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THE CAUSATIVE IN ZUL~ 

by 

CHRI~:'.TIAAN :3TEPH/\NUS VAN ROOYEN 

Prof. D. Ziervogel 

Ma.gister Artium. 

SUMMARY 

The aim of this study was to find out what consti= 

tu·te.d in Zulu the phenumenon which in the Bantu l,:.inguages is 

generally known as the Causative. A corpus of 50 arbitrarily 

chosen sentences was gleaned :fr'or.i1 two Zttlu novr:ls. MoGt of 

these sentences contained a verb which displayed formatives 

tha~.: a.r·e usually con~-;idered to be those which b1' ing about the 

causative derivation. Te> complete the corpus verbs contain= 

ing other formatives were also included, mainly on the grounds 

of a hunch by the author that they might be causative deriva= 

tions. 

These verbs and sentences were then put t0 a three-

fold ·test: morphological,, syntactical and sr,mant:ic. In (~ach 

case a criterion was first worked out and then the verbs 

the corpus were one by one measured against the respective 

yardstick. Morphologically the criterion consists in large 

p2.n.0 t of a ·tr,':!,:r,scription f or,rnuLt whicri is :made up cif the sub:: 

ject concord cf the doer-substantive plus the superordinate of 



i.e. ~kuba plus the subject concord of t:h,.s don.-:>. to-substantive 

:plus th(~ subjunctiv,,~ stem of the ba.r:<,: form of tl1e ve:rh under 

process conta ined in the basic verb must however sti.11 be 

ascribed to the now new object of the derived sentence, where= 

SemanticccUy the c:cit~::rion cal.ls f o:c a veiob which 

is inherently a state or a process to be changed into an action-

proc,?.ss. Verbs whi.ch are action-processes from the outset 

naturally do not fit the criterion. Of importance here was 

alsc the semantic features of agent, pati0nt etc. which sub= 

tlHs verb. 

same 32 verbs b~ing pointed out as causa~ives. A significant 

ma.dr, causat ivr:-: by meanc., of a. derivative for,ma:tive. A fu:::'."'ther 

conclusion ,,Jes that there are nc e.xcJ.u;::,i.vr;:::ly causativr.?. for-ma~: 

t . . 7 ·L l .\.1 88 J.Il .:...i1.l. U. 

and ths substarrtives in the sentence , A causative sentence 



( 1.X) 



HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1 . 1 VOORLOPIGE PROBLEEMSTELLING EN TERMINOLOGIE 

l.1.1. By 1 n studie van Zoeloe, en trouens alle Bantoetale, 

word die benaming 11 kousaticf 11 dikwels teengekom. By 

die oorsk:ouing van wat r•eeds oor die onderwerp gedoen is, blyk 

<lit dat alle fasette van die onderwerp nog nie na behore toe= 

gelig is nie, veral ten opsigte van die sintaktiese en seman= 

tiese aspekte daarvan. 

Voorlopige probleemstelling 

1 .1. 2 Op morfologiese vlak word daar by haas elke ver= 

klaarder van 'n Bantoetaal die vormelemente aange= 

stip waarmee die kousatiewe afleiding vir sy besondcre taal 

gevorm kan word. Dit hlyk dat baie navorsers deur die vorm 

of vorme mislei is en dit onvoorwaardelik gaan aanhang het as 

die kousatiewe vormelern,;::nte. Gebrek aan diepgaande studie het 

gelei tot, nie soseer foutiewe nie, maar veral tot onvolledige 

verklarings oor wat die kousatief is. 

1 .1.. 3 Ten einde hierdie leemtes te kan bepaal, word die 

aandag kortliks in die volgende paragraaf toegespits 

op die bestaande opvattings b1 verband met kousatiewe. 

1. 2 

1. 2 .1 

DTE BBGRIP 11 KOUSATIEP1 BY NAVORSERS VAN BANTOE 

Dit is nodig om na te gaan wat die verskillende 

grammatici te s§ het oor die kousatief soos <lit in 



die Bantoetale voorkom. Die kousatief sou volgens die meeste 

navorsers in die meeste gevalle struk~ureel nawysbaar wees in 

die Bantor~tale. Dit 1s miskien om hierdie rede dat feitlik 

alle navor•sers dit as 'n morfologiese verskynsel noem en dan 

in mindere of meerdere mate verder daarop ingaan. Daar is 

verskillende benaderingswyses wat gevolg word met die klem elke 

slag op C<.:.m of hoogstens twe1:; aspckte van die taaJ.kunde) naam= 

lik: die morfologie, die s intaksis en die sc;mant iek. 

clkeen van hierdie drie aspekte agtereenvolgens hy die taal= 

kundiges onde:r'soek. C:ndat da.ar rneer daa:coor gesk:r'yf is~ sal 

ons ons t,"v ind inge oor, die, morfologiE::S(! as pek op meer oors ig= 

telike wyse stel, terwyl ons meer in besonderhede oor die 

Die morfologiese aspek 

1. 2. 2 Di t is di01 terrei.n van d:ie Bantoetaalkunde wat die 

mE~es deurtastE~nd,,: ondersoeke ondergaan het. Baie 

cnkelwoor,d~voor·beelde word gcgee ~ en waar die kousatiefvorm= 

element B. *-2- die oorsaak is van fonologiese veranderinge 

word voJ.lc->.digc uit:.:::ensettinw== hierva.n aangest::Lp. 

dersoekArs is bewus daarvan dat die refleks van hierdie aflei= 

dingselcmen-t --- :rn Zo0.·loe h-st dii.: h,.:,ofsc1aklik die struktuur 

-is- nie bloot 1 n koust1.tiew•2 vorrne1ement is rue, maar dat 

dit ook ander betekenisse aan die werkwoord kan verleen. Nie 

een gee egter 'n na<lera En= 

1) A. Luganda Gra.J'.1m2.1.r, p. 3 4-D 
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'
1does not cover all their (cl. i. die werkwoorde) uses. 11 Deur 

' . b 1 ·1 ,.., . 2 ) tr ~ 1 3 ) h 1 · 1 h 1·, o ie voor. ee c e wat .uo.ke. en ~ an tee en aan .aa , wi. ..• u .i.e 

dieselfde imoliseer. 7' . 4) . Interessant is by ~1ervogel oak die 

voorbesJ.de v;;at vir Swazi op -nta en a.nder slotsillabes eindig. 

Ons gaan hier ni.E.C: alle navorsers noem nie, omdat wat die een 

se deur alm-3.J. ge.sc:: word --- natuurlik aangepas vir elke be:: 

trokke Bantoetaal . 

1.2.3 Wat Zoeloe betref is dis grondslag eers deur 

~ , s ) 1- ~ .D Ir C ) d t Coienso ge. e en 0eur · o~e ver.er oegepas. 

Doke, en na horn alle na.vo:rserr; van Zoeloe of Nguni, onderskei 

volgens die vorm drie kousatiewe afleidingselemente, te wete 

-E.-, 'n afleidingselement uit werkwoordstarnme, en -~- en -~-, 

afleidingselemente u:i.t ideofone en se,k:ere "voorwaardelike 11 

werkwoor·dstamrne. Hierdie vormelemente is die Zoeloereflekse 

van B. *-2-, wat deur Meinhof7 ) vasgestel is. Die reflek:se 

1. 2. 4 se weergawe van die kousatiewe afleidings:: 

element is I in Proto-Bantoe-B (of 1 in Gemeen-
i ~ 

2) Textbook of Zulu Grammar, p. 145 vlg. 

3) Zoelo<3-Grammatika, p. 677 vlg. 

4) A Gramma.r of Swazi, p. 75 

5) First Steps in Zulu, p. 86 

6) Texi:book of Zulu Grammar, 145 vlg. 

7) G:t'trndr·iss einer Lautlehr·e di.::r Bantusprachen, p. 43 

8) Comparative Bantu, Vol. 4, p. 219 
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Bantoe). Hy sg egter dat dit 'n latere ontwikkeling is wat 

in PB-B ontstaan het. 'n Vroe~re kousatiewe element ~Chet 

in PB-X besta.an. Die PB-B diale k het blykbaar naas die inno= 

vasie I hierdie selfde I ook aan die ~C-element van PB-X ge= 
, ' 

voeg.om nog 'n vorm ECI (Gemeen-Bantoe . , ici) in die oostelike 
' 

dialek te laat ontstaan. da2r• het volg<-ms 

Guthrie 9 ) ook 'n intensiewe vorm 1c1 in die vroeij Bantoe= 

periode ontstaan.) 

1. 2. 5 In hierdie t e orie~ oor die diachroniese klankver= 

Eerste ns bestaan die b ehoefte aan 1 n verklaring 

waarom daar slegs vyf werkwoorde in Zoeloe islO) wat hulle van 

die klankver,skuiwing k > s laat bedien om die kousatief te 

vorm, ter'wyl daar 'n menigte werkwoordr::: is wat op ~ka uitgaan 

maar die kousatief met die element -z- vorm. Tweedens moet 

bepaal wor•d waar die f:l(~ment -~- vandaan kom wanneer hy gebruik 

word om kous,rtie we u.it ide ofone be:, vorm. Vergelyk par. 1.3.2 

en par. 2.2.5. Die kou sati t:,we -fucuz.a) om ma.ar een te noem, 

het nie 'n v e rwc.rnt e deicieofoniese vorm *-fucula waaruit die 

vormelement -z- kon ontwikkel het n1.e. \T E j 11 ; · ai·t an e( en s.1<:yn 

9) Compara tive Bantu, Vol. 4 , p, 218 

10) Eintlik is daa r nog twee; -ahluka en -ehlika. Eersge= 
noernde Se kou s a: t:i.ewr:: vo:i:m h e t 'n uiters i!,esoesialiseerde 
bete kenis. Laa.,.ogenoemd (c: s e kousat: iewe vorm word deesclae 
aanges i c:,n viI' d i e ku1s a tief van di e rnecr g(~bru ik1ike -ehla. 

11) Vergelyk Zoel oe-.c; r armn.3.tika. , p. 68 1 . -Gud1ula is egter 
nie 1 n hipote t ie f.cQ vo :r.·m rd. e , en Van Eeden sk yn uit die oog 
te verloor dat dit 'n variant van -gudluza i s wat ten op= 
,~i ·Tt' ,. , :[.:o l· ~+,~1,· r.;,r •• , ... ;r- 1 ·1~ _ .,.,,::, ~ ,·· t- n -- t' - ,a1,,,. -.. ~~.g c v,1n •- .1. ,· .. _ie , .. c.Ac .. t.L;:., .L • . t a.-'.'..' u .1:' ..:.>~ ~!,- ':·: . . tl!e. . -gu .. ,.1..a oor= 
eensi:<:::m . 
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egter uit sulke hipotetiese vorme te verklaar. Uitslultsel 

meet hieroor verkry word. Derdens meet di.e vraag ges·tel word 

of daar nie dalk ander vormelemente is as die tradisioneel aan= 

vaa:r.•des wat as funksic kousatiewe het nie. 

Hierdie 1eemte wanneer 

hy die aandag vestig op gevall~ soos -tfontsa e.a. waar die 

realise:ring van dj.e afl.ei.dingselement nie die vir Swazi nor= 

Maar die kwessie dat daar ander 

k:ousat: iewe vc1rm,"::Lemente:. mag wees,, tly ; n rnoontlikh 1:•id wat on= 

dersoek moet word en waaroor 'n beslissing gegee moet word. 

Die 

1. 2. 6 HeeJ..wai: navorser,s hE:,t agtergekcm dat die sin met die 

kousat: iet,ff.'. wer'kwoord da::1.rin 'n voorwe:r.p het. Duide= 

like melding word l1iervan gemaak wanneer voorbeelde gegee word 

van sinne wai: kousatief g8rn,5.ak word. E 1· 1 ·t;,a.L··kur~.,di'gt"s13 ) ·,n1<:e. e ~ _, _--

gaan breedvoeriger daarop in om diP sintaksis te betrek wanneer 

1 n sin wat reeds 'n voor14C.::•p he.t i<:cUfia.t f gemaak wo1°d, en 'n 

werpe krv en di•? pJ.e.k wat E1kecn :i.n die sin irmer~m. 

:t. 2. 7 

moeilik is om 'n re~1. te fonnuleer vir die vorming van 

di~1 k:01.1.r-,a·tief. u1s duidelik dat hy verby die bloot strukturele 

:1 2) A (3rarri1nar of ':3wazi., p. 7 S 

13) Bv. Horton: A Gra~nar Luvale, p. 94 
Dc)k•~= :rt~}:·.·tbc)<):k. c;i: Z1.11'l.i. (~1~,a:1:n.rn.:::~r·) F!· J_!~.'i ·vlg~. 
-~1r1 r:e{~~~~: Z(;r~.1oe-.. c;r;1nnn.i:J.:ti.k.:t:1:-; :p. E83 vlr;. 



gekyk het. Hy het opgemerk da.t 1-Ja.nneer dit by s.inn(;" kom ,;,.J.:i.t 

di(::: morfologi(::::se patt1oon vir Bemba kousatief gemaak kan word 

ni2 . Hy s& byvaor~eeld: al= 

:rF'. ady transitive, ~mother is 

usually used to express the Causative idea, e.g., nani alengele 

uku ti omyo rnuna.nkwc '?" Ngu.bani 

OW(::nze ukuba. ash aye umnga.ni vJakhe '? 

J .• 2. 8 Doke 15 ) gee egter die versekering: ;'In many Bantu 

langua.ges this ( cc1.usative) for?J of the verb can only 

be used with intransit:Lvi':, ;:=_;terns, but: in Zulu m.any tr•a.nsitivc::: 

stems also havf'.~ causa. tive fccrnr-, . 11 ffy gaan nie verder op die 

saa.k in n1.e. 

gr;sluit wor·d. Dit: was ·;vaa.rskynlik hier waar Van Sambeck se 

rnoeilikheid gel~ bet. 

1. 2. 9 in 

voo:r.•werp h e t . In hierdie verband is daar 1 n stelling wat hy 

Dit 

naamJ.ik dat: die g;c-;;won,?. WEff'kwoc:::i:r.d I D 1:.;ffek impliseE~r wa.t voort= 

gebr:ing word deu:r 1 n handeJi:ng S:.£ die voormC;rp, terwyl die 

:15) Tr:c:xtbook of Zulu Grammar, p. 1i.t S 

16) A Grammar o f Luvah~, p. 9u. 
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kou:;atief dui op 'n 1v.J.ride:l ing wa.t deur· die voorwerp uitgE·voer 

wcrd. 

'n sintaktiese ontleding aan die b eurt kom. lets wa.t onge= 

lukkig agterwe~ gebly het, is die feit dat daar bepaal moes 

wor>d of dif, voorwer·p wel cL.e proses onderga.a.n of die tcestand 

erva.a.r' w21i: deu:c die onderwerp aa.n hc:m. o:pgele word. D:i.t wil 

voor1 k:01n of dit 1 n bcl.:c:;ngr:Lke aspek is Wert in. cE:nskou gefo':>.ic:IT! 

:moct word by die opste1 van 1 :n sint:akt:iese kr. 1 itr~rium. 

