optree in werkwoordstukke waarin beide 'n indirekte en 

direkte voorwerp optree. 

Die onaanvaarbare c-sinne bevestig andermaal die siening 

dat 'n adjunk nie tussen die SPIL-posisie en 'n skoon 

indirekte voorwerp kan optree nie, en terselfdetyd dat 

die qewaande indirekte voorwerp (in hierdie geval skoon 

indirekte voorwerpe), nl. jou, julle, hom, Smit, Japie, 

die dame in hierdie sinne wel geklassifiseer kan word 

as indirekte voorwerpe wat met die betrokke werkwoorde 

kan optree. 

Net soos in Duits, waar sekere werkwoorde die datief 

regeer, terwyl ander die akkusatief regeer, is dit in 

die Germaanse taal, Afrikaans, ook moontlik dat sekere 

werkwoorde met indirekte voorwerpe kan verbind, sonder 

dat daar direkte voorwerpe in die betrokke werkwoord

sinne hier bo die stukke voorkom soos wat in die 

geval is. 

Dit is dus nou nodig om die parameters van die 

indirekte voorwerp in Afrikaans s6 uit te brei dat 

sekere voorwerpe wat voorheen 

geklassifiseer is, indien die 

hierdie verhandeling ontwikkel 
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direkte voorwerpe vertoon egter 'n affiniteit vir die 

voorsetsels VIR en AAN wanneer opskuiwing van die 

indirekte voorwerp na regs in die sin plaasvind. 

ii) Sy beweer dat voorsetsels die indirekte voor-

werp markeer. A.g.v. die 

voorsetsels VIR en AAN, 

wye optrede van (veral) 

is dit nie moontlik nie. 

die 

Wan-

neer 'n voorwerp 'n affiniteit vir VIR I AAN vertoon 

en dit in die korrekte sinsposisie optree, is dit 

moontlik 'n indirekte voorwerp. Boonop : indien vir (of 

aan) wel 'n indirekte voorwerp MARKEER, beteken dit dat 

skoon naamwoordstukke nie as indirekte voorwerp kan 

optree nie ----- en dit is absoluut onaanvaarbaar. Vergelyk 

Ons gee hom graag 1 n horlosie. 

indirekte voorwerp ----- nie gemarkeer deur 

'n voorsetsel nie. 

8. Die indirekte voorwerp is plekgebonde in Afrikaanse 

sinne . Hierdie spesifieke PLEK waarbinne die indirekte 

voorwerp 

kriterium 

in 1 n sin kan optree, dien as belangrike 

ter onderskeiding van die indirekte voorwerp 

aangesien daar geen formele merkers in Afrikaans, 

bestaan soos 

direkte en 

in tale wat kasusgebonde is nie. Die 

indirekte voorwerp is dus nie vormlik ge

merk nie 1 maar wel sintakties en semanties. Die PLEK 

direk na die SPIL van die stelsin, word gereserveer 
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vir die skoon indirekte voorwerp. 

indirekte voorwerp kan na regs in 

wanneer die indirekte voorwerp met 

Opskuiwing van die 

die sin plaasvind 

vir I aan verbind. 

(Vergelyk tabel A en B : bl. 36, 37) 

9. Die indirekte voorwerp vertoon 'n affiniteit vir die 

voorsetsels vir en aan en in sommige sinsposisies 

(byvoorbeeld direk na 'n adjunk) is die optrede van 

vir I aan + indirekte voorwerp noodsaaklik. Die vorm 

wat sender die voorsetsel gebruik word, is die suiwer 

vorm van die indirekte voorwerp. Die optrede van die 

voorsetsels in bogenoemde hoedanigheid sal dus nou 

ondersoek word. 

3.3.1 Die optrede van voorsetsels 

Hoewel dit 'n onbetwisbare feit is dat die indirekte 

voorwerp maklik met hierdie voorsetsels verbind, terwyl 

dit lyk asof 'n verbintenis tussen die direkte voor

werp + vir I aan glad nie so gemaklik plaasvind nie, 

kan hierdie voorsetsels nie as sogenaamde merkers van 

die indirekte voorwerp beskou word nie, aangesien vir 

en aan gereeld in die Afrikaanse spreek- en skryftaal 

in verskillende hoedanighede en funksies gebruik word. 

Daarom is dit ook nodig om die volgorde en plek van 

die direkte en indirekte voorwerp binne die konteks 

van die sin te ondersoek. 
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3.3.1.1 Die herkoms en status van voorwerpskonstruksies 

met vir 

Volgens Raidt (1976 : 92} het die verbinding tussen vir 

+ objek hoofsaaklik 'n Indo- en Maleis-Portugese oor

sprong en die neiging om vir in . objekskonstruksies te 

gebruik, is aangehelp deur die bestaande affiniteit van 

indirekte voorwerpe vir voorsetsels. Die gebruik of 

weglating van vir in die omgangstaal, is 'n styl

kwessie van die individuele spreker en skrywer (Raidt, 

1976 : 92}. Vir verrig soms spesifieke funksies wanneer 

byvoorbeeld : klem I nadruk-dit met 

likheid, 

voorwerpe verbind, 

die uitskakeling van dubbelsinnigheid en die 

onderskeid tussen formele en familaar-beskaafde omgangs

taal. Die indirekte voorwerp sander die voorsetsel word 

meesal as die standaardvorm beskou {De Wet, 1985 : 24}. 

Die gebruik van vir saam met 'n voorwerp is afhanklik 

van die posisie van die voornaamwoord wat as voorwerp 

in die sin gebruik word. 

Van Schoor (1983 : 24) is van mening dat die gebruik 

van vir + direkte voorwerp deur baie sprekers as sub

standaard aangevoel word. 

3.3.1.2 Die gebruik van vir by voorwerpe 

Volgens Ponelis (1979 202} bestaan daar 'n toenemende 
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verbreiding van vir by voorwerpe in die hedendaagse 

omgangstaal (vergelyk ook 2.1) Vir verbind veral 

gemaklik met name en voornaamwoorde, ook wanneer voor

naamwoorde wederkerend gebruik word. Vir vervul verder 

ook 'n affektiese funksie wanneer dit in hierdie hoe

danigheid optree. In sommige gevalle is vir 'n ver

pligte item wat saam met die indirekte voorwerp kan 

optree. Vir verbind minder gemaklik met voorwerpe wat 

nie voornaamwoorde is nie en in formele en weten

skaplike taalgebruik is vir-konstruksies meer seldsaam. 

Daar bestaan egter 'n moontlikheid dat hierdie voor

werpe juis indirekte voorwerpe kan wees. Bogenoemde 

voorbeelde wat gemaklik met vir I aan verbind, kwalifi

seer moontlik as indirekte voorwerp. Vergelyk : 

"Ons het vir Isobel gekry." 

"Sien jy vir Frikkie erens." 

(Ponelis :1979, 202) 

Dit is die gewoonte, wat 'n konvensie geword het, om 

die enigste NS wat 

sifiseer as direkte 

der die eienskappe 

met die werkwoord verbind te klas

voorwerp, alhoewel dit dikwels eer

van 'n indirekte voorwerp vertoon. 

J.P. Botha (1985 36) noem die volgende eienskappe van 
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suiwer indirekte voorwerpe 

a) hulle "is nie geneig om na adjunkte op te 

tree nie"; 

b) "hulle kan verbasend maklik met die voorsetsel 

vir (of aan) verbind, en kan dan wel na 'n 

adjunk optree. II 

(Anders as indirekte voorwerpe toon suiwer direkte 

voorwerpe nie 'n affiniteit vir voorsetsels nie.) Wan

neer hierdie indirekte voorwerpe in bogenoemde hoedanig

heid (soos in b) optree, beskou hy hulle nie meer as 

suiwer indirekte voorwerpe nie, maar as indirekte voor

werpe wat minstens een graad afgegradeer is in die 

rigting van 'n PRO-adjunk. 

Vir tree dus soms as verpligte item in die sin op 

(veral afhangende van die PLEK wat dit in die sin 

beklee.} Vergelyk 

* God gee elke dag ons wat ons benodig. 