Dip semantiese aspek 

1. 2 .10 Die ve:rnc1.amstc pop_:n.g::., J_n h:;_erdie opsig by grarmna.tici 

vc:::rk:laar. 

begrippe voor sooi:; die "hE.tndel:i.ng 11 va.n die werkwoord. of die 

11 toest:a.nd 1: wat deuP die werkwoord aangedui wore']. Wa.nneer 

u 17) ,, noore se: 11 It conveys the causation of the cJ.ction of tl1e 

simple root 11 is dit baie ::;;imp.listies gestel. Dit laat by:: 

voorbeeld d:ie :moont.li.kheid bu.ite rekcning vcm die kousatie.f= 

making van stamrns wat reeds deur, mic1de1 van 'n a.nder afleidir~g 

. . 
J. G t1 J~(~ • van nputting into 

motion the action 0~x.presE.:cd by th;:.2 radical. v~~rbn en gaan ver= 

dcr dcjur ~ti=; se dat d ie kousat icwe werkwoord cli2 handeLi.ng a.an= 

dui w;;1.t veroorsaak dat: sy voorwerp cl.it is! word of dor.:;;n w2.t 

in die basis ("parent: f orrn 11
) uitgedr•uk word.. Eie:r.die basis 

kan eenvoudig of afgelei wees. Ons bevindi ng is dat hierdie 

18) A Luganda G:r."'cumnar, p. 31+2 
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laast::::: st:e11.1.ng van haar g"::.tu ig v-::m grondige bef.:! inning. Dc::ur 

cbe woord2 11 to be, to beco1ne and t :o don tf' geh:cuik, r-':iak sy 

aan die wesenskenmerke v2m die werkwoord. En dit is van be= 

12:n.g vir die se1nant:i.e,3e ()ntled:i.ng van die kouBc➔.tiewe w0::rk= 

woord . 

werkwoord :n uitdrukking kan we,:::s. Reeds vroe~r het 

. 19) 
Il1airc, Seidel20) en Haddon 21 ) ook die gedagte van die 

toer3tand in verba.nd gebr1 ing met kousa:tiewe werkwoorde. Lfaas= 

g,:~noerndf.~ pro.at byvoorbcc>.eld van ilea.use an a.c:tion to be done or 

a.1 t<=cr the state of a person or t:hing 11
• v_,~c~r d.·1·_-t~ . Pl ~22 > r '"- _ lf3 0 ome 

wat v:i.r die ee :r1ste b'::er di(':'. term p1"'oses gebruik. l-iieronder 

verst.,ian hy I n kenmerk van die werkwocrd. Hoewel hy in sy 

beskr,ywi:ng van Swahili stru.kturele bz~na.dering van taalbe= 

skr;ywing as grondsldg: he-t, ge,~ hy tog 1 n uitleg van di13! kousa= 

tiefsuffiks wat van belang is vir die semantiek. Hy SE:: 

0 This suffix . . . . . . indicates the action which causes the pro:: 

cess expressed by the basic ·✓er·b to take place. ff 

handE:,ling en l)PoseE:i van I n werkwoord in een asem te noern, werp 

hy vanui t 'n andc~r- hoek die J..ig op 'n kenmerk v~;1n die werk::: 

woord wat lyk of dit baj_c, me,t cl:ir:?. essensie van kousaticwe 

werkwocrde gemoeid kan wees. 

1.2.11 Die fci t dat cLi.e t:oestand. -.f-~r-oses c-f akB ie :"T n , _ 5 e roem 

:l9) Su2.hE0li Handbuch, p. 122 

2 0) Suaheli Konversations-Crammatik, p. i3 9 

21) Swahili Lessons, p. 108 
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sie van die substa.ntiewe ,vat o ok J.n 'n sin voorkom ender die 

aandag. So word gepr1aat van 'n age~, 'n begrip wat redelik 

maklik deur lingu:Ls·te by kousatiewe werkwoor-de herken en toe= 

gepas word. - 23) k d. Ashton . en aan :1e agens 1 n wye spektrum toe: 

'n persoon 

~1 - 24) 
i cLaren 

of ding ,, 'n instrument, 'n rede of oorsaak, 'n doel. 

praat selfs van 'n ;'second agentn in die sin. Dit 

laat die vermoed.e ont:st:1an dat daar rde noukeurig bepaal J.s 

wat die agens van 1 n sin werkJ.ik is nie. Of 'n sin 'n tweede 

agens kan he val ster+:: te be-t:wyfel, tensy daar 'n konstruksie 

met die konnektiewe na- da.arin voorkom. McLaren se tweede 

agEms berus heel m,::.,cnt:lik op die misverst2.nd dat enige sub= 

stantief wa.t as ondcrwe1,p g13bruik word sander voorbehoud 'n 

agens moet wees. Dit is duidelik dat daar 1n presisering 

van die term agens moet plaasvind. 

1.2 .12 In 1 n sin soos Uyise wamfundisa umfana ubudoda 'sy 

vader onder-rig toe die S<3Un in manlike deugde 1
, sal 

dadelik gekonstateer word dat uyise die cigens is. Wat in 'n 

sin soos hierd.i(:"?. ook duidEilik is, is dat die naamwoorde elk in 

'n sekere verhouding tot die wer:kwoo:rd staan, en via die werk= 

woord oak t:ot mekaa.r sekere VE:rhoudings openbaar. In 'n 

twee nvoorwe1..,pe II t<.:> benoem. Die enigste noemenswaardige 

· . . . . 2 5) poging tot dusver in hier·c1.ie rigt.ing is den:r Chafe- aange:: 

2 3 ) A Lu ganda Gx1annnar, p . 31+ 2 

2 4) A Xhosa. 1?,r·ammar, p. 111 

25) .Meaning :::1.nd the Si:ructurE; o:f Languag2, p. 144 v1g. 



:3.0 

Vs:rcler r.3al oo:k duidelikheid :;:::n benamin1_!,f3 ve:ckry mo('.:t 

Want dit lyk van belang te wees dat !n duidelike begrip 

van die verf:,k:ilh::nde ve:chcuding::,: van 1::ubstantiewe tot die 

da.arin . 

1.2.1:3 sc,rnant:L•::.se 21.spc:k van die t1,:1lk:unde word. sekerlik 

as op suiwer intuisie nie. Die neiging in die moderne taal= 

kunde al grater plek toe te Ken 
., . 

a2.n UJ.e intuitiew0 

aanvcr,ling wa.t: ·1 n sprek:t,~:r vir sy e 1e ta.2:.J. rH,::t. In d:i."c' lig 

hi1':.,rvan Inoet kerrn is neem van wa.t 
1 . 2~) 

Ny erru..,ez ~- OOT' die 

kousatief te s~ het. Wanneer hy oar die kousatief praat, 

hy dat dit he:r<kc:;n kar: w,:_,1:1d a.an die .::,.gtervoegsel -is.§:, mc:,ar hy 

vo,::g 1.n dieseJ.fcle a3em by 0 norn,,1-~-kr:~ k~mtbe kungesiwo wcnke: 

amagama okujcrt~;hcleJ.wa kuwo u-isai; ( n:hoewe1 -isa n,:1tuurlik n1.e 

aan al1e woorde gevoeg ,:,;rord nic") , D~t is 'n insiggewende 

stE., 11.ing, vera1 as mens daa.raan dink clat byr.a e1ke bas:iese eri 

afgeleide werkwoordstam in Doke 
", .. ) 

se woordeboekL 1 van 'n kousa~ 

Nyembezi benader die kousa.tief 

umunt:u enzr: into~ noma. ,_1kwenza. i:nt:::i yenze is;;;mzo cs i·thile 11 

26) Uhlelo lwesiZulu, p. 96 
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( 
11 m2tak dat 'n me.ns i,3ts doen, of maak dat iets 'n sekere daa.d 

Hy bepaal nie verder wat onder 11 into 1
'
1 verstaan 

m.oet word, soos Ashton dit probeeri doen het nie. Hy is baie 

eksplisi,":!t wannee.r hy byvoeg dat: daar ma.nierE~ is waarop hier= 

die afleiding gebruik word wat nie 'n kousatiewe betekenis 

weergee n:i..e. In 1 n p-::1.ragraaf met voorbeelde in sinne wys hy 

ook op die sg. 11 assist ie.we 11 b2-t:ek2nis wat die suff iks kan he. 

In 'n verdere paragraaf gee hy ook voorbeelde van hoe hierdie 

su.ffiks in vergelyk:i.ngskonstruksics geb:r·uik kan word ·--- iets 

waarop ande.r ber.,krywer·s vaE Nguni ook gewys het. 28 ) 

volg hy: 11 Kuningi ukukhuluma J.apho siy,::.'. sisebenz.ise isenzo 

esigcina ngal,=:si si.jobelelo kodwa kube kungasho nezeneze 

ukwenzisa. 11 ("Da.ar is baie spreekwyses waarby ems gedurig 

tn w2rk1,.;roorcl geb:ruik w21t op hicrdie suffiks ,::.:indig 1 maar dit 

hei: hoeg12.naamd g•.::en k:ousat iewc:: betekenis nir?. 1'
1
.) Hy lig hier= 

die stelling i:oc, met: d ie vo1gende voorbeclde: 

(a) Umalume akayeki ukubalisa ngokushon(~lwa ngumkakhe I Oom 

hou nie op oJT, va.n sy vr,ou se doocl te kla nie 1 • 

(b) Udadcwethu wa.thi lapho ephinda impinda, ubaba wamhlabisa 

inkabi 1 Toe ems sm·-::tE::r vir die eerste keer na haar huwe:: 

lik weer by ha.ar ouerhu1.s g:aan kuier het, het Vader 1 n 

bees ter ere van ha.a.r ges1ag 1 
• 

28) Soos byvocr~eeld Doke, Van EPrlen) Louw (Handboek van 
Xhosa) en Ziervogel 



12 

(c) Ngifuna ukuhlalisa umame ngoba unesizungu 'Ek wil Moeder 

( d) Khombif_; a le:z :i z :Lharnbi indJ.ela 'Wys hierclie rr'!1.s iger•s die 

pad 1 • 

(e) Inkos:i. yaJ.ixoshisa inkomo iqhc1we e1ik:hulu 'Die hoofma.n 

het die groot held 'n bees geskenk' . 

( f) S ifuna ukuna.mbithisa ka.hle uk:uthi uthini 'Wat JY se, wil 

ans deeglik herkou' . 

1. 2 • 1 1;. l"tc;ewel Ashtcm e. a. 
29) 

daarop gewys het dat die kou= 

satief tot allerlei vertolkinge in staat is, vind 

ons J.n Nyembez,i diE'; eerste persoon wat r-onduit verklaar dat 

daar talle gevalle is waar die suffiks --isa ru.e kousatief is 

nie. Dit is 'n stBlling wRt slegs na grondige besinning 

kwytgeraak behoor-·t te word. Hierdie stelling ver~ien om on= 

dersoek en as korrek of verkeerd bewys te word. 

1. 2 .15 Aans1uitend by Nyembezi vind o:ns Pahl 30 ) wa·t die 

":Czinyr:~ izenz.isa. nangona. zinemo 

yezen zisa, a.z2:nz is .i.'1 ( nParty kousat iewe :mac=tk nJ.e kousatief nie, 

hoewe1 hu11e die kousa.tiewe vorrn het"). Sy voorbeelde sluit 

( =xokela) 'lie.g', 

-etyisa 'herkou', --:fuman.is2:.: ( ;~ fumana) 'vind 1 , -phis a 'gratis 
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aanbie<l'. Wat hier: 'Jerdien om nagegaa.n te word, is die sino~~ 

nieme vorme wa.t hy in hakies aand1.1i. 

1. 2. Hi As 1 n mens ctie verskillende opvattinge wat deur die 

o~nskou neem, is daar 'n paar a lgemene gevolgtrekkings wat ge= 

(a) die kousatief is nag nie behoorli.k bestudeer nie. Die 

mE~e.s omvattend(": werk is gelewer· d<:~ur Doke, 31 ) Ashton 3 2 ) 

(b) mE,este navo:rser•s t:rag orn 'n sema.ntiese verklaring 

van die kous;72til?.f te gE·e, maa.r bly in gebreke om hierdie 

definisie tot sy logiese gevolgtrekkings uit te stip. 

. 31.J.) ' Son~ige navorsers net egter die slaggate raakgesien 

bee1~ aa.nstip. 

punt vi:r> hu:LJ(,: b1c~sk:r'ywing g;::,kies het, rn()eS hulle nood= 

wen dig by die vol'rn bly en lwogstens di.e 11 afwyken de 11 ge= 

bruike van di.e kou:,;a-c:Lef vGrmeld. 0 ~ h ~t: uor•t·o~ 35 ) by-L) \,., l,... - !.l - . J.J. -

voorbee ld vyf gebruikc, vir die .kousatiewe vormeleme nt i.n 

31) Textbook o f Zulu Gran~ar, p. 145 vlg. 

3 2) A l uganda Gr'an:tmi:::r J p. 31+!:l v 1g. 
Swahili G:r•arrunar, , p. 232 

33) ZoeloE:-Gra.ntrr1c:1. tik21, p . r:;77 vlg. 

3 5) .A Gr0ammar o f Luv a. J e , p. 9 1+ vlg. 



Lu va.:t.e. aangernel.d t::raa:evan twc-:.e op die oog af na war,e kou= 
~ , , ) 

Dok:e'"' 0
· gee dric gebruike waarvan een na 

tn ware kousatie:f lyk en tn tweede aldus beskou kan word 

indien mens eers vooraf 'n veronderstelling maak . Van 

I
' .. 37) 1 .,eGen vo_g hoof saa.kli.k i,:t cJ..ieselfde trant ma21r probe.er· 

ni.e d:t(~ ander voo:c·bee:Lde wa.t hy gee) ander:3 interpreteer 

11l'.:::. 

(d) die suf:f iJ(s ···lSc:l 

Hu1 le p:t'.'obeer 

egter nie die funksie of betekenis van hierdie agter= 

voegsel in sodanige gevalle nader omskryf nie . 

(e) Alle navorsers het in gehreke gebly om die semantiese 

r:;ienskappe van die basier,e werkwoor1dstara wa -:1rui t 'n kou= 

D:Le noukeu:rige 

inagneming van sekere . . k semantiese eiens appe 

werl(woorde onderhewig is, 1s myns insiens onontbeerlik 

vir die verstaan van die kousatief. Di.e meeste navorsers 

praa.t van l!the a.ct ion of the verb I!, rem deur hie-rdie tradi::: 

Edcmel.e benadering wcr·d u:i.t die oog v,,,rloor dat di(~ 1,erk= 

r,5_t: w:i.1 

36) Textbook of Zulu Cra:m:ma.2· , 1:.15 vlg. 

38) Soos Nyembezi: Uhel.o l.w,.=::s:1Zulu~ J:::, 97 v:J.g. 
e?.n 1?ctttJ.: Isi)Chc)t-.~c1 r:(~l).::I1·1.gt2:L 1e:rna.t:~ciki, ]!· 81 -r..;Jf;. 
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Scmmige navor= 

sers het 'n duidelike verskil raakgesien tussen aksie= 

werkwoorde en die ;;,;,at I n toestand aa.ndu :i.. Dit was dan 

oak hulle wat begin het om in die rigting van 'n oplos= 

sing te beweeg. 

d:ic, ver,skil tusf3en dif'..:: uitgang -shc1 en -zha in Swahili by 

by et2unrne wat onderskei tusc;en I n nT,titigkeitH en I n 

"Zustandn. 

( f) Party navor,se:r-s hct te staa.n gek.orn voor d1e inkon= 

Ander het dit 

nie raakgesien nie of hulle slegs weinig daaraan gesteur. 

By laasgenoemdes is die verta1ings wat hulle gee sterk te 

betwyfel ten opsigte van hulle korrektheid. 

meestal 'n lang lys voorbeelde --- slegs die enkel 

-vert 2.:.ling claa:chy. Diegene wat wel voorbeelde in sinne 

gebruik, het die afwykende betekenisse wel raakgesien, 

maar· kon :ru.e juis hond haar~-af maak niE:. Een van die 

na.nder'ne" betekenisr:;e wat taam1ik gou waarneembaar was, 

Di t strek Van 
L• () '\ 

Sambeek ,.., , tot se}:' dat hy du:i.delil<: op dir: ongerymdhede 

ge:~wys 1H?.t warmee:r, dit kom by die vcrrning van kousa.-t iewe 

in Bemb.:::1.. 

39) Suaheli Handbuch, p. 122 

40) A Bemba Grammar, p. 8 7 vlg. 
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1.2.17 Al die probleme wat in ons uiteensetting tot dusver 

wees. 

lig geplaas word. 

TERMINCLOCIE 

Vir die doe] van hier0ie studie is dit nodig dat 

word. Ander tc:rrne va.n 1 n ::;p(~sifieke aa.rd sal ter· gelegener 

tyd breedvoerig verduidelik word. 

Afleiding 

:l.3.2 . . d kan as ak:3J.orna.t:i.cis aanvaar wor. 

va.1.1. krn.1.sa.ti.ewe praat, ons aa:n hulle dink a.s afge::: 

leide werkwoorde. H:i.crdic kwessie van dfleiding sal gedur:i.g 

By ". 
(11.E: ondersoek het dit geblyk dat 

se. Ons illustreer dit m,,::t afl(:;idings uit ideo:fcns omdi.it al::: 

bei prosesse d:Lki.·J(:::h:: uit h:ierdie woordsoor·t voortkom: 

(a) Zathi bhidli izindonga zesigodlo. 

( '!--., ) ~ . • . . • - ~abh1dl1ka 1z1ndonga zesigodlo. 

(c) Zabhic11iZ<:"i :i.zindong,J zc:::3:i.godlo izitha. 

Ons standpunt is da:t ·"bliidlika. in (b) en -b.hi.dliza in (c) al= 

bei uit die ideofoon -thi bhidli afgelei is. Vergelyk p;::,.r. 

die sin tc."" eniger tyd deu:r• die ideofoon vsrvang wo:rd. Met 
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ill1der woorde~ -bhidlika wot~ fakultatief met die klankbeeld 

gebruik. Sinne (Et) en (b) is da.n cok in die a.lgemeen g,3spro= 

ke sinoniem. Van so 1 n afl8idingsproses s 1~ ons dat dit 'n 

. 1 1. S 1Inp €1\.Sf~ af1eiding :i.E, deur midd(::l var. die afleidingselernent 

-k-. In die geva.1 van --bhic1li::.;a he:t daar iets meer as net: 

bloat 'n afgeleide vorm gekam. Ons sien di~ daardeur dat 

-bhidliza nie as alternatief vi.:c die ideofo,)n gebr'u:i.k kan word 

lllE:. Da.ar het 1 ri spec:ifif.'!ke verhouding ·!:ot stand gekorn tus~ 

sen -thi bhidli en -bhidliza. In so 'n geval word gepraat 

van 1n ~ornplekse afleiding deur middel van die afleidingsele= 

ment -z .... Ons wil dus hi.er:r.tee impJ.iseer dat die betekeni.s 

van die basisvorm by 1 n komplekse afleiding op een of ander 

wyse aangetas word, ·te:rwyl di t: nie 
, . 

Ci1.C geva1 by 'n simplekse 

afleiding is nie. Nog voo:r:'bcclde met gebr'uikmaking en aan= 

vol.gende: 

(cl) Ideof oGn: Uml: 1a.mbi wa~:hi nk,:.1mpu pha.kathi udatshulwa 

yisilo 'Die trop is deur cliE:: ondier ~-n twee 

(c) S imp10,ks : Urnh1a.mbi wc:1.r.ik~!:.£:.lka _pha.ka.thi uda tshulwa y is:i..lo 

'Die trap is deur die ondier in twee gesplits'. 

( f) Kompleks~ 

4-1) Die laaste drie voc:.d)eelde met -thi. phumu kom nL-::. uii: die 
Zulu-English Dictionary Ei~:, ma.,3.r is eJ"e voorbeelde. 
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linqanisindi 'Deel daardie sak mielies in twee l.> 

dat dit :ni.r:,, te swaar wor•d vir• ju1le nie' . 

( g) Id.::!ofoon: Alia.ntwana ba:.rJ.1c:, phumu emthunzini 'Die kinders 

is in die koelte aan 't ruste'. 

(h) Simp1eb;: ernthunzini 1 Die k:inders is 

in die koelte aan't ruste'. 

( i) Kompleks: Abazali Laplturrn.1ze abantwana emthunzini 'Die 

ouers het die kinders in die koel te laat rus 1
• 

Uit hierd.ie paar, voorbeelcle is dit reE-:;ds duidelik: dat 'n spe= 

sifieke afleidingselement nie tiperend van die soort afleiding 

is nie. Die:'.! element -1·· J.S bys.roorbeeld 'n komplek:se afle i= 

dingsc;lernent in (f), rnaar· 'n simplekSl'1 afleidingselemEmt in (h.). 

1. 3. 3 

Basis 

Uit hoofde van die feit d;-::1.t ons grc'durig met aflei= 

ding:; gemoeid sal ,·mes., i.:;; dit nodig dat ons bepaal 

wat ons as bas :i.s beskou waax,uit kousatiews werkwoor·de af gelei 

kan word. In hoofstuk 2 s~l ans hoofsaaklik met die aflei= 

en daarom sal die basis waar= 

uit 'n afl•2iding gema.ak wor,d u:i..'t: !n c:nkel woord bestaan. In 

die geva1 van werkwoorde wr;rd a.s basi::.: geneem die gedeelte van 

die woo:rd, sander sy pref.ig,,oPencle fcnnat iewe, wat v66r c.He af= 

leidingselement staan plus die uitgang -a. Dit: is met ander 

woorde die stam .in d:i.(?. gcv1onc st:elvorm V"l.n c.1.ie wcrkwoord. In 

di(:;! geval va.n afle idings u i·t ide,ofonE! v·JCYr>d a.s basi:3 beskou die 

gc~deeli:e voor' die afJ..eid.i:ngfJ(;l,;,=e;nent ma.a.:c ;3onde:r• die prefigerende 
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format iewe, met and er woorde die struktuur van die i<:!eof oori 

self. 0 d 
. 

1... rn _ c:tt: s (Jrrnn1.g(:: klank.beelde .se struktuur identies is met 

die ooreenstemmende wer0 kwoordstarn, sa.l ideofone in hierdie ver= 

hande1ing de:ur-gaa.ns aangcdu:i ·wo:r'd met die werkwoo:cdstarn -thi 

voor hulle. 

1. 3 .4 Die ,,J(:::ck,•✓ 00:r;de wat ondersoek word, korn. ,:;i.1mal uit sin= 

ne en , 7erskyn :i.n wisselend.e modi en tyd vorme, Soos 

dit alreeds geblyk het ui t die beskrywing van wa-t 'n ' . . oas.1.s is, 

sal die basisse aangegee word in die gewone stelvorm wat ge= 

woonlik die teEm.wc,ordige tvd in die indikatief impliseer. Di t 

word gedoe:r: om die bef,lo:mm<::'J:•nis verbonde aa.n die onthou van 

tye, modi, relatiefkonstruksies en ander taalverskynsels wat 

Sodoende kan 

dan slegs op die kousatiewe werksaam.heid ;.:i.lleen gekonsentreer 

word. Ons moet hi(C?r byvoeg dat waar I n werkwoord meer as een 

ekstEmsie vertoon, waa.1.·van 1:_-;f:n 
I n moontli.ke kousatiewe vorm= 

element is, daar 1 n besl:iste keuri:ngsbeleid gevolg is. In 

alle gevalle ·w::1.ax· een of meer e}.:Ttensies na die vermer:nde kou= 

satiewe ekstensic vcPskyn) J_s dH=c w,;:,rkwoord nie vi11 ooPweging 

opgeneem nie. In gevalJ.Jc? waa:c I n eksens ic,/ s v66r diE ver= 

oorweging opgeneem. 

werkwoordekste:nsie s l.cg1:; die gede,2ltr:, van die werkwoord be:in= 

vloed wat horn voorafgaan. 

voorbeeld, oefen die vcn•melc°-ment -is-- 'n i.nvlocd uit op -fund( a) 

Dit sou clus g2en doel <lien orn. 'n ge= 

-fundisela in r n km:.·pu.s in t:e r.; lu.~:.t :rdc. Wat betref 



die pasr:, iE:.f c kste.nsiE, -w- ~)f -~-) wor·d dit vi1° die doel van 

h:i.,?.:r~die studie ni,2 as 1 n \•.ierkwoordek,3-t.:ens i e b e skou ni12. . 

red1c; hiervc)o1~ iE d ::it die passieftcken slegs : n a tc,p(ok van J.ie. 

werkwoord na vo:r e bring e n nie 1 n wysiging in di-a betekenis t:e:: 

Om c1iesc1fde 

rede as by die pas,,,ief word die per>fektumsuffiks in hierdie 

betoog nie as werkwoordeks tensie aanvaar nie. 

1. 3. 5 Hie r volg 'n skematiese voorstelling waaruit gesien 

kan word hoe die 

Basis 

ohJ. ,:mga.nise -hlangana 

bafuthuzelisci -futhuze1a 

-thi phihli 

-·th i phih li 

zahwa.du,~.a -thi hwadu 

Ui t d :Le skema is d:i.-t: dus du i::l,::o,1ik dat 'n reedf.; af gehdde vorm 

van 'n wcrkwoord as bttS is ka.n fu ngeer. 

1. 3. 6 In hoofstukke 3 en 4 waar ons onders keidelik te doene 

h e i: met d:i .. <:"~ sin-taktiese (.:;n semanti.ese a::ipel<t"°~ van 

kour;3atiewe, sa.l daar in die me.2ste gevalle ook. sprak:e wees van 

'n basissin. So 'n basissin is die waa.1:•skynlikste onderlig= 

g/:-:nde sin --- met die wer·kw o e:r. ·d in sy bas:i.svorm ~--- waaruit 

die afgeleida werkwo ord dan sou kom. In voorbeeldsin (21) 
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(ingubo) sal die ba.sissi.n vir die werkwoord ngizothungisa aan:: 

d.w.s. gestroop van alle 

11 gemerkte" rnodi en tydvor>me. In sin (1) in dieselfde hoof= 

stuk sal die werkwoord wakhanyisa se ba~nssin wee~J: ( Isibani) 

s iyakhanya. 

:1. 3 • 7 Ten slntte moet a.angestip word dat die basisvorme 

van enkele, hoofsaaklik drie- en meerlettergrepige 

werkwoorde u:Lt ideo:fone afgelei, die vo1le ideofoon is, terwyl 

die afleiding egter slegs 'n gedeelte van die ideofoon vir af= 

leidingsdoeleindes benut. Voo:rber:':.lde wat in hierdie werk 

aangehaal word, is onder anclere: 

Wer'kwoord Basis 

-ngqongqoza -thi ngqongqongqo 

-.bhubhudla -th:i. bhubhubhuu 

Alternatiewelik kan slegs die gedeeJ.te waaraan die vormelement 

gevoeg word as basis beskou word, d.w.s. nie die volle gebruik:: 

like ideofoon nie, maar slegs die eerste twee lettergr-epe. So 

'n beskouing he-t da.n die voorc1(~el dat di t: in die.selfde voee val 

as die algemene tweelettergrepige klankbeeld. \!fat ookal d it:::! 

vorm van die basis is, doen geen afbreuk aan die beginsel nie, 

naamlik dat daar per se 'n basis moet wees. Vergelyk ook 

par. 1. 3. 3. 

1.3.8 Dit is begrippe wat sal opduik wanneer daar besin 
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word oo:r. di,:? v,:~:rhouding wa.t di(:: werkwoord het met subcta.ntiewe 

wat gewoonlik in voorwerpsposisie staan. Onder substantiewe 

word ook lokatief,., en .instrumenta.lisvorme ingesluit, aioook al= 

le woorde wat soos substantiewe gebruik word. Wa.t tradir3io= 

neel as di,,, c1.:i .. re kt e vo(>r-w-::,,rp L,eskou wcrd, sal ook mecstal die 

primere substa.nt i ef genoern w1::Jrd. Dit is die substantief waar= 

op die werkwoord die rneeste betrekking het, waar die substan= 

tief direk by die werkwoord betrr:>k word. Wanneer 'n werk= 

woord ' n cnkele voorw,=:rp EeE.'!m, is dit gewoonlik 'n primers 

substant:ief; maar dit hoef nie altyd so te wees nie. Dit 

ka.n ook 1 :n sekond§:re subr:;tantief w1:~es sonder· selfs die i.mpli= 

si.ete teenwoordigheid v an 'n primgre subs·tantief. In die 

voor,bec::o.ldsin ( :U) in par a.g:raaf 2 . 2. :1 i s daar byvoorbeeld geen 

prim~re substa ntief nie. T'l·j,s. tv:ree naamwoorde in voorwerps= 

posisie is albr:=::i. sekond§re subst::1r1ti 1?we, die een in a.pposisie 

tot die andcr. Vergelyk ook ebunzini en ngabomvu respektiewe= 

lik in sirme (l+Q) en ( 1+1) 1T' _, .• J, Wat logies volg uit 

die vorige paar reel:-;; is dat 'n 11 indirekte voorwerp:r 'n sub= 

s tan tief is wat in I n indirektrc~ verhoud ing tot die Wt,1~1<:·woord 

staan, en gevolglik dus 1 n sekrn1dfre substantief genoem word. 

So 'n sekondere subr:~tanti,s'-f korn dikwf:2h, :i..mplis:i.et in die sin 

voor, (:::n soms word hy c!eu1' sy voorvJE,rpska.kel in die w0.rkwoord 

verteenwoor,d ig ; Hy vorm nie seios die pr'imere substantief 'n 

omniddell.ikr~ ::d..nsbestandcle:e1 ( 1!:i.nrn.·,,,,0 cLLate '.::: onstitue:nt 0
) met die 

wE,r·kwoor-d nie. Ind:i.e:r: hy eks1;:t.isiet :m die ::;in voor·kom, 

staan hy gei-monlik verdE:.r· weg va.n die wer·kwoord as dire:: primere 

substantief. In d.i.E, herkenning van die twee VE:rskillE~nde 

soorte substantiewe sal hierdie punte in aanmerk1ng geneem 



word soos deur die sin self voorg,:.:_:skPyf word. Daar word 

groat waarde aan geheg dat dit die sin self is wat moet bepaal 

watter vc<.n twee voo:rwerpE: die r•rimere substantief is, d. w. s. 

op watter voorwe:-cp die a-:mdag primer toegespi ts word. Uit 

wat hier betoog is, 1.s c1i t voor die hand liggend dat die sub= 

stantief wat as die onderwerp van die sin optree nie by hier= 

die termino1ogie ingeska.kel word nie. 

1. lj. 

1.4.1 Dit is nodig dat sekere vaoropgestelde stellings ge= 

maa.k word wat a.s uitgangspunte van hierdie verhande= 

ling sal dien. Ons st ip huJ.le punts gev:ys hieronder aan: 

Kousatiewe: afleidings 

:1. • 4 • 2 Ons gac:tn van die standpunt uit dat kousatiewe werk= 

woorde afg1::!leide werkwoorde is. Dis haas onnodig 

om 'n motivering hiervoor te gee. Ons trap maar op die spore 

van alle onder·soekers van Bantost:al.e wanneer ons hierdie stel= 

ling maak. In die me.estc gr-arnmatika.s wor·d die kousatief in= 

gedeel onder dj_,-3 "derived forms'" van dit? werkwoord. Die ·taal= 

kundiges wat nie spesifici<: dj_E, woord a.fgelP~- noem nie, impli= 

seer dit deur te praa-t van die g1:ondvorm c,f bas iese vorm waar= 

uit die kousa.ti,2f kom. 