1 2 3 

God gee elke dag vir ons wat ons benodig. 

1 2 3 
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God gee Qn§ elke dag wat ons benodig. 

1 2 3 

Raidt noem 'n aantal punte in verband met die kon

struksie VIR + PERSOONSOBJEK (1969 : 30) 

i) styl speel 'n belangrike rol, 

ii) dit kom meer algemeen in die spreektaal voor, 

iii) vir kan die persoonsobjek beklemtoon, 

iv) vir gee grater nadruklikheid a an 'n uiting, 

v) dit skakel soms dubbelsinnigheid uit, ens. 

Die voorsetsels wat die meeste in die hoedanigheid 

gebruik word, is vir en aan. 

Volgens Raidt is die gebruik van genoemde voorsetsels 

afhanklik van werkwoordklas, tipe naamwoord, volgorde 

(van voorwerpe) , skeiding van die voorwerp en werkwoord 

deur middel van 'n bepaling, ens. 

Raidt is van mening dat direkte en indirekte voorwerpe 

in Afrikaans nie formeel herkenbaar is nie, maar dat 

daar 'n onderskeid getref kan word op grond van 

sintaktiese kenmerke (1969 : 32). 

Wanneer 'n werkwoord met twee voorwerpe verbind, staan 

hierdie twee voorwerpe nie in dieselfde verhouding tot 

die werkwoord nie. Voorwerp 1 (die direkte voorwerp) 
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verbind hegter met die werkwoord, hoewel dit soms 'n 

posisie verder weg van die werkwoord beklee. Vergelyk 

A Sy sal hom 

voorwerp 1 

(verbind minder heg 

met die werkwoord) 

'n donasie gee . 

voorwerp 2 

(verbind heg met 

die werkwoord) 

Vergelyk ook 

B 

Jespersen 

werkwoord 

A en B 

Sy sal 'n donasie vir hom· gee . 

voorwerp 1 voorwerp 2 

noem die voorwerp 

verbind en soms 

bo die indirekte 

wat minder 

weggelaat kan 

voorwerp. 

heg met 

word, 

die 

soos 

Die voorwerp wat minder heg met die werkwoord ver

bind, verbind maklik met die voorsetsel vir (/aan) 

in 

terwyl die voorwerp 

baie moeilik, indien 

bind. Vergelyk 

wat 

wel, 

heg met 

met die 

die werkwoord 

voorsetsel(s) 

verbind, 

ver-

c * Sy sal hom vir 'n donasie gee. 

* Sy sal vir 'n donasie hom gee. 
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Vergelyk ook die volgende voorbeelde 

A 

IV + DV 

Jy do en alles 

in jou ver-

moe om hom 

dit te laat 

verstaan. 

Hulle bied 

haar 'n uit

stekende ge

leentheid. 

Mike skryf 

David ~ 

brief. 

Veronica lees 

haar ~ 

fabel. 

B 

DV + VIR + IV 

Hulle bied .:n 
uitstekende 

c 

* DV + VIR 

* Jy do en alles in 

jou vermoe om hom vir 

dit te laat verstaan. 

* Jy do en alles in jou 

vermoe om vir dit --
hom te laat verstaan. 

* Hulle bied haar vir 

'n uitstekende geleent-

geleentheid vir heid. 

haar. 

Mike skryf .:n 
brief vir 

David. 

Veronica lees 

'n fabel vir 

haar. 
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uitstekende geleentheid 

haar. 

* Mike skryf David vir 

'n brief. 

* Mike skryf vir 'n 

brief David. 

* Veronica lees haar 

vir 'n £abel. 

* Veronica lees vir 'n 

£abel haar. 



A B c 

IV + DV DV + VIR + IV * DV + VIR 

Hy moes die 

polisie die 

verhaal ver

tel. 

Hy moes die 

verhaal vir 

die polisie 

vertel. 

* Hy moes die 

vir die verhaal 

tel. 

* Hy moes vir 

verhaal 

polisie vertel. 

polisie 

ver-

die 

die 

Dit is verder ook duidelik dat vir essensieel is saam 

met die indirekte voorwerp wanneer opskuiwing na regs 

in die sin plaasvind, byvoorbeeld : 

Veronica lees haar 'n fabel. 

Veronica lees 'n fabel vir haar. 

Aangesien PLEK in Afrikaans sinne so 'n belangrike rol 

speel by die uitkenning van verskillende elemente in 

die bobouvorm is die PLEK waar die indirekte voorwerp 

binne die sin kan optree van groot belang. 

Ten opsigte van die neutrale stelsin, is Afrikaans 'n 

V-2-taal . Wanneer die indirekte voorwerp na die eerste 

of laaste sinsposisie verskuif, kan dit nie voorkom 

sonder die optrede van 'n voorsetsel soos vir of aan 

nie. Vergelyk : 
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Veronica ·lees haar 'n fabel. 

* Haar lees Veronica 'n fabel. 

Vir haar lees Veronica 'n fabel. {maar nie vir my 

nie) 

* Veronica lees 'n fabel haar. 

Veronica lees 'n fabel vir haar . 

Wanneer 'n bywoordelike bepaling die indirekte voorwerp 

voorafgaan, word die voorsetsels vir I aan ook as ver

pligte items in die sin gebruik, byvoorbeeld : 

* Veronica lees haar elke dag 'n fabel. 

Veronica lees elke dag vir haar 'n fabel. 

Veronica lees elke dag 'n fabel vir haar. 

Dit beteken egter nie dat waar VIR (of AAN) 'n voor

setselgroep (vs + NS) inlei, die betrokke NS noodwendig 

'n indirekte voorwerp is nie! 

In 

in 

die 

die 

laaste 

posisie 

voorbeeldsin kom die 

voor waar adjunkte 

indirekte voorwerp 

gemaklik optree. 

Ook Jespersen is van mening dat die gebruik van 'n 

voorsetsel (in hierdie geval "to") saam met die in-

direkte voorwerp in 

is. Hy beskou dit 

11 to" (vir) beweging 

moderne Engels aan die toeneem 

as 'n natuurlike neiging aangesien 

in iemand se rigting aandui. Hier-
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die verband is in ouer tale dikwels aangedui deur 

datief. Vergelyk die Afrikaanse voorbeelde : 

Algemeen Minder algemeen 

Hy bak haar 'n poets. Hy bak vir haar 'n 

poets. 

Do en my 'n guns. Do en vir my 'n guns. 

Dit spaar my baie Dit spaar vir my baie 

moeite. moeite. 

Hou my geselskap. Hou vir my geselskap. 

De Wet beskou die voorsetsel as 'n merker ("mar

keerder" - haar term) van die indirekte voorwerp : 

"die indirekte voorwerp in Afrikaans word deur 

volgorde sowel as voorsetsels gemarkeer " (1986 : 29) . 

Om te se dat indirekte voorwerpe deur voorsetsels 

gemarkeer word, impliseer onder meer, soos vroeer reeds 

genoem, dat items s6nder voorsetsels, nie indirekte 

voorwerpe is nie. Dit is egter 'n bekende feit dat 

die suiwer indirekte voorwerp in sinne optree sonder 

vir of aan. Dit impliseer verder dat voorsetselgroepe 

soos die volgende ook indirekte voorwerpe is : 
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1. Die kinders· speel agter die huis I tot die a and I 
' 

vir 'n trofee I a an die rand van die woud I .QQ._ 

die hooimied. (Hier tree die voorsetselgroepe as 

adjunkte op.) 

2 . Oom. Sybrand is weer op die been I a an die 

werskaf I vir 'n rukkie gelukkig I a an die slaap. 

(Bogenoemde voorsetselgroepe tree as kopula~aanvul-

lings op.) 

3 . Hy het 'n baard wat skrik vir niks nie. 

Dit grens a an heiligkennis. 

Ons gebruik die vissies vir aas. 

Moet jou nie verlaat op jou ryk pa nie! 

Die woorde het sy ontleen a an die Bybel. 

(Die voorsetselgroepe tree hier sa am met voor-

setselwerkwoorde op.) 

Vergelyk ook die volgende 

Vir al wat ek weet, is Dieter 'n Spioen. 

Ek sal dit vir die soveelste keer moet doen. 

Ja, ek her ken hom a an sy bakore, ens. 

Dit is voor die hand liggend dat bogenoemde voorset-

selgroepe nie as indirekte voorwerpe optree nie. 
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Hoewel De 

verpligtend 

voorwerp se 

beskou sy 

Wet se bewering, dat 

is voor die indirekte 

posisies in die sin 

die voorsetsels vir en 

die indirekte voorwerp. 

die voorsetsel nie 

voorwerp in al die 

nie, korrek is, 

aan as merkers van 

Volgens De Wet kan die meeste meewerkende voorwerpe 

voorkom met die voorsetsel vir en word dit veral in 

die informele styl gebruik, aangesien dit in die 

formele styl soms hinderlik is. 

Die basiese volgorde in 'n sin wat 'n iridirekte 

voorwerp bevat, is soos volg : 

Onderwerp + SPIL + indirekte voorwerp (+ Adjunkte) + direkte 

voorwerp (+ Adjunkte). (Vergelyk bladsy 36-37.) 

Wanneer hierdie volgorde gewysig word, sodat die in

direkte voorwerp na die direkte voorwerp voorkom, is 

die optrede van die voorsetsels vir I aan saam met die 

indirekte voorwerp essensieel (soos reeds in A, B en 

c hierbo geillustreer.) Nie alle werkwoorde laat die 

verskuiwing van meewerkende voorwerpe na die einde van 

die sin toe nie. Vergelyk 

"vergeef ons ons skulde. 11 

* vergeef ons skulde vir ons. 
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"jy 

* jy 

ontneem roY die voorreg." 

ontneem die voorreg vir mY· 

Vergelyk verder tabel D op bl. 141 

Afgradering van die indirekte voorwerp vind plaas in 

die rigting van 'n PRO-Adjunk, d.w.s. wanneer opskui

wing van die indirekte voorwerp na regs in die sin 

plaasvind, verloor die indirekte voorwerp sy "suiwer

heid". In sin b) is die indirekte voorwerp suiwer. 

Wanneer die indirekte voorwerp na 'n adjunk optree, is 

die voorkoms van 'n voorsetsel tussen die adjunk en 

die indirekte voorwerp verpligtend (vergelyk sin a) as 

bewys hiervan) . Hoe verder die opskuiwing na regs 

plaasvind, hoe minder "suiwer" is die indirekte voor

werp. Wanneer die indirekte voorwerp met vir of aan 

verbind, verskyn dit gewoonlik verder na regs in die 

sin. Die voorsetselgroep kan die indirekte voorwerp se 

sernantiese funksie oorneem, maar nie sy PLEK in die 

sin nie. Direkte voorwerpe kan v66r of na adjunkte 

optree, maar nooit met voorsetsels verbind nie. 
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TABEL Q 

~------·-

Onderwerp SPIL 1 2 3 4 5 6 

a) * Hy gee soms haar rose. 

Hy gee haar soms rose. 
I 

Hy gee soms vir haar rose. 
I 

Hy gee vir haar soms rose. 
I 

Hy gee soms rose vir haar. 
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De Wet 

skynsel 

(1986 ·: 72) is .van mening 

voorkom wanneer werkwoorde 

dat bogenoemde ver-

vaste verbindings 

voorwerp verbind 

met 

hulle voorwerpe vorm. Die indirekte 

egter nie heg met die werkwoord nie. 

Jespersen noem soortgelyke voorbeelde (1954 295) 

strike 

strike 

him 

a heayy blow 

I envy you 

I envy your beauty 

hear me 

hear one word 

answer ill§. 

answer this question 

ask John 

ask a question 

forgive me 

forgive my sins 

1- strike him a heayy blow 

1- I envy you your beauty 

1- hear ll!§c one word 

1- answer ll!§c this guestion 

1- ask John a few guestions 

1- forgive ~ my sins 

Jespersen identifiseer die onderstreepte woorde in die 

linkerkantste kolom as direkte voorwerpe en vra die 

vraag of ons nie moontlik in sommige gevalle in die 

regterkantste kolom te doen het met twee direkte 
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voorwerpe nie. Hy is van mening dat waar die vir I 

aan-frase nie gebruik kan word nie (waar opskuiwing na 

regs dus ook nie kan plaasvind nie), ons eerder te 

do en het met twee direkte voorwerpe. 

Die moontlikheid bestaan dus dat die optrede van twee 

voorwerpe in dieselfde sin nie noodwendig beteken dat 

die een 'n direkte voorwerp en die ander 'n indirekte 

voorwerp is nie. 

Vir word dikwels saam met 'n indirekte voorwerp ge

bruik om teerheid, liefde, simpatie, ens. uit te druk, 

ongeag van die posisie wat dit in die sin beklee. 

Die voorsetsel word dus dikwels om affektiewe redes 

bygevoeg, byvoorbeeld 

Ek vergewe 

Ek vergewe 

~v-1_·r~ __ j_o_u~' 1 jou onbedagsaamheid I· 

voorwerp 2 

(indirekte 

voorwerp) 

of 

voorwerp 1 

(direkte 

voorwerp) 

jou onbedagsaamheid 1 j vir jou ,, 

voorwerp 1 voorwerp 2 

vriend 

vriend 

VIR is in bogenoemde geval nie essensieel nie, maar 

ter wille van 'n bepaalde effek wat die spreker wil 
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bereik, word dit gebruik. In die volgende geval is 

vir egter nie weglaatbaar nie 

Ek vergewe daagliks vir jou jou onbedagsaamheid. 

Soms word vir ook gebruik om dubbelsinnigheid 

te vermy : 

Gee haar boeke! 

Gee vir haar boeke! 

Aangaande die 

skryf De Wet 

gebruik van vir + belanghebbende 

(1986 : 86) die volgende : 

voorwerp 

"VIR kan semanties omskryf word as : ten behoewe van, 

ten bate van, ten geriewe van, tot voordeel van, in 

die belang van, namens." 

Sy noem die volgende voorbeelde 

"Ek bak vir Piet koekies." 

"Hy bou vir ons 'n bushokkie." 

"Ek stryk vir Daan 'n hemp." 

"Ek plant vir Cecile blomme." 

Let daarop dat in al hierdie gevalle 'n adjunk tussen 

die SPIL-posisie en VIR + NS ingevoeg kan word : 
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Ek bak gou vir Piet koekies. 

Hy bou ngy vir ons 'n bushokkie. 

Dit dui daarop dat VIR + NS in die gevalle nie, soos 

oenskynlik die geval is, in die eerste posisie na die 

SPILPOSISIE optree nie, maar wel in die derde posisie 

(vergelyk bladsy 36-37) . 

In die genoemde gevalle doen die agent (onderwerp) 

iets, terwyl die belanghebbende voorwerp iets ontvang 

vir die gebruik I genot I aanwending daarvan {De Wet, 

1986 : 86 t 87) . 

Volgens De Wet is vir 

gereduseerde bysin wat 

die posisie gereserveer 

+ belanghebbende voorwerp 'n 

ingebed is in die hoofsin, in 

vir die indirekte voorwerp. By 

die belanghebbende voorwerp kan vir nie met aan ver-

vang word nie. 

in die geval 

De Wet is verder van mening dat 

wel 

vir 

van die 

weglaatbaar 

lik is. Vir 

is, maar 

bel anghebbende 

dat konstruksies 

in hierdie 

? Ek 

? Hy 

? Ek 

is 

geval, 

bak 

bou 

stryk 

? Ek plant 

egter myns 

vergelyk : 

insiens 

Piet koekies. 

ons 'n bushokkie. 

Daan 'n hemp. 