Ideofoon: 

1.4.3 Ons aanvaar vir 1:.is rdie. studie di'.i.t dire; ideofoon in 

sy eenvoud igs ii:; st:ruktuur 'n primere vo:rm 1.s. Ons 

wil toegE,e dat daar 'n saak u:Lt te maak is vi:r diE~ beskouing 
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dat 'n ideofoon oak uit 1 n wortel plus slotvokaal kan bestaan. 

Aangesien daar in hierdie s·tudie nie verdE-T' as op die vlak van 

die. stam gea.nalise(3r word nie ~ sou dit i'rrele·-1cu1.t en eintlik 

nutteloos wees om die ideofoon tot kleiner morfologiese een= 

hede af te breek. Die stam~ en derhaJ.we ook diE' idPof oniese 

stam bly ons kleinste basiseenheid. Of die ideofoniese stam 

ook 'n wortel is of :nj_,2, ir:~ hier n:i.e van bf!lang nie. Verge= 

lyk oak par. 1 , 3.3. Dit beteken met ander woorde dat 'n 

ideofoon soos ons horn hier gebruik nie 1 :n a.fg,=::leidc0
: woord= 

soort: is nie, rnaar 'n ba.siese woordsoor1 t waaruit ander woorde 

Hierin is ons dit eens met Meinhof, 42 ) 

43) - 44) Doke en anaere. ()ns wil n:ie uitbrei oor die redes waa.:c-= 

om ons ideof one so beskou ni.,2, rnaar kan mi ski.en onde.r andel'e 

net twee kortliks aanstip: eerstens, daar bestaan reeds in 

Zoe loe 'n vormelemen·t ·- iyan ! waarmE:e I n ·tipe af gele ide ideo= 

foon ui t elk:e bas iese 2!1 a:f geleide werkwoord gevorm ka.n word. 

Waar•om sou daar dan 'n tw.:.:>.ede reeks afge leide ideof one: in die 

taal bestaan? Aangesien die Zoeloetaal na gewoonte aflei= 

dinge deur middel van vormelc~mente bewerks·tellig, moet aange= 

wys kan word w21tt,3r, vormelementr3 by andcr woordsoorte gevoeg 

word om ich~ofone tot stand te b:ring. Dit skyn nie moontlik 

te wees nie, behalwe in die :cieeds genoemde g,::val met -iyan~ . 

Hieruit moet ans aflei dat die woordsoort wat as ideofoon be= 

42) Grundzi..ige e:u,,:::r verg:Lei.chenden Grarn.ma.t:ik de.r Bantu:: 
sprachen, p. 133 ··- voetnota 

4- 3) Textbook of Zulu Gr•a.rnmar, p . 15 6 vlg. 

44) Soos Bourquin en Ziervogel 
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kendstaan onafgelei moet wees, Vergelyk ook par. 1.3,3. 

Tweedens, in 'n geval soos byvoorbeelcl -bhocoza wat 5 soos ons 

later sal sien, 'n kous atief en derhalwe 'n afleiding is, waar 

moet ons die basie se vorm vir die afleiding gaan soek as dit 

nie by die ide ofoon -thi bhoco 1s nie? Dit lyk hoogs onwaar= 

skynlik dat -bhocoza van die enigste ander verwante stam in 

Zoeloe, naamlik -bhocobala afgelei kan wees. 

-bhocobala self 1 n afgeleide starn. 

Ideofoon: werkwoord 

Boonop is 

1.. 4. 4 Die ideofoon word as deel van die werkwoord beskou. 

Ons huldig hierdie ad hoc standpunt omdat al die 

klankbeelcte in ons voorbeelds inm~ as I n predikaat ui tgedruk 

word, en elk as 1 n aanvulling van die hulpwerkwoord -thi aan= 

gewend kan word. 

1. 4. 5 Klankverskuiwing /k 7 'J, /z 7 

Die moontlikheid van 'n klankverandering van /k 7 na 

/z 7 in die fono1ogiese ontwikkel.:i.ng van Zoeloe word nie aan= 

vaar nie. Beide Meinhof 45 ) en Guthri,:i 46 ) se werk erken nie 

r:;o 'n r~·,,.,.,oloc'·1·E·s~ .k.]"'r1e ; e..-· n1.· 0 u ... U.1 :. t? -: ..::.. .... c.~ L -V .. ~ i. ·-• Wel word erken en aanvaar 

die verandering van /}: 7 na. /-_s 7. Dit beteken dus dat 

daar in hie:cclie werk nie aangevoer sal word dat 'n vorm soos 

45) Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, p. 18 vlg. 

46) Comparative Bantu, Vo l. 2, p. 63 



26 

byvoorbeeld -phihliza uit -phihlika afgelei is nie. 

1.5 WERKMETODE EN KORPUS 

1.s.1 Daar is besluit om 'n korpus van vyftig werkwoorde 

te toets. Die werkwoorde kom elk in 'n sin voor. 

Die sinne wat arb~tr§r as voorbeeldsinne gekies is, kom op 

dr:i.e na uit twee romans. Die een is Ngiyoze ngimthole van 

D.B.Z. Ntuli, wat in 1970 verskyn het, en die tweede is 

USimpofu van M. Xulu, wat 'n jaar vroeer verskyn het. 

1. 5. 2 Die gekose werkwoorde is nnn of meer om die helfte 

tussen die outeurs verdeel. Die keuse het chrono= 

logies verloop, d.w.s. soos hulle na mekaar in die leeswerk 

voorgek:om :bet. 'n Werkwoordstruktuur is net een keer gekies 

en 'n herhaling daarvan, wanneer dit voorgekom het, is nie in 

aanmerking geneem nie. Daar was egter 'n paar uitsonderings 

op die reel. Die een is waar -elusa herhaal is omdat die ver= 

moede bestaan het dat hy in die tweede sin waarin hy voorkom, 

anders op die -t:oepass i:ng van die kri teria sou reageer. Die 

and er plek waa:r herhalings voorkom, is by die skaars groepie 

werkwoorde wa:t 'n af1eiding vorm deur mi.ddel van die vormele= 

ment -s- (waarva.n -elusa terloops ook een is). 

1 • 2 • 5 , 2 • 2 • 3 , 4 • 2 • 3 en 5 . 4 • 2 • 

Vergelyk parr. 

1. 5 .3 Die orige drie werkwoorde --- nrs. (21), (22) en 

( 2 3) ---- is ver1kry uit C. L. S. Nyembezi s e grammatika 

Uhlelo lwesiZulu (sewende druk 1971). Hierdie drie is byge= 
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bring omdat Nyembezi uitdruklik se dat hulle, benewens 'n hele 

klomp ander voorbeelde wat hy aanhaal, nie kousatiewe is nie 

ten spyte van clie vormelem(:'nt -is-· wat hulle openbaar. 47 ) 

Daar is gevoel dtrt hulle ook aan die rnaatstawe cnderwerp moet 

word. Nog 1 n I'(:':CJe wdarom hulle ingesluit is, is dat twee van 

hulle 'n verskynsel openbaar wat: nie so duidelik in die ander 

gekose werkwoorde uitkom nie, maar tog vry algemeen in Zoeloe 

aangetref wor.,d. Die derde aanhaling uit Nyembezi is effens 

gewysig om 'n ander aspek van die betrokke stam in 'n skerper 

lig te s·tel. 

1. 5. 4 

Bepaling van korpus 

By die aanteken van werkwoorde uit die gelese boeke 

is daar uitgegaan van die tradisionele opvatting oor 

hoe kousatiewe uitgeken kan word. Gevolglik is alle werk= 

woorde waarin die klankgreep -is- gerealiseer word, opgeteken. - - . 

Daarna ook all.e werkwoorde wat die klanke -s- en -z- bevat. 

Hierna is nagegaan watter van hierdie werkwoorde afleidings 

is. Die wat ui t die staa.nspoor g e blyk. het nif) afleidings te 

wees nie is weggelaat. Hier en daar is 'n twyfelagtige ge= 

val behou. Dit was veral die geval by afleidinge uit idea= 

fone, deur middel van die klanke -s- en -z-. Sommige van die 

twyfela.gt:i..ge wer•kwoorde het later geblyk nie kousatiewe te 

wees nie, maar hulle is behou om as illustras ie te dim1 van 

nie-·kousatiewe, maar- mee:r. neg, om clS teenhanger te dien vir 

kousatiewe en sodoende die kontras skerper te definieer. 

47) Uhlelo lwesiZulu, p. 98 
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:1.. 5. 5 Die kies van werkwoorde het nie hierby gebly nie. 

Daar is ook werkwoorde opgeteken wat intuitief as 

kousatiewe aangevoel is; hoewel hulle nie die gewone aflei= 

dingselemente in hul struktuur vert:c>or1 het TilE:' , Ook hier is 

twyfelagtige gevalle ingesluit n1e·t die oog daarop dat die ]<r1 i:;: 

teria hulle as kousatiewe sal uitwys al dan nie. 

Rangt,kikking van korpus 

1.5.6 By 'n voorlopige ondersoek het dit geblyk dat hier= 

die werkwoorde hulle maklik in verskillende groepe 

laat rangskik na aanleiding van hulle struktuur en gedrag. 

Daar J.s besluit om hierdie moontlikheid verder ·te ondersoek. 

Dit het uiteindelik gelei tot 'n rangskikking van die gekose 

werkwoorde op so 'n ma:nier d.=:tt dit hulle beskrywing sou verge= 

maklik en ook die uit2indelike gevolgtrskkings beter sou skik. 

1. 5. 7 Die klaar.blyklik:e beginpunt was by stamme wa·t die aflei:: 

in hul struktuur openbaar het. Drie-

en-twintig sulke werkwoorde .is ,::tan die toets onderwerp; daar= 

na kom sewe aan die beurt wat die afleidingselement -£- open= 

baar; dan volg vyf werkwoorde wat skynbaar, 'n -~- element ge= 

br•uik vn, die kousatiewe afle:iding. Hierna volg ses aflei= 

dings uit ideoforn3 met dan word die 

moontlikheid ondersoek van sewe werkwoorde wat, behalwe een) 

almal uit ideofone kom en op die klankgreep -ula uitgaan. Die 

laaste twee werkwoord (, wat uit ideofone afgelei is, openbaa.r 

ander afleidingselemente as die pas genoemdes. 
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N 
. 

.:, umering 

1. 5. 8 Afgesien va:n die numering van hoofstukke, parag:r.awe 

€'.DG. wat min of meer 'n k:on.vens ionele nommerstelse1 

volg, word die vyftig sinne wat die korpus uitmaak nie in die 

eerste plek onderhewig gemaak aan 1 n paragraaf- of subpara= 

gr2.afnommer nJ.e. Daar is besluit om die korpus se sinne van 

( 1) tot ( 5 0) te nornmer. Orn. hulle duidelik van paragraafnom= 

mers te onderskei, word hulle tussen hakies geplaas. Die 

vyftig sinne word drie keer aangehaal, een keer elk in hoof= 

stukke 2, 3 en i+ :, maa:c d1::>u:rgaans behou elke sin sy nommer. 

Die rede hiervoor is eerstens, om 'n mate van eenheid en aan= 

eenges lotenheid aan die hele korpu s te gee.; en, tweed ens, om 

enig~; _ verwysings wa.t gekorreleer moet word maklik te kan uit= 

voer, selfs oor hoofstukke heen. N& elke aangehaalde sin ver= 

skyn in hakies die beginletter van di1:: skrywer Se van en die 

bladsynommer waar di(-:'. betrokke sin gevind kan word. 

1. 5. 9 

gevoeg is. 

Dit is miskien nodig om hier byte voeg dat by som= 

mige sinne in die korpus 'n substantief in hakies 

Dit is gedoen ter wille van die feit dat die sin= 

ne uit hul verband geneem is en waar die betrokke substantief 

duidelik veronderstel word. Verder dien die toevoeging in 

hakies tot 1 n makliker ontleding van die sin wat behandel word. 

1.5.10 

Aanw2nding van kriteria 

Hier is al 'n paar keer gepraat van kriteria waaraan 

die we:rkwoorde in die korpus gei:oets sal word. In= 

derwaarheid is daar drie kriter'ia: 'n morfologiese, 'n sintak= 



tiese en 'n semarrtiese. Hierdie drie kriteria ward bepaal en 

die knr~uQ aan elkeen ~etoets in hoofstukke 2, 3 en 4 res·pek= ..... ....., '.i....,, '-' ·-·· 

tiewelik. Eers word in elk van hierdie hoofstukke gesoek na 

die word dan geformuleer en daarna 

word die ,,;rE:,rkwoorde uit die korpus gemeet aan die gestelde 

maai:staf. .Daar word egter die moontlikheid oopgclaat dat die 

krit,;;rium gewyGig kan worcl om dan uit(-=:indE:lik as 'n betrou= 

baarder maatstaf te kan dien. N& die toetsing in elke hoof= 

stuk volg 'n samevatting van voorlopige bevindings en 'n voor= 

stel tot wysiging van die kriterium indien dit blyk nodig te 

wees. In hoofstuk 5 word tot 'n finale slotsom en gevolg= 

trekkings gekom omtrent die kousatief en die tradisioneel aan= 

vaarde vormeleme:nte vir die kousatief in Zoeloe. 
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HOOFSTUK 2 

MORFOLOGIESE ONTLEDINC VAN MOONTLIK KOUSATIEWE WERKWOORDE 

INLEIDIN(; 

2.1.1 In 'n morfologiese ontleding van werkwoorde waarin 

die moontlikhei.d van 'n veroorsa.akgedagte c,f dan 

kousatiwi·teit l@, sal daar uiteraard vasgestel moet word wat= 

ter woorddeel dit is wat verantwoordelik is vir hierdie kousa= 

t~iewe idee. Dit het al tradisie geword om vir Zoeloe die 

vormelement -is·- as die nkou::,atiewe morfeemn te beskou. Som= 

mige aanvaarde kousatiewe vertoon slegs die klank -s- as vorm= 

element vir die kousatief. Nog andere word aan die klank -z-

herken as kousatiewe. So 'n bepa.ling vir die kousatief blyk 

egter nie empiries te wees nie, Slegs 'n voorbeeld of twee 

behoort al te oortuig dat die blote her-kenning van 'n kJ.ank of 

klankgreep in 1 n Zoeloe werkwoord nie noodwendig die aandui= 

ding van I n kousat: .ief hoef te wees nie. In die s inne Omame 

baphisa utshwala 'Moeder-hulJ..,:.: brcu bier I en Umalurne ufisa 

ukuphumelela 'Oom wi1 graag suksesvol wees' het ans twee werk= 

Ek glo dat geen 

Zoeloespreker die werkwoorde in hierdie sinne as kousatiewe 

sa.l bcskou nie. Die rede is, meen ek, dat 'n Zoeloespreker 

leide werkwoorde is nie. Hy sal egter dadelik verklaar dat 

-·f isa I n kousat ief is in die volgende sin: Indlala yafisa 

izinkomo eziningi 'die hongersnood het baie beeste laat vrek' 
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waar -:f isa herken (m a.angevoel word as 1 n afleiding uit -fa 

'doodgaa.n 1
• By die forrnulering van 1 n kriterium vir die rnor= 

fologiese herkenning van kousatiewe we1°kwoorde moet die kwes= 

sie van afleiding dus ook 1 n rol speel. Die element -is-

moet met ander woorde aandu1 dat dit 'n vormelement is wat be= 

staansregverdiging vind in die feit dat hy afgele1 is. Dit 

is ve1~a1 belangr:i.k by werkworn:-ide wat s1egs ··s- in hul struk= 

tuur vertoon, vanweij 1 n aantal van hulle wat as onafgeleide 

starnme in die t,:tal voorkom, vgl. -!ilosa 'begin groei, voor= 

neem'; -Dhosa 'gooi' ; 
·1 ) 

-basa~ 'vuurmaak'; -thwasa. 'begin 

ontwikkel 1 
; -_fus~ 'ber>ook, verkleur'; -khesa 'ver-kleineer' 

ensovoorts. Teenoor hierdies kan ons werkwoorde soos -vusa 

1 'J __ ., __ , E'D susa 'w0 g¥1.::,,:::,-nl <--tc·l T.,-tt :::,c, af·· 1,··i·ct1·nrrs •ran vuka v· t:::r-.. -,. - -___ -..... ~::>.l _.__.J!.\. .. :;:. .. ~. VYC (~. <.) ~ (3:,• V .1. ... -· __ _ 

'wakker word, opstaan' en -suka 'opstaan en weggaan' beskou 

kan word. 

2.1.2 Hierdie saak van afleiding het nog twe§rlei implika= 

S le. Die eerste hiervan is waar ons werkwoorde 

vind wat in hul sogenaamde afge1eide vorm oenskynlik CJp pre= 

sies dieselfde wyse gebruik word en dieselfde betekenis het as 

die basis waarvandaan hy afgelei is. 'n Sin soos Izimbuzi 

zehlisa int:aba 1 die bokke c1aal die berg af I skyn identies te 

1) Daar bes·taan getuienis dat hierdie stam verband hou met 
die uitges-torwe vorm -·baka 'brand'. Ver_g;elyk hiervoor 
Meinhof se Laut1:;::hr1 e d~Bant:usprachen en -Doke se woorde= 
boek. Die vorm -basa moes dus oorspronklik 'n kousatief 
gewees het wat met die ver•dwyning Vern -baka sy kousatiwi= 
tei t ingeboet het. Die rnoontlikheid isru"e ui tgesluit dat 
van die ander starnme wa:i: hier genoem word ook oorsp:ronklik 
kousatiewe kon gewees het, maar daar bestaan egter geen ge= 
tuienis daarvoor nie. -ba.sa skyn ook verba.nd te hou met 
die ideofoon -t:hi baka 'vonkli.l'. 
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wees met Izimbuzi zehla intaba 'die bokke daal die berg af'. 

ons s oeke na 1 n krite:r~ium s al een of an.der toegewing gemaak, 

of verklaring aan die hand gedoen moet word om, indien hulle 

nie as verskillend bewys kan word nie, die sinonimie van -ehla 

en -ehlisa te verduidelik. Die tweede implikasie word gevind 

by gewoonlik drielettergrepige werkwoorde socs -tshengisa of 

-etshisa waar ems nie, soos ons miskien sou kon verwag, 'n 

tweelettergrepige basisvorm, soos byvoorbeeld *-tshenga of 

*-etsha hei: nie. Oak hier sal een of ander verklaring aan 

die hand gedoen moet word indien hulle nie voldoen aan die 

neergelegde kriterium ten opsigte van die morfologiese ont= 

leding van kcusatj(2we nie. 

2 .1. 3 Wanneer dit kom by 1 n werkwoord wat die foon -z- in 

sy struktuur vertoon, raak die saak minder eenvoudig. 

Neem ons die klank -z- in ag en die voorwaarde dat dit die 

realisering van 'n afleiding moet wees, dan kan hierdie twee 

vereistes, naamlik -~- en afleiding, bepaal dat werkwoorde 

soos -vuza 'lek (bv. van water)' en -thokoza 'bly wees' ens., 

nie kousatiewe is nie, omdat hulle aan een van die twee ver= 

eistes nie voldoen nie ; hulle is naamlik nie afleidings nie. 

Ons besit nie 'n basisvorm soos -~ of iets dergeliks, en 

*-thoko/*~thok:ola/*.-thokok~ of soiets, waarvandaan -~ en 

-thokoza respektiewelik afgelei kon gewees het nie. Ons ki-•y 

egter ander gevalle waar -·~-· vocir,kom in diE, suffiks -za en 

waar dit wel 'n afleidingselement is. Hierdie suffiks -za 

is onder andere 'n klankgreep vir afleidings uit ideofone. 



B ·~• 2)L y lJOKe KY'Y ons baie voorbeelde. Die -a in -,za is die nor= 

male uitgangs ··~ vir werkwoordc~ ~ en daarom kan ons aanneem dat 

die eintlike afleidingselement die -z- alleen is. 

die volgende drie sinne beskou: 

Laat ons 

( a) 

(b) 

(c) 

Isigqoko simboza ubuso 'die hoed oordek die gesig'. 

Itshe libhoboza umnyango 'die klip dring deur clie deur'. 

I zigebengu zambhocoza za.mshiya ef a 'die skelms h1c':'!t horn te 

lyf gegaan en vir dood laat 1~'. 

Die eerste twee sinne is feitlik identies in hul opset. Die 

werkwoord -mboza is afge lei uit die klankbeeld -thi mbo deur 

middel van die afleidingselement -z- en insgelyks is die werk= 

woord -bhoboza af17elei uit -thi bhobo. 
~ -----· Die derde sin is aan= 

gehaal uit Doke. 3 ) 

ideofoon -thi bhoco, 

Die w2rkwoord -bhocoza is afgelei uit clie 

Nau is dit interessant dat Doke -bhocoza 

as die k:ousatief van -thi bhoco aangee, tE'::r.wyl hy •c•mboza en 

-bhoboza nie as sodanig aangee nie. Dit s~l later blyk dat 

-bhoboza dieselfde reg as -bhocoza :bet om as 'n kousatiewe 

werkwoord deur tE', gaan, terwy1 -mboza nooi t 'n kousatiewe werk= 

woord kan wees nie . 

2.1.4 Ons kom ook gevalle in Zoeloe tee waar 1 r. foon -l

as variant v.ir -~- voorkom, vgl. -gudluza/-gudlula 

'verskuif'. 4 ) Hierdie variant veroorsaak geen betekenisver= 

2) Kyk Zulu-English Dictionary 

3) Kyk bhocoza in Zulu-English Dictionary 

4) Kyk Zoeloe-Grarmnatika 1 p. 681 en ook verwysing nr. 11 uit 
hoofstuk 1. 
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andering by die werkwoord nie. k 5) dl I Doe gee gu uza aan as n 

kousatiewe afleiding van die ideofoon -thi gudlu. Maar by 

-gudlula word sonder meer gemeld dat dit van die ideofoon af= 

gelei is. Etlike sulke -z-/-1-variante kan by Doke aangewys 

worct. 6 ) Die vraag ontstaan nou of die -1:.-afleidingselement 

nie ook in and.er werkwoor•de as 'n vormelement vir die kousa= 

tief beskou moet word nie, byvom:->beeld in -khumula.. Dit 

1 ' . . . d" k ,.., h . 7 ) " aat n mens onwillekeurig in, aan wat Gut rie se ten op= 

sigte van Lingala: :rsi le verbe est la forme stative d 'un 

verbe en -ola, la fcrme active suffit pour exprimer l'idee 

causative dans la plupart des cas. 

longwa partir loneola faire partir 

kangwa se deli.er kangola faire se d~lier, d~lier 

Si le verbe n 1 est pas une forme sta·tive de ce type-la alors 

son c:ausatif se forme en -isa." Dit sluit weer aan by die 

siening van Kotz 8 ) wat oorganklike werkwoorde wat op -ula (of 

-ua) eindig onder die kousatief plaas indien hulle in die on= 

oorganklike vorm op -uka. e:i.ndig. Vergelyk ook par'r. 2. 2. 6, 

2.2.8, 3.2.8, 4.2.5 nr. (42) vlg. 

5) Kyk Zulu-English Dictionary 

6) Net by eksplosiewe /b/ alleen kom die volgende variante 
voor: -bhadlula/bhadluza ; -bhadula/bhaduza; -bhengula/ 
-bhenguza; -bhudula/-bhuduza. 

7) Vgl. Grammair·e et dictionnah'e de lingala, p. 35 

8) Vgl. Grammatik des Chasu, p. 29 
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Uit wat ons tot dusver betoog het, is dit reeds dui= 

delik dat ans op hierdie stadium enige vorrnelemente 

wat aanduidend van die kousatief mag wees slegs tentatief kan 

benader. Opsommenderwys kan ons die volgende oor sodanige 

t.=:~n-tatiewe kousatiewe afleidingselemente se: 

(a) Die vo1•melemen-t -is -· is vooplopig 'n elE:ment wat aandui= 

dend is van die kousatief. Verduidelikings sal gevind 

moet word vir gevalle soos byvoorbeeld -etshisa en 

-tshengisa wat miskien betwis ka.n word as sou hulle nie 

kousat iewe wees nie. 

(b) Die vormelement -s- 1s voorlopig 1 n element wat aandui= 

dend is van die kousatief. 

(c) Die vormelement -z ··· u; voorlopig 'n element wat aandui= 

dend is van die kousatief. Verduidelikings sal, indien 

moontlik, gevind moe,t word oor waarom pa.rty werkwoord= 

strukture met hierdie klank daarin rniskien nie as kousa:: 

tiewe kan geld nie, terwyl ander wel kan. 

(d) Sommige wer0 kwoorde wat 'n foon -1- as variant vir 'n kou= 

satiewe -~- het, kan minstens oak aanspraak maak op 

kousatiwiteit. 

(e) Sommige werkwoorde wat die foon -1:_- realiseer, maar nie 

as variant vir -z- nie, kan onder sekere voorwaardes 

rniskien kousatief wees. 

Cf) Al die tentatiewe kousatiewe vormelemente in (a) tot (e) 

moet een ding gemeen hg: hulle moet almal afgeleide 
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werkwoordE: vorm uit basisse wat of primer of reeds af= 

leidings is. 

2 .1. 6 Met hierdie -t:oedra.g van sake moet ons nou 'n kri te= 

riurn vind o:m ons korpus aan te toets. Indien ons 

bloot sou se da:t afgeleide vJerikwoorde wat die foonreeks/f one 

··J.s_-, -s- en -z-/(-1-) voor· die uitgangs -a realiseer kousa= 

tiewe is) dan val daar nie meer vee,l oor kousatiewe te se nie. 

Alle afgeleide werkwoorde wat in Zoeloe hierdie klanke as af= 

leidingselemente gebruik, sou dan prima facie kousatiewe wees. 

Uit die korpus sou die w-2:dcwoorde van (1) tot en met (41) al= 

mal as kous a-t iewe gereken meet word. En daarmee sou die saak 

afgehandel wees. Daar moet dus 1 n and er f ak:tor in berek:ening 

gebring word, 'n faktor wat verder sal hydra tot die siftings= 

proses wat reeds aan die gang gesit is deur inagnerning van, 

eerstens, moontlike kousatiewe vormelemente, en tweedens, die 

feit dat slegs afgeleide werk:woorde in aanmerking geneem word. 

2. 1.7 Aanvanklik is ged:Lnk aan 'n soort bykomende bestand= 

deel in die sogenaamde kousatiewe werkwoord, waar= 

mee die kriterium rek:ening moes hou 'n soort plusfaktor 

wat sou help bepaal of 1 n werkwoord wel 'n kousatiewe aflei= 

ding is. 'n Moontlikheid wat horn voorgedoen het, was dat 

hierdie plusfaktor die kousatiewe implikasie in die toetswerk= 

woord moet wees, en dat dit: weer·gegee sou word as die plus= 

faktor 'ver>oorsaak da.t'. Eierdie moontlik:heid is egter feit= 

lik onmiddellik 1aat vaar omdat: dit die betekf-m.is t:e veel be= 

trek by 1 n morf ologiesr:; analise. Die strewe was om so min 

as moontlik op die betekenis peil te trek. Daarom moes aan 
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1 n ander moontlikheid gedink word vir die verkryging van die 

derde faktor in die kriter,ium. Hierdie nuwe faktor sou 

ui teraard morf ologies verantwoord rno c! S word. Na lange be= 

peinsing is besluit orn gebruik te rnaak van 'n oorskryfmaat= 

reel. Dit kom daarop neer dat 'n -transJ<:r,ipsie gemaak word 

van die werkwoord wat ondersoek word, op so 'n manier <lat die 

betekenis van d1.e 1:,Jfff•kwoord geen geweld aangedoen word nie. 

Daar word dus nie op die betekenis 13taat gemaak nie. Daar 

word slegs gesorig dat die betekenis nie verander of gewysig 

word nie. 

formule. 

Die oorskryfmaatreel geskied deur middel van 'n 

Indien die oorskryfformule iets onsinnigs sou 

voortbring, dan beteken dit clat: die werkwoord wa.t getoets word 

nie voldoen aan een bepaling van die kriterium nie; derhalwe 

voldoen hy dus ook ni.-2 aan die volle kriterium nie. Sou die 

transkripsie sodanig wees dat die oorskrywing die betekenis 

van die toetswerkwoord verander 1 dan voldoen die werkwoord 

weer eens nie aan die maatsta.f nie. Die aard van die tran= 

skripsie is so dat die vormelemente wat saam met die wortel 

die werkwoord konstittlE!er deur ander' vormelemente en wortels 

vervang word. Di t is moont lik om 'n for mule ui t te werk wat 

geheel en al uit abstrak:t~: s:i_mbole sal bestaan, en waa1'in 'n 

simbocl vir elke tipe vori:me1emerrt ---· onderwerpskakel, woord= 

wort el, voorwerpskakel, modusmerker, ens. --- gt~bruik kan word. 

So 'n metode kan gevolg word in 'n paging om die betekenis wat 

noodwendig aan woorde en woorddele geheg word heeltemal uit te 

skakel. Aanges:i.en sulk.e simbol,2 op die ou end tog maar weer 

herlei moet word na woorde en woorddele, sien ans nie die nut 
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van die omslagtigheid in nie. CJr1s verk ies om maar kortpa.d 

te vat en di.rek met woorde en woorddele te werk. 

2.1.8 Aanges ien veroorsaking, of kousativ(~1:-iing, impliseer 

skyn dit 'n kenmerk daar= 

van te wees dat daar opgetree, gehandel, of op een of ander 

wys 12 be dry f moet wor·d. Da.:::ff' moet dus in die formule 'n woord 

of woorddeel wees wat by uitstek kenmerkend is van handeling, 

of bedrywigheid, of aksie, of doenigheid, of wat mens dit ook= 

al wil noem. Nou is daar 1.n Zoeloe honderde, mi.skien du isen= 

de, woorde wat allerlEd vor1 me of moontlikh .. 3de van velerlei 

soorte handelinge kan aandui. Die ideaal sou wees om uit al 

hierdie woorde een te vind wat omvangryk genoeg is om al die 

vorme van handeling, ten minste teoreties, in te sluit. Ons 

meen dat so 'n woor•d maak' gevind kan 

word. En wat betekenis betref, is <lit seker een van die 

neutraalste en vaagste woorde wat in Zoeloe bestaan. Dit kry 

eintlik eers betekenis wanrH~er dit deur na.dere spesifikasie 

aangevul word. 