Cecile blomme. 
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Die indirekte voorwerp word myns insiens deur die 

posisie in die sin gemerk, aangesien hierdie voorwerp 

se beweeglikheid in die sin beperk is. Wanneer die 

indirekte voorwerp egter saam met die voorsetsels vir I 

aan in 'n sin voorkom, is dit meer beweeglik (minder 

beperk) , maar vind daar afgradering in die rigting van 

'n PRO-adjunk plaas. Vergelyk die volgende voorbeelde : 

Die Bokke gee die Hane 'n loesing. 

* Die Bokke gee tn loesing die Hane. 

Die Bokke gee vir die Hane tn loesing. 

Die Bokke gee werklik vir die Hane tn loesing. 

Die Bokke gee 'n loesing vir die Hane. 

Hoewel die voorsetsel vir in bogenoemde sinne 'n 

bepaalde sintaktiese funksie verrig, sou dit belaglik 

wees om dit 'n merker van die indirekte voorwerp te 

noem, aangesien dit slegs in bepaalde sinsposisies 'n 

verpligte item is saam met die indirekte voorwerp en 

hierdie voorsetsel vir (sowel as die voorsetsel aan) 

1 n wye gebruiksveld het en dus onmoontlik die in

direkte voorwerp kan merk. 

De Wet se bewering dat die voorsetsels vir I aan op

tree as "markeerders 11 van die indirekte voorwerp kan 

daartoe aanleiding gee dat sodanige 11 markeerders", fou-
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tiewelik, 

van die 

vaarbaar! 

beskou kan word as enigste identifikasiemiddel 

indirekte voorwerp, en dit is totaal onaan

Die volgende stellings dien as motivering : 

i) Die posisie van die indirekte voorwerp in die sin 

speel 'n groot rol. 

ii) Ponelis 

voorwerp 

skei. 

se passiveringstoets help 

en direkte voorwerp van 

om die 

mekaar 

indirekte 

te onder-

iii) Die indirekte voorwerp toon 'n groot 

vir VIR (soms AAN), terwyl dit nie die 

affiniteit 

geval is 

met die direkte voorwerp nie! 

iv) Wanneer 

optree, 

met die 

daar meer as een voorwerp in 'n sin 

verbind die indirekte voorwerp minder heg 

werkwoord as die direkte voorwerp. 

De Wet noem die volgende funksies van vir voor die 

indirekte voorwerp 

a) Die uitskakeling van semantiese meerduidigheid, by

voorbeeld : 

"Ek sal jou verlof gee maar nie Johan nie." 

(Die meerduidigheid bestaan deurdat Johan die onderwerp 

of die indirekte voorwerp kan wees.) Vergelyk egter : 

"Ek sal (vir) jou verlof gee, maar nie vir Johan 

147 



nie." 

(Dit is duidelik in laasgenoemde sin dat Johan die 

indirekte voorwerp is.) 

b) Nadruk, byvoorbeeld 

As jy dit weer doen, gee ek vir jou 'n afgedankste 

loesing. 

c) Styl : Die 

formeel as 

indirekte 

die vorm 

voorwerp 

daarsonder. 

sonder vir is meer 

d) Affek : Soms is die vorm van die indirekte voorwerp 

met vir meer gevoelvol, byvoorbeeld : 

Kom gee vir Mamma 'n soentjie. 

e) Tematiese prominensie : Deur vir + indirekte voorwerp 

in die sinsinisiele posisie of eindposisie van die sin 

te gebruik (eindrelevering) word groter nadruklikheid 

daaraan verleen, byvoorbeeld 

"Vir jou wens ek 'n son 

Vir jou wens ek 'n see .... (Vir Jou-- Laurika 

Rauch) . 

en 
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Vanaand skryf ek 'n gedig vir jou 

en ek ontbloot my hart aan jou. 

Hoewel De Wet (1985 : 140) beweer dat vir, a an en 

tot en op merkers van die indirekte voorwerp is, 

sy sa am met Pone lis dat vir net so frekwent voor 

direkte voorwerp voorkom. Die direkte voorwerp kan 

woonlik nie met voorsetsels verbind nie . 

ook 

stem 

die 

ge-

Dus kan vir en aan nie as merkers van die indirekte 

voorwerp beskou word nie, hoewel die voorkoms van vir I 

aan aangewend kan word as kriterium ter onderskeiding 

tussen direkte en indirekte voorwerp, aangesien baie 

van die voorbeelde van vir + direkte voorwerp wat deur 

Ponelis genoem word eintlik 'n vorm van die sogenaam

de indirekte voorwerp is, wat selfstandig in die sin 

kan optree. 

Brown en Miller (1982 : 198) wys op die sintaktiese 

ooreenkomste tussen indirekte voorwerpe en bywoorde van 

rigting. Russiese sinne in die datief word as voor

beelde gebruik. Hierdie voorbeelde kan soos volg ver

taal word : 

Ivan gee Mas a 'n boek. 

* Ivan gee elke dag Mas a 'n boek. 

Ivan gee elke dag vir Mas a 'n hoek. 

Ivan gee elke dag 'n boek vir Masa. 
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Opskuiwing na .regs vind in die sin 

adjunk bygevoeg word. Wanneer hierdie 

plaas wanneer 

adjunk egter 

'n 

ingevoeg word, kan 

langs die adjunk of 

die indirekte voorwerp 

direk na die direkte 

voorkom nie en daarom is die voorkoms van 

setsel(s) vir (of aan) essensieel. 

nie direk 

voorwerp 

die voor-

Thompson en Koide (1987 399) verwys na sinspare soos 

"(1a) Heidi wrote me a letter. 

(1b) Heidi wrote a letter to me." 

en beweer dat die verwisseling 

met faktore wat die vloei van 

dikwels gekorreleer word 

informasie in gesprek-

veering beinvloed. Hierdie 

beinvloed deur semantiese 

"ontvanger", "begunstigde" I 

verwisseling 

verhoudings 

word verder 

soos die rol 

"benadeelde" ens. Hulle 

van 

beweer verder dat die konseptuele afstand tussen agent 

en ontvanger korreleer met linguistiese afstand. Hoe 

nader die 

is, hoe 

sy plek 

agent 

groter 

na die 

en ontvanger konseptueel 

is die moontlikheid dat 

werkwoord, eerder as aan 

aan mekaar 

die ontvanger 

die einde 

van die sin sal inneem. 

3.3.1.3 Gevolgtrekking 

In Afrikaanse en 

PLEK in die sin 

Engelse sinne word daar 1 n spesifieke 

gereserveer vir die indirekte voor-
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werp. Hierdie 

opsigte van 

voorwerp 

posisie wat 

se optrede 

dit in 

is 

die 

dus beperk 

sin beklee. 

De Wet (1986, 102-105) onderskei tussen "egte" en 

ten 

"pseudo-indirekte voorwerpe." Sy- klassifiseer die koppel

werkwoord wat met vir I aan verbirid as indirekte voor

werpkonstruksies, terwyl dit 'n bekende feit is dat 

koppelwerkwoorde nie met voorwerpe verbind nie! Hierdie 

sogenaamde indirekte voorwerpe maak slegs deel uit van 

die kopula-aanvul-ling. De Wet se verdeling van die 

indirekte voorwerp is dus ongeldig. Vervolgens sal 

koppelwerkwoordkonstruksies onder die loep geneem word. 

3.3.1.3.a Kopulas en Refleksiewe konstruksies 

Kopula- en refleksiewe konstruksies toon ooreenkomste 

met die indirekte voorwerp. As gevolg van die aard 

van kopula-konstruksies en refleksiewe konstruksies kan 

aanvaar word dat sodanige konstruksies hoegenaamd nooit 

saam met voorwerpe van enige soort kan optree nie. 

Sulke konstruksies kan nooit oorganklik wees nie. 

3.3.1.3.b Kopulakonstruksies 

Die koppelwerkwoord word noodwendig gevolg deur 'n 

aanvulling wat nooit 'n voorwerp of bepaling, ens. is 

nie (Botha, 1973 : 15). 'n Naamwoordstuk kan onder 

andere as 'n aanvulling optree, maar hierdie konstruk-
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sie is nooit oorganklik nie. Ander items wat as 

kopula-aanvullings kan optree, is : adjektiefstukke, voor

setselgroepe, adjunkte en telwoorde (Botha, 1985 : 55). 