2 .1. 9 Nog 1 n kenmerk van veroorsaking skyn die bereiking 

van een of ander doel of oogmerk te wees. Die ver= 

oorsaker het een of ander doelwit voor• oe, hetsy bewus of on= 

be~rns. Derhalwe blyk die resul taat van veroorsaking belang= 

1..,ik te wees. Dacu' sal in die formule. dus ook hiervoor voor= 

siening gemaak moet word. Ge lukkig word die doelwit bepaal 

deur die basiswerkwoord ,,,7aa1~uit die kousa.tiewe werkwoord ge= 

vorm sou w1;;:e5; . C:~evolglik sa1 die bas is ook: in die f ormule 

verteenwoordig worci. D2Ec1r moet egt~.::r nog 'n VE"~rdere element 
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in die for-mule~ weer: om die ha.ndrc:ling met die doel te verbind. 

Handeling en doel kan nie bloot langs mekaar bestaan nie. So 

'n element moet tussen handeling en doel 1 n verband le wat dui 

op verwesenliking van die doel. Dit kan bereik word deur die 

infinit:ief (of verbale naamwoord) ukuba 1 0m t0: wees, dat'. 

Die formule besta.an dus hoofsaak:lik uit handel-om te wees-doel. 

Uit die aard van die samestelling van die Zoeloetaal is dit 

ve1,pligtend dat a.an di(:! hande_l- en doel-w,~rkwoorde onderwerp= 

skakels gevoeg word. Verder v2reis die verbale naamwoord 

ukuba dat die werkwoord wat: op hom volg J d. w. s. die doel

werkwoord, in diE! subjunktiewe modus moet weeEJ. 

2. 1.10 Die formule wat dus as transkripsie vir die afge= 

lei.de werk:woord ingevoer word, is: 

onderwerpskakel v2m die afgeleide werkwoord 

plus -enza ukuba., d. i. handel:i.ng ter Vf:•rwesE-mliking van 

plus onderweroskakel van die subjunktiewe basisstam 

plus subjunktiewe basisstam, d.i. doel 

Die onderwerpskakel van die af geleide wer1kwoord kom in die 

korpuz..; meestal Der se a.s onderwi?rpskake:L voor• en word gebruik 

net; soos hy in di<'" afgr,1eide wer•kwoord voorkom in watter modus 

die werkwoo:r.d ookal mag wess. Soms kom hy voor in die vorm 

van 'n relatiefskak,?.l wannee,r die afgeleide werkwoord in 'n 

relatiefkonstruksie gebru:Uc wo·rd. DiE: ondE!rwerpskakel van 

die subjunkt:iewe basi.ssta.m word vc~rkry van die beLrngrikste 

substantief waarop die afgeleide werkwoord betrekking het, 

met ander woorde die prim§re substantief. Ons illustreer die 
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oorskryfmaatrei:~1 met 'n sin wat ons reeds vantevore teegekom 

het: Indlala yafisa izinkomo eziningi. Vergelyk par. 2.1.1. 

Ons veronderstel nou da.t die ver-rnoede bestaan dat die afge= 

leide werkwcord yafis~ 1 n kousatief mag wees en ons besluit 

om horn volgens die transkripsiemaatreel te ondersoek. Ons 

transkribeer vafisa as volg: -···-----· 

y_-

+ -enza 

+ ukuba 

+ zi~ 

+ -fe 

onderwerpskakel van die afgeleide werkwoord 
yafisa 

soos voorgestel vir die formule 

onderwerpskab::l van die primere substantief 
waarop yafisa betrekking het, nl. izinkomo 

subjunktiewe stam van die basis fa 

Met die afgeleide werkwoord yafisa aldus getranskribeer, lees 

die voorbeeldsin nou: Indlala YENZA UKUBA ZIFE izinkomo 

eziningi sonder dat die betekenis wat deu1° yafisa u i tgedruk 

was, gewysig is. Dit is natuurlik vanselfsprekend dat by die 

toepassing van die oorskr,yfmaatreel daar 'n aanpassing gemaak 

moet word ten opsigte van die modi en tydvorme, en selfs nega= 

tiewe vorme, waarin die a:t:'geleide werkwoord staan. Indien 

die voorbeeldsin in dis negatiewe futurum was: Indlala 

kayizufisa izinkomo eziningi sou die transk:ripsie hiervan ge= 

volglik wees; 

ningi. 

Indl.ala kavizukwenza ukuba zife izinkomo ezi= 

2.1.11 Wanneer dit: kom by die tra.nskripsie van werkwoorde 

wat: uit ideofone afgelei is, word presies dieselfde 

formule toegepas. 'n Voorbeeld hiervan is: Izigebengu 
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zambhocoza zamshiya efa wc:1.t na transk:ribering lui: Izigebengu 

Die toevoeging van 

die betrokkE: vcorwerpskake1 tot die werkwoord -enza V(~rander 

niks aan die prinsipe nie. Dit is trouens verkieslik dat die 

voorwerpskakel by -~~ behou word indien di t ook in die af ge= 

2 .1. 12 Hierdie effens breedvoerige uiteensetting van die 

t11anskripsieformule: gaan onr:; kortheidsha1w,2 die enza 

ukuba-f ormul0; noem, in afgekorte vorm die EU-f ormule. 

2 .1. 13 

Die daarst(::lling van 'n k:riterium 

Ons het op 'n stadium in ons betoog gekom waar 'n 

poging aangewend kan word om 'n kriterium wat op 

morfologiese grondslag berus, te formuleer. 

volg onder woorde: 

Ons bring <lit as 

Wanneer 'n afgeleide werkwoord die klankreeks/ 

klanke -is-, -£_- of -z-/(-1-) voor die 

slotvokaal van di,:::: baBis vertoon en sodanig,~ 

werkwoord bea.ntwoord aan diE, EU-formule, 

dan is die w\:::r•kwoor<l 'n kou sat ief en di,::: 

klankreeks/k1anke is kousatiewe afleidings= 

elemente. 

Dit sal dadelik opval dat die kr>iterium nie melding maak van 

die klank -]:- nie, waa.rvan ons in ( e) g,:lwag g,.:;rnaak het, en wat 

ons bloot as 'n moontlikheid voorgchou het. Di1.:., :rede hier= 

vocr is da-t: ons ons vlil hou by die, vir Zocloe alta.ns, tradi:: 

sioneel aanva.arde ]<,)usati,2w(~ vorrn.elerrtc:,n.i:e -is.-, -2- E'n ·-z-. 

Onder die vorme.lem,,::;nt --z-- moet egter ingere.ken word die -1-
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tussen hakies verskyn. Met hi':'.:rdie voorlop:i.ge krite:rium wil 

ons n,")U ons korpus toets e.n w:D. c,ns bepaa.l watter werkwoorde 

kous at iewe is. Onb wiJ. 't:erselfd,:,;r,-tyd toetr; of ens kr:Lterium 

standhoudend is en of dit nie dalk gewysig moet word nie. 

2. 2 

Daa~n? sal die ander vormelemente, te 

Daar sal cok :nagegaan 

wor1 of daar nie moontlik ander werkwoorde is wat as kousatie= 

we beskou moet word nie, h(>'':Wel hu:Llc:: niE: hierdie aanvdarde 

vormelemente 5.n 1-ml str,,;J<tuur vertoor: nie. Soms word die 

sinne nie volledig a a.ngegee nie oradat da-3.r rue die nodighe.id 

was om ve:r.der· a.an 

sinsgedeelte nie. 

2. 2. 2 

\1-Jerkwoorcb met die klankgreep -is,- claarin 

Die meesi:e werkwoorde in die korpus maak van 1Li.er:= 

die cleme:ni:: gebruik. 

(1) UBhakubha. uthe gubhu maqede wawa phezu 

komentshisi, r,_.,akhanyisa ( isibani) ..... ( N :1.) 

'Bhak.ubha het vi.nnig opgevl.ieg, die vuur

houtj ies gegryp (::n (die lamp) opgest:eek .... ' 

Ba.sis: 
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Die stam -khanyisa i c; dl:;U:C midd e::: l v an die vormelement -is- van 

die basisstam afgelei. Die vormelcment -is- 1.s 'n komplekse 

aflei<lingselement. Deur die toepaGsing van die EU-formule 

kan wa.khanyis a herskryf word as wenz.:.1 ukuba s ikhanye ( is ibani) . 

Daar word dus vollr=.:dig voldc,en aan die kriterium. Die werk:: 

woord -khdnyis~ is derh~llwc, 'r:. kousatief af gelE,idc werkwoord. 

( 2) Ikhehla .liphak:amise amehlo 

liwaphonse esiguqeni ..... (N 1) 

'Die ou man het opgekyk en sy oe 

Basis: -·phakcrnk1 ' opgc1.an (vanaf 'n 

statiese pos1s1e of t oestand)' 

Die stam -phakamis a. is 'n ko!nplekse a.fleid ing ui t die bas is 

-phakama deur midde1 var1 die element -is-. .Me·t: die EU-

formule kan liphakamise weergegec wcr·i:1 as lenze ukub <:t aphak:ame 

( amehlo). Hierdie ,·Je:ckwocrd vc1do1sn dus aan die J<:riterium en 

moct gevolglik as 'n kou:c::atiewe werkwoord beskou word. 

( 3) Sebuthi ukuda.mba ubukhefukhefu 

lobu obebucinaniss uDube. (N 2) 

Basis: ,-cinana. 1 benoud wees ' 

Dit is duicL::l.ik dat di ,2 krnnpJ..ekss a:flsiding as gevolg van die 

skripsie ,::ibebenze uk1Jba a.cindne cl:i.e woon::I obebucinanise kan 



vervang sonder crn d:i..2 r:;in i:t::c benadecl. 

( 1~) Uyise lona nguyena ov1ayewa. 

evuka (:'kbulisa. uBhakubha 

eseshonile unina. (N 6) 

'Dis hierdi-2 einstE! vader wat 

gesukkel het om Eh. groot te maak, 

nadat sy moeder reeds dood was' 

Ba:3is: 

Die st am -khulisa blyk 1 n komplekse afleid.ing te wees van 

Die EU

formule enza u:kuba akhul.e kan ook suksesvol toegepas word. 

( S) Nanr;empc:la acpnis,,-. iz:i.buko zakhe 

zelanga aphikelc khona. ( N 11+) 

'En hy drL,k dan toe ook sy 

sonbril vas en sit af soontoe'. 

Bas J .. 8; 

Weer eens is -9j.nisa. a;s g/0:vclg van die klankgr1 eep -is- 'n kom= 

pleksc kousat:iewe aflc:i.ding V,?..n -qina, aangesien aqJ.nis,-:. oc,k 

oorgeskryf kan word enze ukuba z1q1ne deur middel van die 

EU-formule. 

( 6) Esho ph,?.J.a ngoba. kungu.Mk11.onodakc:t 

owalungi::;a umuz :1. kaJ1bovu1a ](uzc 

'Hu11e het 30 p;c,: se omdat dit Mkh. 

Wi;tS w,Tt die hu i:~} \Ja.:n. Mb. so bew,?.rkstellig 
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Basis: -lun~a 'wees soos dit moet wees' 
--'..:..'-

Die sta.m -:lungisa. word deur die vormelement -is- kompleks af:: 

gelei van -lunga. Die EU-for•m•.1le maa.k van owalungisa die 

s·truktuur ow,=;nz,a ukuba ulunr.:e (umuzi), sodat -lungisa in hier·= 

die sin 'n k:cusa.ti.ef rn:)ei:: W':':'l?.S. 

( 7) LabE· li.balc le ngisho nasebukhv/1:ori.i 

bez inj a imbaJ.a ngalolusuku, ilanga 

.•.•.• 1ibha.dlis a ukhakhayi r:::mntwini. 

'Op hierdie dag was dit regtig bloedig 

kroont j i,2 la2.t braai ·, . 

Ba.sis: -bhadla. 'opkookr 

ex 9) 

Dat die stam -bhadlisa in hiE:rdi(0
; sin afg21ei is uit die basis:: 

werkwoord -bhadla en nir-~ uit die ideofoon -thi bhadla nie, kan 

daaruit gesien word dat die kcmplekse a.fleidingsvormelement 

-is- is. Idcofonc maak gebruik van die el,2me.nte -s- i'!n -z-. 

Volgens die EU··formulE: ka.n die werkwoord libhadl isa herskryf 

word as lcnza ukuba. lubh,J.dle (ukhakha.yi) sander enige nade<?.l vir 

die sin. 

( 8) •.•.. bcngisayoh1o1a udadewethu 

owab,3.leka na.yr;" uMf, ipha.na, ngi thi 

geloop he't, met: die bedo,:::;ling om 

ing, maar ... , ... ' 

B.'.tS lS: 

DiE; ko1n1~1ek~s a .. fgeJ..eicl (-2 s ~i- :~n'l -tit\\tis a. ]<: a.n ~-- <-------
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t ief van •·£.~Y-~~ beskcu v<1ord ~ c1-ange::nen ngiyombuyis a gepa.rafra= 

Die werk~oord vol= 

doen dus 

.l<JJ f3 e ku s c:ls 21, 1 :i.IlE.trr;.b e. (X :12) 

thorn slaap en oak sy voete 

ancoel. en as dit lig word rn5re 

Die drie vereistes: k.omplr:Jcse afleid:ij:1g, •.:lie vor1melement -is-

en diE~ gef;ld.-J.gde tQcpassing va.n di.e EU-formule, na.amlik. lenze 

ukuba z:i.phole (n2,z:!.nyawo) ~ rna.a.k dat hierd:i_r,~, stam voldoen aan 

die. kriter:ium vir 'n kousatief. 

( '10) Nendla.la nayo ngiya.bond uk.uthi 

Om dieselfde recJe as di(": geval ( '/) -·bhadlisa word die stam 

beeld -thi xeg~ nie . DH: gE~skied deur' die vormelernent -is-. 

Die sin k<.m h(~rskryf word a:, Nendla.la nay<, ngiyabona ukuthi 

isikwenza ukuba. axege ,:i.ma.dol o ....... ; m.d.w. cliE'; toepassing 

van die. EU--formule doen. geen. afbrcuk aan of wysiging v2.n die 

verst,:12m van die oo:r,spro.nk:like (::i.n nie. In h:.Lerdie sin kry 



primere en sekondePe sub13ta.ntiewe toegepas te sien. Die pri= 

mere substantief is amadolc en die sekondere substantief is 

die verswygde we:0_~ wat \·Jeliswaa.r deur sy skal<el -ku- in die 

werkwoord verteenwoordig word. Dit is moontl.ik om die sekon= 

dere subst:antief se skakel te vervang met die van die primere 

substant.icf, sodat ens ook ka.n se: .•... ukuthi isiwaxegisa 

amadolo ..... . 

( :U.) Naye washo ma.qede imikhonto yakhe 

wayibarnba wayibhekisa ul<udla kwayo 

kuye. ( X ~t8) 

'En dadelik nadat hy di·t gese het, 

gryp hy f;y asgaa.ie en r:tg hulle 

lemrne op homself'. 

Basis: -bheka 'kyk/wys (d.w.s. gedraai wees) na' 

Deur middel van die vonnelement -is- word 'n komplekse aflei:: 

ding tot stand gebriing. Die ve.rvanging van wavibhekisa met 

wayenza ukuba ibh;:,~ke v:=~roorsaak dat da.ar' 'n effense wysiging 

in die woordor-dtc: teweeg gebring word,, sodat die laaste gedeelte 

van die sin liefs ..•.. wayiba.mba wayenza ukuba ibheke kuye 

ukudla kwayo gese sal word. Di.t verander egter niks aan die 

beginsel nie. Gevolglik is -.!:'.:h(::kis ?~ dus 'n kousatief. Ons 

het hier van die standpunt uitgegaan <lat imikhonto die primere 

substantief is. Daar bestaan egter regverdiging vir die op= 

vatting da:t ukuc1la die substantiE,f is. In so 'n ge:: 

val sal die pa.r•af:ri.=:,f3e van die IJJ··f onnule moE:t lees wayenza 

uk:uba kubhekE"" (kuye ukudla kwayo). Dit bring egter nog steeds 

geen wys iging in die f; insbi?_:te;}:.::eni s of e.nige ons inrii.gheid teweeg 
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ni.e, maar wel 'n soort klemverskuiwing. Slegs op hierdie 

laaste punt wil dit lyk asof ukudla eerder as imikhonto as 

primere substantief beskou moet word. Die 6mskrywing na aan= 

leiding van ukudla doen egter geen afbreuk aan die EU-f ormule 

nie, sodat die werkwoord -bheki.1:;a nog steeds voldoen aan die 

k.ri terium en dus 'n kous a.tie£ bly. 

(12) Nangempela bamtitinga khona ebusuku 

behlisa intaba uCilo, ...•• (X 29) 

'En hulle het hom dan ook in die 

nag t:;oc,n-t()e gedrc1 terwy1 hullc 

die Ciloberg afgesak het, 

Basis: ('?) -ehlf~ 1 afdaal/ afsak, afklirn' 

In hierdie sin skyn dit of -ehlisa dieselfde betekenis as die 

basis -ehla het. Dis vormelement -is- moet hier dus voor= 

lopig bloot as simplekse afleidingselement gesien word. Pas 

ons die EU-fornule toe, dan lees die sin soos volg: *Nangempela 

bamti t-inga khona ebusuku benza ukuba yehle intaba. uCilo. Dit 

is natuurlik onsinnig en ond 1:::r normale omstandighede onmoont:: 

lik vir 'n berg om af te daal. Dit beteken dus dat -ehlisa 

nie op kousatiwiteit kan aanspraak maak nie, Verander ons 

die subjunktiewe starn na behle, dan is die sin verstaanbaar, 

maar voldoen dan nie aan die kriterium nie. Deur te se behle 

word na dieselfde substanticf (bona) verwys as waarna behlisa 

verwys. Dit dui op sinonirnie tussen -eh.la en ehlisa en ver= 

klaar dus waarom -is ··· 1 n s imphok::;e ,3_fleidingselement moet wees. 

Vergelyk par. Die vraag wat ontstaan, is: 

wa.tter, doel dien die vormelemcnt -is- dan? Moont1ike ver= 
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klarings wat hull·,~ vo:Jrdoen, is: 

( i) die kousa.tiewe impli.ka.sic van -is- het in die loop van 

tyd verflou scdat clit vandag nic: rrvJer g,:ovoel word nie; 

(ii) -is- 1s 'n intensiefelement, in welke geval die stam 

. ] . -en .1sa iets SO<)S 1 rnet: 1nenir1g afdaal' moet beteken; 

(iii) -is·· is ; :n stylelern2nt wat e.leganter ta.algebruik as 

doelwi t: het:. 

Indien (ii) of (iii) die antwoor-d is, moet -is·- as 1 n komplek= 

se afleidingsele:ment 1.)csLc,u word. Hoe dit ookal sy, volgens 

die kri:i.-terium kan -ehl:isa. :i.n hi(:'.rdie sin nie as 'n kousatief 

aanvaar word nie. 

( 13) Nguye u:m.lobokazi wakwa.kho lona 

ongiphikisayo nxashane ..... (N 23) 

1 Dis :'::y, die jr..mggetroudc~ vrou 

weersoreek wanneer ek ...... ' 

Basis: (?) -ph:i.ka 'ver1oen, ontken 1 

Deurdat die stam -:p3_2_~J~.ic:.; 3. nie fa.kul t.atief met -phika gebruik 

kan word nie, lyk dit' na. 'n komple.ks<.~ afleid ing deur die ele= 

Deur" die EU-.formu1e t:o,:: te pas, ontstaan die struk= 

tuur owenza ukuba ngiTJhiks wa.t egter ni2 te rym is met 

0}1giphi.kisayo nie. Die t:r2u.1skrip, :i.c impliseer dtrt min a die 

handeli:ng verrig, terwyl. die oorspronklik,,, re1atiefkonstruks:i.e 

duidelik wys da.t d.it umlobokazi is wat die handeling uitvoer. 
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Dit .is 'n toedr·ag van sake wat ons nie in vorige gevalle ge = 

kry het nie. Wat be-t:ref die funksie van di.::'! -is- vormelement, 

is daar, dr:i.e rnoontlikhede wat geponeer kan word: 

( i) daar het 'n betekenis·.;erskuiwing weg va.n die "oorspronk= 

like: 11 kousatiewr:c implika'.,ie plaasgevind en in die pro= 

ses moes die sta.m -·phikis z:L 'n b,;;tEd<.:enis gaan kry het 

wa.t enigs ins verwydr:::rd 1.s van die van -phika; 

(ii) -is- i.s 'n refleks V -':.lri di e Gemecn-Bantoe struktuur *ic 

wat 1 ,.. h · 9) · , - - , · · vo gens 1:;iut r1.e n.ie n e.kst(:2ns 1.e 1 s nic, wat ook 

nie verbreid voo~com nie en wat in wortels met 'n 

"active 11 bc~tekenis voorkom; of 

(iii) die element -is- het as doel die spesialisering van 'n 

wye betekenisveld 'ontken' na 'n spesifieke onderdeel 

daa.rvan 'weerspreek 1 • 

Myns insiens wil di·t voorkom asof ons 1.n die geval van -phikisa 

'n kombinas ie van (ii) en (iii) h,;;;t. Wat egter duidelik blyk, 

is da.t -phikisa volgens die kr.iterium nie 'n k:ousatief kan wees 

nie. 

( 14) Ngiyazi khona ukuthi uhlose okuhle, 

keph2. akumele bese eze c qis~ ( inhloso 

enhl.e). (N 33) 

'Ek weet dat hy dit goed bedoel, 

maar· hy meet h orn nie te buite gaan • f nie. 

Basis: -2qa 'oori /verby ( iets) spring' 

Ook hier lyk <lit of -eqisa deur middel van die eleme.nt -is-

9) Comparat iv,:: Bantu, Vol. 1, p. 9 :1 
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kompleks afgelei is van -eq~. Pas ons di,,~ EU-formule toe, 

dan lui die laas·te gedeE~lte van die sin: ..... *kepha akumele 

bese eze enza ukuba yeqe (inhloso enhle). Dit is natuurlik 

onsinnig en -eqis~ kan dus nie aan die kriterium voldoen nie. 

Wat die waarde van -1s- hier is, kan die volgende wees: 

(i) die (oorspronklikc) kousatiewe betekenis het verlore ge= 

gaa.n s odci.t die afleidingselement 'n nuwe betekenis gaan 

kry het; 

( ii) die vormelement is daar om • n bewuste betek:c~nisverskui= 

wing J.etter•l:i.k na figuurlik teweeg te bring. 

Die tweede moontl.ikheid wil. aanneemliker voorkom as die eerste. 

( :l 5) Uma sebebuya bafumanisa umfula 

okumele bawele 1:::uwo. , ... ( N 7) 

1 Toe hulle al aan die terugkom wa.s, 

het hulle 'n rivier aangetref wat 

hulle moes oorsteek .•.... ' 

Basis: -fumana 'vind/kry (na 'n gesoek) I 

Dit wil voork:om of -fumanis~ van -fumana afgelei is deur middel 

van die afleidingselement -is-. 
~ - Dit lyk verder of daar reg:: 

verdiging voo:r bestaan da t -is- 'n komplekse afleidingselement 

moet wees. DiE", werkwoord -fumanisa het duidelik betrekking 

op die primere substa..11t ief umfula; derhalwe moet umfula se 

onderwe.rpskakel a.an die subjunktiewe basisst:am gevoeg word by 

die toepassing van die EU-formule. Dit maak die sin *Uma 

sebebuya benza ukuba ufumane umfula okumele bawele kuwo. Di t 
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klink onsinnig. Dit kan alleen in 'n wnte verstaanbare Zoeloe 

word indien ons die onderw1::rpskakel van -enza ook aan -fumane 

laat voorafgaan. Selfs dan kry ons nie 'n bevredigende tran= 

skripsie nie, waarskynlik as gevolg van die semantiese eien= 

skappe van -fumana en/of -fumanisa. Hoe <lit ookal sy, dit 

vers terk ons vermoede dat -fumanisa nie 'n kousatiewe aflei= 

ding van -fumana is nie. 

kan as volg bespiegel word: 

Oor die moontlike bestaan van -is-

(i) dis 'n vormelement wat sy (oorspronklike) kousatiewe 

implikasie verwissel het vir 'n ander implikasie; 

(ii) dis 1 n vormelement wat ten doel het 'n geringe bete~ 

kenisverskuiwing i:er wi1le van 1 n gespesialiseerde 

onderskeid met die basis; 

(iii) dis 1 n vormelement wa-t gebruik word om 1 n verband van 

deelgenootskap tussen diE:} twee naamwoorde te slaan ten 

opsigte van die handeJ.ing/proses wat deu1' die werkwoord 

uitgedruk word. 

Myns insiens maak (ii) sterk aanspraak op erkenning. 

lyk par. 1. 2 .15 en 2. 4. 3; ook. 4. 2. 2 nr. ( 1. 5). 

( 16) Khathisimbe ubemkhohlisa efuna ukubona 

Verge= 

ukuth:i. akasiyena yini uvovoliyakhipha. (N 47) 

'Miskien washy besig om haar te bedrieg 

om te sien of sy nie dalk 'n verklikker 
• f 1.s nie . 

Basis: (?) -~tio·1":_lc~ 'die gehsue ontglip 1 

( '?) -khoh:La 'dronksla.an/mislei' 
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Dit is duide1ik dat ons hier twee onverwante homofone basisse 

Die v:r.aag is nou of -khohlisa 'n kousatiewe verband het 

met enige van die twee ba.sisse. Deur die toepassing van die 

EU-formule kry die sin die konstruksie *Khathisimbe ubemenza 

ukuba akhohle. . . . ens. Hie:r. strook: die f ormule glad nie met 

ubemkhohlisa nie en kan dit, socs ook in 'n paar vorige geval= 

le, nie as plaasvervanger <lien nie. Ons rnoet in verband met 

-is- dus maar weer die moontlikheid van enkele postulate opper: 

(i) die (oorspronklike) kousatiewe implikasie het in die 

loop van onna.speurbare taalontwikkeling verlore geraak; 

(ii) daar was vroeer 'n basisstam *-khohla wat min of meer 

iets soos 'verkeerd dink' as betekenis moes gehad het. 

Weens gebrek: aan enige stukkie verbandhoudende getuie= 

nis bly so 'n moontlikheid egter blote spekulasie; 

(iii) -khohlisa moet heel temal van enige bestaande of ver= 

meende -khohla vervreern en as 'n selfstandige onafge= 

leide basis beskou word. Vergelyk sin (13)(ii). 

Die verkieslikste moontlikheid sou laasgenoemde wees. 

(17) Siyowaxoshisa ngezamaSwazi (amabutho) •.•. (X 61) 

'Ons sal hulle (die regirnente) die 

Swazi's s'n (beeste) as geskenk gee .... ' 

Basis: -xosha 'as geskenk ontvang en uitjaag' 

Dit blyk hier dat die vormelement -is- 'n afleidingselement 

moet wees, en daarby kompleks. Opmerklik in hierdie sin is 

dat albei naamwoorde waarop die werkwoord betrekking het, ont= 
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breek. Die een (amabutho) word egter in die werkwoord deur 

sy skakel verteenwoord.ig. Die ander (izinkomo) word op ge= 

wone wyse as 'n instrumentalis aangewend deur die voorvoeging 

van die instrumentale nga- aan die pronominaal aangewende pos= 

sessief, waar hy deur die skakel -z- verteenwoordig word. 

Daar kan geredeneer word dat hierdie handelwyse van die sin 

daarvoor sorg dat izinkomo na die agtergrond verskuif en 

amabutho op die voorgrond geplaas word, te meer nog deur die 

teenwoordigheid van die skakel -wa-. By die toepassing van 

die EU-formule word ons dan genoodsaak om volgens hierdie be= 

nadering die skakel van die naamwoord arnabutho in ag te neern. 

Die herskrewe sin lui dan: Siyowenza ukuba axoshe 

ngezamaSwazi, ...... --- 'n vorrn wat die voorbeeldsin effens 

geweld aandoen. Hiervolgens is dit moeilik om af te lei of 

-xoshisa 'n kousatief is. 

Maar as ons die sin op die keper beskou, moet ons erken dat 

die hoarder se aandag nie op die werkwoord nie, ook n1.e op 

arnabutho nie, rnaar op ngezamaSwazi ·toegespits word. Hiervoor 

kan enkele bewyse aangevoer word: 

( a) die werkwoor'd sluit nie die sin af nie en gevolglik word 

prominensie aan die adjunk ngezamaSwazi verleen; 

(b) die naamwoord arnabutho is nie eksplisiet nie; en 

(c) ·hoewel die adjunk uiteindelik 'n instrurnentalis is, is hy 

gevorrn van die klemgewende substantiwies gebruikte posses:: 

sief ezamaSwazi. 
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Hierdie feite dwing ons sterker as in die eerste redenasie om 

izinkomo as die naamwoord te beskou waarop die werkwoord die 

meeste betrekking het. En so word izinkomo dan die primere 

substantief. Pas ons nou die EU-formule toe, dan verander 

siyowaxoshisa na siyowenza ukuba zixoshe, wat natuurlik on= 

sinnig is. Om in hierdie geval die herskr-ywing verstaanbaar 

te maak, moet 'n mens 'n konstruksie maak wat nie voldoen aan 

die formule nic~, naaml.ik Siyokwenza ukuba s ixoshise 

ngezamaSwazi, en wat: aa.n -xoshisa die status van 'n self= 

standige, d.w.s. onafgeleide werkwoord sou gee. 

(18) Nguyise lona owamhlalela wamfundisa 

ubudoda ( u Bhakubha) ..... (N 7 ) 

'Dis sy vader hierdie wat al sy tyd 

aan horn gewy het en horn geleer het 

om 'n man te wees .•.•.• I 

Basis: (?) -funda 'leer' 

Die stam -fundisa gee onmiddellik blyke dat hy voldoen aan 

twee vereistes van die kr i t1~rium: daar is die afleid ingsele = 

ment en boonop is hy kompleks. By die toepassing van die 

EU-for.mule stuit ons op dieselfde toedrag van sake as by (17) 

-xoshisa. Dc.tar . d.,,, k ·1 d is egter ie vers l- at die naamwoord waar 

die werkwoord -fundisa die meeste op betrek word, pertinent 

genoem word, naamlik ubudoda. Die sin self dikteer dus dat 

ons ubudoda as die prim@re substantief moet aanvaar. Die 

formule verander wamfundisa na *wamenza ukuba bufunde (ubudoda). 

Dit is heeltemal onsinni.g, en -fundisa kan in hierdie sin dus 

nie as kousatief aanva.ar, word n1.e, 
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Ten opsigte van die funksie van -1s- word oak dieselfde ge= 

volgtrekkings bereik met 'n voorkeur aan die derde, naamlik 

dat <lit 'n vormelement is Wctt 'n ander faset --- die aktiewe 

teendeel --- belig van 'n handeling deur een party, in 'n saak 

waarby twee partye noodwendig betrokke is. 