Vergelyk die volgende voorbeelde 

Mike is 'n pastoor. Naamwoordstuk 

Joe lyk 'n moeilike knaap. Naamwoordstuk 

Veronica word pragtig. Adjektiefstuk 

David is al hier. Ad junk 

Ons was vier. Telwoord 

Die kernbetekenis van alle koppelwerkwoorde is WEES. 4 

Die werkwoord is word gebruik sander medewerkwoorde in 

stelsinne en word deur wees vervang sodra een of meer 

medewerkwoorde optree, of na die modale partikel te. 

Vergelyk die volgende voorbeelde : 

Yvonne is vandag baie fluks. 

Yvonne sal vandag baie fluks moet wees. 

Sy hoef nie fluks te wees nie. 

Is en was verwys albei na die voortduur van 'n 

1985, 57 
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toestand, maar was plaas die toestand erens in die 

verlede, byvoorbeeld 

II Yvonne was gister baie fluks. I 
Soms kan slegs is gebruik word om na 'n (normaalweg 

redelike permanente) toestand te verwys wat in die 

verlede ontstaan het, byvoorbeeld 

II Oorn Pieter is verlede jaar oorlede. I 
"Wanneer die kopula-aanvulling van 'n werkwoord afgelei 

is, en, benewens die toestand-betekenis, ook nog die 

konnotasie het van gebeurtenis, word slegs is gebruik 

II (Botha, 1985 57), byvoorbeeld : 

Die skade is nou klaar gedoen. 

Volgens Botha is die semantiese waarde van kopulas 

daarin gelee dat hulle almal die atoom WEES plus 

minstens nog twee ander a tome be vat wat gesamentlik 

verantwoordelik is vir die spesifieke betekenis van die 

kopula. Vergelyk : 
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Dit lyk vir my a) so. 

b) sleg. 

c) baie geed. 

d) blouerig. 

e) of dit gaan reen. 

Die kopula lyk bevat, volgens hom, minstens die vol

gende betekenisatome : 

SIEN WEES VERMOED 

1 2 3 

Vir my lyk dit so. (Variant van a hierbo) 

(Ek sien en vermoed dit [wees] s6) 

Dit lyk vir my [ek sien dit so] sleg. 

In bogenoemde twee voorbeelde is dit duidelik dat vir 

my nie 'n indirekte voorwerp is nie, maar eerder 'n 

verdigte vorm van die bysin ek sien dit so. 

Vergelyk verder 

Die kos smaak vir my lekker. 

Die kos smaak [ek ervaar dit so] lekker. 
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Dit 

Dit 

klink vir 

klink [ek 

my baie goed. 

hoor I ervaar dit so] baie goed. 

Kopulas kan nie verbind met voorwerpe nie. Kopula

konstruksies is dus onpassiveerbaar (Vergelyk Botha: 

1985, 89 en Ponelis: 1979, 411). Kopulas verbind slegs 

met aanvullings. Vir my tree dus 

beeld allermins as voorwerp op 

'n (volwaardige) aanvulling nie, 

* Dit lyk vir my. 

in bogenoemde voor

en is selfs nie eens 

vergelyk : 

Vir my vorm slegs deel van die aanvulling, 

byvoorbeeld : 

Dit lyk vir mY mooi. 

of dit buite reen. 

'n trietsige dag. 

Die funksie van vir my in die koppelwerkwoordstuk is 

vergelykbaar met die funksie van die agens in die 

passief. Vergelyk 

Die maaltyd is gister deur Veronica gekook. 

a gens 
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Die agens verwys na die 

van die aktiewe sin ; in 

vir my na die onderwerp 

oorspronklike doener I onderwerp 

die kopulawerkwoordstuk verwys 

van die inlyfsin, byvoorbeeld : 

II Dit lyk vir ~ [ek sien dit) so. 
II 

De Wet verwys na werkwoorde wat saam met sogenaamde 

ondervindende voorwerpe optree (1986 :102-105) : proe, 

ruik, lyk, voel, klink. Aangesien hierdie werkwoorde 

geklassifiseer kan ·word as koppelwerkwoorde in die 

voorbeelde wat sy noem (byvoorbeeld : "Die water proe 

vir my brak", "Die saak lyk vir my bra ernstig"), is 

hierdie sogenaamde ondervindende voorwerpe in der waar

heid geen voorwerpe nie. Hierdie entiteite maak deel 

uit van die kopula-aanvulling. Dit is wel waar dat 

vir maklik hiermee verbind ; 'n verdere bewys dat vir 

(en aan) nie as merkers van die indirekte voorwerp 

kan dien nie. 

Die verskil tussen die voorwerp, kopula-aanvulling en 

passiewe konstruksie kan soos volg d.m.v. stukbeelde 

geillustreer word ~ 
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A. Direkte voorwer£ 

Sarie vind die beskuit in die kas. 

s 

NS ws 

Naamstuk HW NS 
I 

Snw.s 

Woorg ~ VBP Massanw 

Eienaam Lidw 

Bep 

Sarie vind die beskuit 
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junk 

Plek 

VG 

VS~s 
I 

Snw.s 
·~ 

VBP Soortnw 
I 

Lidw 
I 

Bep ekv 

in die kas. 



B Direkte voorwerp en indirekte voorwerp 

Die baba verskaf almal 

s 

NS 

Snw.s 

~ 
VBP Soortnw HW 

LW ekv Woorg. 

Bep.lw 

I 

Die baba verskaf 

qroot plesier. 

ws 

WSK 

NS 

I 
Vnw.s 

I 
Vnw.s 

I 
Vnw 

\ 
(Indirekte 

voorwerp) 

almal 
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NS 

Snws 

~ 
VBP {Direkte 

AS 

Adj. 

Stell. 

qroot 

voorwerp) 

plesier. 



C Passief met agens 

Die skade is aangeriq deur Piet. 

s 

NS ws 

Snw.s WSK Ad junk 

I 
HW Agens 

I 
VBP Massanw VG 

/\ 
LW Womskr Won vs NS 

I 
Bep.lw. Naamstuk 

I 
Naam 

I 
Die skade is aanqerig deur Piet. 
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D Kopulakonstruksie 

Die rok lyk vir my pragtig. 

s 

NS 

Snw.s 

~ 
VBP Soortnw 

LW 

Bep.lw. ekv. 

Die rok 

WS 

WSK 

HW~aanvulling 
~ 

VG AS 

AI 
Wkop VS Vnws. Adj. 

I 
Vnw Stellend 

vir my pragtiq. 
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Die koppelwerkwoord kan aan die volgende eienskappe 

uitgeken word : 

a) Dit kan nie 

b) Dit kan nie 

c) Die werkwoord 

selfstandig in die 

ornskryf word in die 

word nie · refleksief 

3.3.1.3.c Refleksiewe konstruksies 

WSK optree nie. 

passief nie. 

gebruik nie. 

By refleksiewe konstruksies verwys 

sogenaarnde voorwerp na dieselfde 

die onderwerp en 

persoon, byvoorbeeld 

Ingrid vererg haar. 

I 
(dieselfde persoon) 

die 

Die wederkerende voorwerp haar, is in werklikheid nie 

'n suiwer voorwerp nie, maar 'n naarnwoordstuk "wat 

eksklusief anafories is aan die onderwerp van die sin" 

(Ponelis, 1979 : 227). Dit is 'n voornaarnwoordkopie van 

die 

saak 

"Die 

onderwerp van 

of persoon as 

refleksief kan 

die sin en verwys net 

die onderwerp (Botha, 

slegs 'n voornaamwoord 

na dieselfde 

1985 : 73) 

wees. Die 

refleksief word gehuisves in die plek van die in

direkte voorwerp in 'n sin en het heelwat kenrnerke 

daarrnee gerneen." 

Soos die indirekte voorwerp, vertoon die refleksief 'n 

affiniteit vir die. voorsetsel vir. Vergelyk : 
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Ingrid vererg vir haar. 

Sy verlustig vir haar in sy nood. 

Refleksiewe konstruksies bevat altyd In refleksiewe 

voornaamwoord wat na dieselfde saak verwys as die 

onderwerp van die sin en is dus nie sinoniem met 

indirekte voorwerpe nie. Vergelyk die volgende 

voorbeeld 

s 

NS WS 

WSK AD 

Jy 

~ 
HW NS 

Wwed 

I 
I 

verset {vir) 

I 
Vnw.s 

jou verniet. 
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3.3.2 Samevatting 

Passiveerbaarheid dien as belangrike kriterium ter 

onderskeiding van direkte voorwerpe en indirekte 

voorwerpe. Direkte voorwerpe van· aktiewe sinne kan deur 

middel van omskrywing dien as tema van die passief. 

Hierdie omskrywing is feitlik altyd moontlik by kon

struksies met direkte voorwerpe. 

Konstruksies met indirekte 

gemeen minder toeganklik 

voorwerpe 

ten opsigte 

is oor die al

van passivering. 

'n Ander toets vir voorwerpe is die volgende: 

Willie help vir Piet. 

Willie help WIE / WAT? (Antwoord Piet) 

Piet is dus 

kopulas nie, 

werpe van die 

'n voorwerp. Hierdie toets geld nie vir 

omdat kopula-aanvullings nooit in onder

lydende vorm omskep kan word nie. 

Passiewe en kopulakonstruksies 

semantiese verwantskap, deurdat 

gevalle nie-handelend is. 

vertoon ,n vormlike en 

die onderwerp in beide 

Die koppelwerkwoord word egter noodwendig opgevolg deur 

,n aanvulling wat nooit ,n voorwerp kan wees nie. 
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vasgestel, sodat die volgende gevolgtrekkings gemaak kan 

word : 

1. Indirekte voorwerpe maak deel uit van die WSK en 

dus kan 'n adjunk van die ws nie sander meer 'n 

indirekte voorwerp wees nie. Die indirekte voorwerp kan 

egter, hoe verder dit na die einde van die sin 

verskuif word,. al hoe meer die karaktertrekke van ·' n 

adjunk vertoon. 

2. Die indirekte voorwerp kan 'n skoon I suiwer NS 

wees, 6f in afgegradeerde vorm, 

(gewoonlik VIR I AAN + NS) . 

'n voorsetselgroep 

3. Die indirekte voorwerp-NS toon 'n groat affiniteit 

vir die voorsetsels VIR of AAN en word in sekere 

sinsposisies reeds voorafgegaan deur VIR of AAN. (Di-

rekte voorwerpe toon geen affiniteit vir VIR of AAN 

nie) . In sekere sinsposisies is die verbintenis : VIR I 

AAN + indirekte voorwerp essensieel. Die indirekte voor

werpkonstruksie is meer beweeglik ten opsigte van die 

PLEK waar dit in die stelsin kan optree, wanneer dit 

met die voorsetsels VIR I AAN verbind, sodat hierdie 

konstruksie selfs aan die einde van die sin kan op

tree. Om praktiese redes word VIR + indirekte voorwerp 

steeds as indirekte voorwerp beskou -- met die voor

behoud dat dit 'n afqeqradeerde indirekte voorwerp is, 

en nie 'n skoon I suiwer indirekte voorwerp nie. 
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4. Afgradering van die indirekte voorwerp vind plaas in 

die rigting van PRO-adjunk wanneer opskuiwing na regs 

in die stelsin plaasvind, aangesien dit · al meer die 

semantiese funksie van adjunk verkry. 

5. Die skoon 

gewoonlik in 

sin. 

indirekte voorwerp-NS 

die posisie direk na 

verskyn in 

die SPIL 

stelsinne 

van die 

6. 'n Adjunk kan nie geredelik tussen die SPIL-posisie 

en die skoon indirekte voorwerp-NS van die stelsin 

optree nie. 

7. Indirekte voorwerp, medevoorwerp, meewerkende voorwerp, 

belangbebbende voorwerp, ens. dui onder andere op 

sekere semantiese aspekte wat aan "indirekte voorwerp 11 

toegedig word. 

8.Die indirekte voorwerp verbind minder heg 

betrokke werkwoord van die WS wanneer daar 

met die 

'n direkte 

en indirekte voorwerp in die WS optree as wat die 

direkte voorwerp daarmee verbind. 

9. Heelparty indirekte voorwerpe kan in werkwoordstukke 

optree, sender dat daar 'n direkte voorwerp in die 

betrokke WS optree (dus as enigste voorwerp van die 

WSK), soos wat met Duits die geval is. Die parameters 

van die indirekte voorwerp moet dus gewysig word, dat 
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dit hierdie kategorie, naamlik die gewaande indirekte 

voorwerp (wat voorheen as direkte voorwerp geklassi-

fiseer is) insluit. 

10. Indirekte voorwerpe kan geidentifiseer word deur die 

volgende toetse aan te wend : 

i) 

ii) 

Die passiveringstoets wat help om direkte voorwerp 

en indirekte voorwerp van mekaar te onderskei. 

Die posisie of plektoets : die skoon indirekte voor-

werp vul die posisie direk na die SPIL van die 

sin en 'n adjunk kan nie tussen die SPIL en 

indirekte voorwerp optree nie. Die basiese sins

posisies vir die Afrikaanse stelsin is soos volg 

Onderwerp, SPIL, skoon indirekte voorwerp, eerste ad

junk(te), indirekte voorwerp, adjunk(te), direkte voor

werp, adjunk(te), indirekte voorwerp (vergelyk bl. 36). 

Veral die eerste drie posisies na die SPIL is 

baie vas. 

iii) Die VIR I AAN-toets : die indirekte voorwerp vertoon 

'n groot affiniteit vir vir I aan, terwyl die 

direkte voorwerp nie met voorsetsels verbind nie. 

iv) Wanneer daar meer as een voorwerp in die WSK van 

'n stelsin optree, is die NS wat heg met die 
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werkwoord verbind, die direkte voorwerp, terwyl die 

NS wat minder heg met die werkwoord verbind, die 

indirekte voorwerp is. 

11.Daar kan geen forrnele merkers in Afrikaans geidenti

fiseer word vir die indirekte voorwerp nie, aangesien 

Afrikaans nie meer kasusmerkers het nie. 

12. Items wat in kopulakonstruksies en refleksiewe kon

struksies lyk na indirekte voorwerpe, is dit nie, maar 

verteenwoordig bloat kopula-aanvullings en refleksiewe 

voornaamwoorde respektiewelik. 

Daar 

sera 

moet 

tereg 

in gedagte gehou 

beweer, 'n 

geen uitsonderings is nie. 

4.3 Aanbevelings. 

word 

geen 

dat, 

reel 

soos die Duit

is indien daar 

Die parameters van die indirekte voorwerp is gewysig 

en 'n reeks toetse is geidentifiseer waarvolgens die 

indirekte voorwerp getoets kan word. Ek hoop dat hier

die studie 'n bydrae sal lewer tot verdere eksplorasie 

en ontdekking ten opsigte van die indirekte voorwerp. 

Enkele terreine wat geidentifiseer kan word vir verdere 

en diepere studie, is : 

i) 'n Volledige studie wat fokus op die werkwoord-
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stelsel in Afrikaans, om uit 

werkwoorde slegs met indirekte 

bind. 

te vind watter 

voorwerpe kan ver-

ii) 'n Volledige studie oor markering in kasuslose 

Germaanse tale. 
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BYLAE • 
• 

VOORBEELDE UIT DIE SKRYFTAAL EN SPREEKTAAL 

VAN AFRIKAANS. 

Bylaag A: 

VIR + indirekte voorwerp 

Ek koop nie vir jou 'n doodskis op wiele nie. 

Die stadsraad het die akker afgesonder vir Afrikaners 

wat hul lewens vir die land afle. 

Vra vir jou dokter om vir jou iets te gee. 

Vra vir jou dokter 'n voorskrif. 

Kan ek vir jou nog vleis aanbied? Nee, niks meer vir 

my nie, dankie. 

Gee vir ~ arm man twee rand. 

Gee vir illY asseblief die suiker aan. 

Vind 'n oplossing vir haar. 

Bylae I 1 



Die datumstelletjie, wat ·Maureen vir !!lY gestuur bet. 

Die organe skenk bulle vir ~· 

Ek krap vir !!lY 'n hopie met my arms bymekaar. 

Die Towerbingo-nommers bring dalk net vandag vir g 

geluk. 

Wat sal ek nie gee vir ~ QY plasie in die Vrystaat 

nie. 

Die papierpop bet ek vir ~ dogtertjie in die woon

stel gegee. 

Gee vir !!lY daardie boekie! 

Watter raad bet jy vir voornemende skrywers? 

Ons wys vir jou watter kleurskakerings by watter haar

kleur pas. 

Dit help om vir jou 'n uniform aan te skaf. 

niemand in hierdie bos sal vir jou 'n enkele 

koeel bysit nie. 

Gaan jy vir IDY die geweer leen? 

Bylae I 2 



Hy het dit vir Osborne gewys. 

elke aand jou tent vir jou op te slaan 

Wat se jou gevoel vir jou? 

Etenstyd het by gesorg dat Patterson genoeg kry om te 

eet en vir homself net tee gemaak. 

die plat kis wat by vir haar linnegoed ge-

maak bet 

Ek het iets vir jou. 

Pieter Retief sal mos nooit so iets se vir ~ meisie 

wie se regteroog verkeerd kyk nie. 

Hulle sal dit vir haar rna pes. 

Sy het self sy naam vir hom gegee. 

Ek kom nou eers agter hoe baie sy regtig vir ~ be

teken bet. 

Hulle het groente langs die kerk geplant vir behoef

tige gesinne. 

Hy bet vir hom 'n nuwe kudde bymekaargemaak. 

Bylae I 3 



die ~elangrikste raad wat ek vir ander on-

getroude predikante gee. 

Moenie vir my se jy is al op nie. 

Kom sing vir my 'n liedjie. 

Ek se nee vir suiker. 

Moenie vir iemand se hy is hier nie. 

Sy woord verander hy vir niemand. 

die maan wat lig gee vir §Y een oog wat 

nie toegeswel is nie. 

Gee die kind vir ons. 

Vir haarself het sy geen hoop nie. 

Ek moet darem iets kry vir my moeite. 

Maar ek moet eers ~ jou medisyne gaan haal. 

Ek sal vir hom van Zollie se speelgoed bring. 

graag vir hom 'n streep trek. 

Bylae I 4 



Ek het vir Qll§ koffie gemaak. 

AAN + indirekte voorwerp 

Sy oorhandig aah hom die trofee. 

Op 'n manier het hy verstaan dat hulle dit aan hom 

gedoen het, ~ hom en sy vrou. 

Karel se aan Sarel om hulle te help. 

Kari bewys aan hulle 'n groot guns. 

Gee aan almal 'n gelyke kans. 

Dit verleen aan die verhaal 'n dieper trefkrag. 

Bylae I 5 



Bylaag B: 

Voorsetselwerkwoord + vir 

Dit geld ook vir die kwessie van skimpe en beledi

gings. 

Afrikaners wat hulle lewens afle vir die land. 

Hy moes swoeg en sweet om vir jou studies te betaal. 

baie betaal vir rooi vleis. 

dat Sadcock 

vraagstellings vir 

geld nie. 

se waarneming met betrekking tot 

Engels nie heeltemaal vir Afrikaans 

As jy net vir my geluister het. 

vorm die basis vir 

Dit wil voorkom asof hulle vir niks stuit nie. 

Ek nooi jou vir ete. 

Nikki 

lag 

Wessels het gesorg trane 

Bylae I 6 

van lekker 



Vir Jan en Ollie het ek die hoogste respek. 

Jy betaal minder vir klere laat in die seisoen. 

Doen elke dag iets geed vir iemand anders. 

Dit geld ook vir mense wat gereeld reis. 

Sy het vir die diplomakursus ingeskryf. 

En elke Sondag was dit sees vir 'n skoenlapper wag. 

as ek uitvind dat jy vir my lieg. 

Die Here het vir hom gesorg. 

Met die het hy vir haar geknipoog. 

Jy sal ver seek vir 'n droe plek vannag. 

Ek tof myself nie so 

ders QP nie. 

Hy stem vir die ANC. 

vir simpel ou meisiekin-

Pasop vir die kwaai hond. 

Wys vir almal ens het 'n lugverkoeler. 

Bylae I 7 



Ek wag nie vir 'n ongeluk om te gebeur nie. 

as die huweliksklokkies vir julle gaan lui. 

Julle moenie vir my lieg nie. 

0, jy sien nie kans vir ons ander nie. 

Hy het vir ons land gesterf. 

Voorsetselwerkwoord + aan 

jou steur ~ iemand. 

Hy het gese dat die grootste prioriteit verleen moet 

word aan vroue. 

toe ek agter die stuurwiel die slaap raak. 

Waar kom jy ~ die spogmotor? 

Ek dink aan 'n gepaste antwoord. 

Moet ons nie nou iets aan die transkripsies doen nie? 

Ek sal al my juwele aan jou bemaak. 

Dit kan toegeskryf word ~ 

Bylae I 8 



herinneringe wat sy te skaam is om aan te 

dink. 

alles behoort tog in die einde aan die dood. 

wat jy ~ die krag van die waterval kan meet 

met jou ore. 

dink ek weer aan die trein van my studentedae. 

Die struikgewas rem ~ my moee bene. 

Ek hou aan die hoop sand vas. 

om lewe te moet gee aan 'n geslag wat geen 

toekoms het nie? 

Hy besef hoe gevaarlik gewoond hulle aan die bedrei

ging geraak het. 

'n Mens word geken aan jou vriende en jou vyande. 

Die wind begin aan die tentseil pluk. 

asof hy goed weet dis nie aan die hoenders wat 

sy dink nie. 

dat hy eerder sal vashou ~ sy gesin. 

Bylae I 9 



Ek het gewoond geraak ~ die omstandighede. 

'n Mens moet genoeg aandag aan elke kind gee. 

Iets in hom slaan ~ die brand. 

As jy toegee aan jou vrees, jy verlore. 

remand klop aan die deur. 

Neem deel aan ons Linctifed Teddie-Uitstalling kompe

tisie. 

Terwyl sy werk, dink sy die hele tyd aan die kind. 

Aan sy vrotsige taal werk die kereltjie ook kliphard. 

Bylae I 10 



Bylaag C 

VIR as deel van 'n bywoordelike bepaling of van 'n 

nabepaling by 'n ander sinsdeel 

vir 'n volle maand 

Vergelyk Van Eeden vir verdere inligting. 

'n verklaring vir die mislukking van ironiese 

uitings. 

Daar bestaan ruimte vir verbetering. 

dat dit vir voorlesingsdoeleindes nodig geword 

het. 

Uit vrees vir die intense komplikasies. 

Maak materiaal bymekaar vir 'n artikelreeks. 

Vir drie jaar het ons in 'n ou karavaan gebly. 

Vragte uie vir die mark. 

tyd oorhou vir die fliek en uiteet. 

Ek het vir lank daaroor gedink en gebid 

Bylae I 11 



Vir 'n 

daagliks 

vel wat jonger lyk, voed en beskerm jou 

Ons kry 'n afspraak gereel vir sesuur die aand. 

vir die res van die tyd. 

vel 

As jy die wereld wil verander, loop staan vir die 

parlement. 

Moenie vir langer as vyf minute stort nie. 

'n Tikkie kleur vir 'n donkerkop. 

Pak reg in vir die reis. 

Jy het vir seker nie 'n haardroer nodig nie. 

Ek sal trots wees om hom vir 'n vyand te he. 

Die beste plek vir loeries is in Kom-se-Bos. 

kos vir twee weke laat inpak. 

iets kom soek wat vir seker nie loeries is 

nie. 

Ek het seker maar 'n bietjie vinnig vir u gestap. 

Bylae I 12 



Hy het vir die eerste keer 'n man teengekom wat die 

Bos soos die dood gevrees het. 

vir ewig in hierdie verskriklike ruigtes vas-

gevang. 

en sy mond was reg vir huil. 

Hy is te vinnig vir haar. 

Ciska is vir altyd weg. 

Sy leef net vir die hondjie. 

Sy vonnis is vir vyf jaar opgeskort. 

Hy was soos 'n seun vir die lidmate. 

Die begroting vir blanke-onderwys. 

Hy het geskrik vir die geluid. 

Jy moenie vir my kwaad wees nie. 

Hy is vir mediese toetse in die hospitaal opgeneem. 

Dit is waar dat president Mandela se gesondheid nie 

net vir oorsese beleggers 'n bran van kommer is nie. 

Bylae I 13 



Tyd vir dink,- is daar nie. 

Die platvloersheid pas nie vir my by 'n vrouetydskrif 

nie. 

Babas het die regte kos vir elke ontwikkelingstadium 

nodig. 

Modes vir mans word elke seisoen opwindender. 

'n Tekort aan vesel kan jou vatbaar maak vir sekere 

siektes. 

Ek sal vir 'n paar dae weg wees. 

dit sal my kop dof maak vir die pyn. 

Ek kry swaar vir jou, kind, as jy geterg word. 

AAN as deel van 'n bywoordelike bepaling of van 'n 

nabepaling by 'n ander sinsdeel 

Hier ~ die Windhoekse Onderwyskollege 

Hy toon 'n gebrek aan liefde. 

Die winters het sy meesal in die kombuis aan die 

noordekant van die huis deurgebring. 

Bylae I 14 



met 'n snoesige rooikop-ontvangsdametjie aan sy 

arm. 

tog was hulle bang om aan haar te raak. 

Dit kos my maandeliks 'n fortuin aan medisyne om hom 

aan die gang te hou. 

Hy het aan die bakboord kant gestaan. 

Aan die westekant. 

Die skoene aan sy voete 

Die naaste aan omdraai 

toe stap ta reg by hom verby en dra die bok 

aan die nekval weg. 

Die leerbroeke staan stokstyf van die nattigheid wat 

maar so aan die lyf moet droog word. 

Sy sien hul groot swart hond aan sy ketting. 

Hulle het reeds R 1000 aan skoolgeld bygedra. 

Bylae I 15 



Bylaaag Q 

VIR + refleksiewe voornaamwoord 

Lourens, ruk vir jou reg. 

Hy bedink vir hom vinnig en verander die onderwerp. 

Kotie skaam vir haar oor wat sy dink. 

Ek vervies vir mv nou! 

Sy versorg vir haar goed. 

Jy bekommer vir jou verniet. 

Bylae I 16 



Bylaag E 

VIR as deel van die kopula-aanvullinq 

Vir hom is taal meer as dit .wat gese word. 

Dit is vir my nie duidelik nie. 

Hier is die waarskynlike verklaring vir die 

feit 

Hierdie vriendelikheid is vir haar iets ongewoons. 

Vir die kuns was die sondeval noodsaaklik. 

Vir party was Herman 'n kwelling. 

Dit was vir almal 'n oplossing. 

Hier is geen geleentheid vir 'n jeugdige joie de 

vivre nie. 

Ek wonder of dit wat vir my so belangrik is, oor 'n 

paar jaar nog betekenis sal he. 

Mej. Wereld hoopvol vir nuwe demokratiese SA. 

Dit bly vir my die beste. 

Bylae I 17 



My verhouding met die Here is vir my belangrik. 

Plant plante wat geskik is vir jou klimaatstreek. 

Dit is· vir kakiebos 'n goeie jaar. 

Dit lyk vir my die rykmanslewe het jou kop saf ge

maak. 

Eintlik is hulle net blind vir dinge 

Dit voel vir my ons is vir ewig in hierdie verskrik

like ruigtes vasgevang. 

Eendag sal dit vir hom nie meer nodig wees om 

te wag nie. 

in 'n oomblik wat vir hulle ongelooflik is 

Pieter het my net gevra omdat hy vir my jammer was. 

Ek is lekker vies vir my pa, weet jy? 

'n Nukkerige vrou langs die seeppot is vir my tog al 

te lelik. 

dat daar so min respek vir 'n ander se 

Bylae I 18 



privaatheid is. 

Hulle is goed vir haar. 

Skielik is die lewe vir haar lelik. 

Daar is geen groter verlies vir 'n moeder nie. 

Dit is vir my totaal onaanvaarbaar. 

soos mense wat kwaad is vir mekaar. 

die feesseisoen is altyd 'n tyd vir pret en 

plesier. 

Lyk ons vir jou na 'n spul bokwagters? 

Afrikaans klink vir hulle sangerig. 

Lyk ons vir jou na klein voeltjies 

Dis vir jou skooldag. 

die man wat dat die geeste vir hom goed 

was ......... . 

Bylae I 19 



AAN as deel van die kopula-aanvulling 

Sy is SSil die slaap. 

Hy is ongeanker aan aardse dinge. 

Aan finansies is daar geen tekort nie. 

Ek se julle mos die reen is aan die oorgaan. 

Die mansmense is aan die padgee. 

Dit is my raad aan haar 

Bylae I 20 



Bylaag .E 

VIR + qewaande voorwerp 

Ons hoor vir Dominee in die paadjie afkom. 

en toe se ek vir hom . 

. . . . . . .. waar vertel ek toe vir hom 

Mag ek Meneer more kom spreek? 

Ek sien vir julle, oppas! 

Sy leer vir hom. (Sy is sy onderwyseres) 

Hulle 

nodig 

gebruik 

het nie, 

vir Rita, maar as hulle haar 

raak hulle van haar ontslae. 

nie 

Ek bewonder vir jou oor jou vergewensgesindheid. 

Hy verafsku Leslie oor wat sy gedoen het. 

meer 

Oaar begrawe hulle toe vir hom en ons sien hom nie 

weer nie. 

Die veearts het vir Teddie ondersoek. 

Bylae I 21 



toe s~amp hy vir my dat ek daar trek. 

Chester druk vir hom {'n drie). 

Ek ken vir hom dit is hy wat my besteel het. 

Glo vir my, dit was nie maklik nie. 

Die chirurg opereer vir Ella om agtuur. 

God seen vir jou 

Saul breek vir hom middeldeur. 

Ek beny vir jou. 

As ek eendag oud is, sal ek vir haar kies om by my 

te wees. 

Vra vir my, ek weet. 

Bly in die spruit en was vir jou goed. 

Hy't Magdalena Retief ook gevra. 

Maar as jy van een weet, ou Sussie, kan jy gerus 

vir ons ook se. 

Bylae I 22 



As hulle vir Pa met die buskruit vang, hang hy. 

Met die opkyk, sien sy vir Pieter. 

Vir die Here sal ek oor en oor dankie se. 

Ma't darem vir Abraham. 

Ma sien vir hom die eerste keer raak. 

God seen vir meneer vir u vrygewigheid. 

Ek wil vir Reinet gelukwens. 

Gee vir mY! 

anders soek ons die koei en vir jou. 

Bylae I 23 



ken 

sien 

leer 

gebruik 

be wonder 

vra I se 

verafsku 

begrawe 

aanvaar 

nooi 

pas 

Werkwoorde wat geneig is om met gewaande 

voorwerpe te verbind 

foeter vloek 

skiet roep 

slaan geniet 

seek glo 

vergewe be lowe 

bied vat 

besoek vernietig 

kry pla 

vang seem 

boor beny 

vertrou beveel 

ondersoek opereer skuld 

stamp breek vertel 

betaal her ken 

klap kies 

Bylae I 24 