Indien ons die standpunt sou inneem dat die werkwoord betrek= 

king het op die verswygde y~, --- 'n standpunt wat nie deur 

die sin voorgeskryf word nie --- dan sou -fundisa moontlik as 

'n kousatief aangewys kan word. 

(19) Thatha leliSwazi ulise exhibeni 

niyoliphekela khona ukudla, 

niliphuzise notshwala khona,. . . . ( X 12) 

'Vat hierdie Swa zi en neem horn na die 

kookplek toe waar julle v.ir horn kos 

moet kook en oak bier te drinke gee ..• ' 

Basis: -.£!.~ 'drink 1 

Hierdie geval se optrede is identies met di~ van (17) en (18). 

Die werkwoor•d nil.iphuzise skryf voor dat die hoorder se aandag 

by notshwala b epaal word. Die -li- in die werk:woord is reeds 

OU inligting. Wat nuut is vir die hoarder is notshwala. 

Hierdie toedrag van sake het ook gegeld by die vorige twee ge= 

valle. Gevolglik word hier op soortgelyke wyse geredeneer en 

die volgende moontlikhede geponeer in verband met die funksie 

van -is-: 

(i) indien daar 'n oorspronk:like kousatiewe implikasie deur

-is-· verteenwoordig is, moes di t verander het om aan die 

werkwoo:rd sy huidige akt.iewe ac-3pek te gee; of 
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(ii) die afleidingselement -is- het die funksie van die weer= 

gee van die aktiewe teendeel van 'n handeling deur een 

party, in 'n saak waarby twee partye noodwendig betrok= 

ke is. 

Hiei_-.die laaste moontlikheid lyk die waarskynlikste. 

(20) Kwathi rnhlazane ehambayo, 

wawaphathisa ubusenga bakhe 

( amantombazana) uGqabula, ukuze ... (X 33) 

'Die dag toe hulle vertrek, het Gq. 

sy armbande aan hulle (die meisies) 

toevertrou, sodat ..... ' 

Basis: -phatha 1 hanteer' 

Hierdie geval is identies met (17), (18) en (19). Kortliks 

kom dit daarop neer dat as ons die sekond~re substantief 

amantombazana in ag neem, k:an -phathisa miskien as kousatief 

beskou word. Neem ons die prirnere substantief ubusenga in 

aanmerking, dan is -phathisa nie volgens ons morfologiese kri= 

terium 'n kousatief nie. Ons gevolgtrekkings in verband met 

-·is- is dieselfde as by die vorige drie gevalJ.e. Daar kan 

wel gevra word of ens dan nie die formule kan benut om ook die 

sekondere substa.ntief te be-trek nie, v e ral aangesien die pri= 

m§re substantief tot geen positiewe resultate lei nie. Dit 

beteken dan dat die vorige drie sinne se werkwoorde respektiewe= 

lik soos volg in die forrrrul e sal lui : 

(18) 

(19) 

wamenza ukuba afunde ubudoda ( uBhakubha) •... 

n e nza ukuba (leliSwazi) liphuze notshwala .... 
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(20) , .•. wenza. ukuba ( amantombazana) aphathe ubusenga •..• 

Hierdie sinne klink heeltemal korrek en aanneemlik. Dat so 

'n standpunt gehuldig kan word is heeltemal verstaanbaa1°. 

Daar bestaan regverdiging vir hierdie benadering aangesien 

hierdie transkripsies die taalidioom geen geweld aandoen nie. 

Of die getranskribeerde sinne, d.w.s. die formule-gedeelte, 'n 

getroue weergawe van die oorspronklike werkwo01.,de is, laat ons 

vir die oomblik daar. Vergelyk egter parr. 3.3.2, 4.2.2 nrs. 

(17) tot (23), en veral par. 5.2.5. 

{21) Angiyi emdlalweni ngoba 

ngizothungisa umame. ( Ny 97) 

'Ek gaan nie na die wedstryd toe nie 

omdat ek Moeder gaan help naaldwerk 

doen'. 

Bas is : -~thunga 'vasnaai, naaldwerk d oen' 

Deur die vormE:,lement -is-· word 'n komplek:se afleiding gevorm. 

Die EU-formule vervang ngizothungisa met ngizokwenza ukuba 

ath1;:_nge ( umame) • Dit strook nie met ngizothungisa nie. Die 

werkwoord -thungisa is in hierd ie sin dus geen kousatief ni1:;. 

Dan ont staan weer die vraag: wat soek die vormelement -·is-

dan daar? 

kenmerke. 

'n Noukeurige studie van die sin openbaar 'n paar 

-thungisa is 'n werkwoord wat eirrtlik betrekk.ing 

het op twee substantiewe. Die ontbrekende substantief hier 

is ingubo of enige hiponiem daarvan. Die sin is dus verge= 

lykbaar met die vorige vier, fnaar hy gedra horn nie identies 

met hul1e nie. Die ver•skil le myns insiens daarin dat die 

prime:re substantief in hierd:i.e geval die indire.kte voorwerp is. 
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Vergelyk par. 1.3.8. Hierdie toedrag van sake vind ons nie 

in die vorige vier sinne nie. D&&r was die direkte voorwerp 

elke slag die primgre substantief. Hierdie punt sal breed= 

voeriger in die hoofstuk oor die sintaksis bespreek word. Ons 

noem dit slegs hier· om 'n mate van perspektief aan die saak 

reeds hier te gee. Die wa.arde van -is- in -thungisa hang 

myns insiens saam met die feit dat dit umame is wat deur die 

sin as primere substantief aangewys wor1d. In hierdie sin hou 

die afleidingselement die volgende moontlikhede in: 

(i) die (oorspronklike) kousatiewe implikasie het deur bete= 

kenisverskuiwing verander na 'n assistiewe implikasie; 

(ii) dit dui 'n deelgenootskap aan die handeling van die werk= 

woord aan tussen twee substantiewe waarvan e.en die pri= 

mere substa:ntief .is. 

Ui·t hierdie moontlikhede word voorkeur- gegee aan die tweede. 

( 22) Ngesonto elizayo siyovunisa 

ugogo ( amabele). ( Ny 97) 

'Aanstaande week gaan ons 

Ouma help oss 1
• 

Basis: --vuna 'oes 1 

Hierdie geval is dieselfde as die vorige, en daar word tot 

dieselfde gevolgtrekkings gekom. 

(23) Ubaba wasihlabisa isikhulu inkabi (Ny 98) 

'Vader het die hoogwaardigheids

bekle§r 'n bees help slag'. 
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'Vader het 'n bees ter ere van die 

hoogwaardigheidsbekleir geslag/laat slag'. 

Basis: -hlaba 'steek; slag' 
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Die sin hierbo is dubbelsinnig soos uit die vertalings gesien 

kan word. In die eerste geval gedra die sin horn soos die 

vorige twee sinne en met dieselfde konsekwensies. Dit gebeur 

omdat isikhulu as die bela.ng:cike of primere substantief beskou 

word. Maar dit wil voorkom of daar regverdiging bestaan om 

ook inkabi as primere substan-tief te aanvaar. Indien dit die 

geval is, dan tree die werkwoord op soos in sinne (17) tot 

(20), en waar die sin weer e ens nie beantwoord aan die krite= 

rium nJ.e. Dit is moeilik om te bepaal wat die teenwoordig= 

heid van -is·- op morfologiese gronde tot gevolg het. Moont= 

like verklarings vir -is- in hierdie stam is die volgende: 

(i) die (oorspronklike ) kousatiewe implikasie het in die 

loop van tyd vervaag en is vir 'n groot deel vervang me·t 

ander aspekte waarvan die applikatiewe aspek sterk op 

die voorgrond tree; 

(ii) dit 1s 'n aanduiding van die aktiewe deelgenootskap tus= 

sen twee substantiewe in 'n saak wat deur die werkwoord 

uitgedruk word. 

Di t is nie ui:t.£;<:?.slui t dat al twee hierdie moontlikhede tot die 

totstandkoming van 'n werk1;,1001:Yl soos -hlabisa kon aanleiding 

gee nie. 
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Werkwoorde met die klank: -s·- daarin 

2. 2. 3 Sulke werkwoorde is skaars in Zoeloe. By beide 

Ntuli en Xulu kom -elusa, -susa en -vusa voor, met 

ook nog -ethusa by Ntuli. 

(24) Sebefikile nabafana abelusay~ 

sebezokhipha izinkomo. (N 31) 

'Ock die seuns wat bees oppas het 

reeds aangekom; hulle staan nou op die 

punt om die beeste uit te jaag'. 

Basis: -eluka 1 wei 1 

( 2 S) US' khobobo naye owayekhona lapho 

esele nebuthc elaleluse iziboshwa 

zabo, ...... (X 69) 

1 Ook S I khobobo 1vat daar agtergebly het 

met die regiment wat hullE, ge= 

vangenes opgepas het, .....• 1 

Basis: (?) --eluka I wei' 

(26) UGwaqaza azisuse izibonakude 

emehlweni.. . . . . . (N 34) 

'Gw. neem die verkyker voor sy o~ weg .... ' 

Basis: -suka 1 wegb eweeg (van 'n vaste punt)' 

( 27) ... ukuze kuthi uma esusa uthuthuva •... (X 43) 

1 
•••• sodat ashy di e onrus verwyder .... ' 

Basis: -suka 'wegb eweeg' 



(28) Ayovusa izingane endlini uBhakubha. 

1 Bh. gaan die kinders J.n die kamer 

wakk.e.r maak 1 
• 

Basis: -vuka 'wakker word en opstaan' 

( 29) Kwathi ,2busuku, wamvusa esezomchela 

ngentelezi yempulampula. (X :37) 

'Toe dit nag was, het hy horn gewek 

om horn te besprinkel met die onheil= 

werende medisyne. 

Ba.sis.: -vuka I wakker word en opstaan' 

( 30) Usethuswa ubungqongqongqo emnyango. 
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(N 31) 

( N 47) 

''n Geklop aan die deur laat horn skrik'. 

Ba.sis: -ethuka 'skrik' 

Behalwe by (25) voldoen al hierdie werkwoorde aan die vereis= 

tes soos deur die kriterium gestel. Die EU-formule wat die 

kousatiewe implikasie daarstel ka:n op almal toegepas word, en 

hulle is boonop almal afleidings deur die vormelement -s-. By 

sin (25) wil dit egt:er· nie s o maklik vlot nie. By geeneen 

van die bete.keniss1~~ wa.t -eluka openbaar, kan ons die EU-for= 

mule toepas om sinvolheid daa.rmee te verkry nie. Soos in die 

a.nde.r gevalle waar die kousatief nie implisiet in die werk= 

woordstam opgesluit le nie, moe·t ons die moontlikheid stel dat 

dit @rens langs die weg van taalontwikkeling verander het, so= 

dat die -s- van -elusa nie. me.er die gedagte van ver>oorsaki.ng 

by 'n mens oproep nie. 

'n Hottentotse corsprong. 

Lcuw 1973 sien in hierdie Ngunistam 

Moontlik is die woord se nie-
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Bantoe oorsprong 'n meewerkende faktor dat hy nie geredelik 

die kousativerf::nde taalwerking wi1 ondergaan nie. Vergelyk 

egt er par. 1.~. 2. :3 nr. ( 2 5). 

Werkwoorde met die klank -z·· daarin 

2 • 2 , lt Daar is ba.ie we:rkwoorde in Zoeloe wai: die }dank -z-

realiseer, maar nie almal kan ten van kousa= 

t:Lwiteit in oensk:ou geneem word nie. Dit is voor die hand 

1iggend dat stamrne soos -biz~, -phuza, ·-feza) -buzc:~, -thokoza, 

-zabalaza en baie ander rue (meer) 'n kousatiewe vormelement 

1:: 
..._ . 10) 

;evaL n1.e. Bulle is in die hedc:ndaagse ta.al basisse en 

daar is sl(::gs diakroniese getuienis dat sommige van hu1le af= 

gelei kan wec,s. In hier1die en die vol.gendc par·agr·awe sal 

dus geen aandag aan Iiierdie soort werkwoord•2 gegee wo1~d niE~) 

omdat hulle irrelevant is. Daar sal oak nie hier aan werk= 

woorde gedink word 1_;..1at c1eu:r- middel van die klankgreep -za uit 

ideof one. gevorm word n.i.e. Bulle kom later aan die beurt. 

Sien par • 2 • 2 . 5 . 

neem word: 

Die volgende voorbeelde kan in o~nskou ge= 

( 31) Selize ( ikhehla) libakhumbu za ngomunye 

umshado lapho uBhakubha ..... 

'En i::oe het hy (die ouman) hulJ.e her= 

inner aan tn ander huweliksplegtigheid 

toe Bhahubha ..... ' 

Basis: -khumbula 1 on-thou 1 

:1.0) Kyk egter• Guthrie: Comparative Bantu, C.S. 186 p. 61 
in verband m•:::,t -·buza. 
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Die st:1m -khumbuza blyk 'n stam te wees wat al tyd 'n instru:: 

mentalis, eksplisiet of implisiet, saam met hom in die sin 

neem. Hy is nie socs -thengisdii) of -xoshisa :1.n sin (17) 

rne, waar die instrument ale :11g~-· na willekeur weggelaat kan 

word om sodosndz~ vn volwaardige subs·tantief per se te gekry 

nie. Om hierdie rede moet ons dus die verswygde bon?-: as 

enigs·te subs·tantief in. 22mme1..,king neem warmeer di e herskryf:: 

formule toegepa.s: wor'd, Di t maak da.n van die kompleks afge= 

leide -khumbu za die vorm lenza ukuba bakhurribule, wa.t heel te= 

mal voldoen. Ons het hier• dus te doen met 1 n kousat:iewe 

werkwoord. 

( 32) Okwa .. cishe kwasilimaza yi1okhuya r:1hla 

( 3 3) 

izinkomo zidl.e urnmbila kaMyeza ..... 

'vlat ons byna seergemaa..k het, was die 

dag toe die bec-::ste Myeza se. m.ielies 

gevr•eet het .... ' 

Basis: -limala 1 seerkry' 

..... akhiphe amagilavu kanye nesigqoko 
. ·t sensonto es1veza u uso kuvele amehlo (N 26) 

1 •••• en hy trek handskoere uit en haal 'n 

wolmus af wat die gesig so blootstel 

dat die oe ook s.i.gbaar is' . 

Basis: -vela 'tevoorskyn kom' 

11) Vergelyk die voetnota by Van Eeden: Zoeloe--Grammatika 1 

p. 685 



( 34) Yena a.ngayeka ukuthenga umabhula 

afake lapha eswenJ. bese elok:hu 

ezokhathaza (thina) lapha? (N 32) 

1 Hoc~kom koop hy ni~; maa.r I n glas oog 

pla nie? 1 

Ba.sis: ··kha.thala. 'moeg word' 

( 3 5) ..•.. ngoba iqh.ikiza. J.akhe . . . laku vez a 

uk·uthi . ., .... 

want die opgeskote dogter van 

horn •••. het laat uitlek dat ..... 1 

Basis: 
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In al hierdie werkwoor.dc=.: met die ken:merkende -1- in die basis= 

vorm, word die afleicling gerealiseer deur die verandei-.ing van 

-1- r1a - z -- . In e1ke geval is dit 'n komplekse afleiding. 

Daar-by blyk dit da·t die EU-formule toepasbaar is op die vorme 

van elke basis. Ons moet: clus aan:nE":em ddt hierdiE.~ klompie werk= 

woorde alma1 kousa.tiew2 moet hfees . 

Werkwoorde van ideofone afgelei 

2 • 2. 5 Ons f1Ert reed:.; ie~ts p;ernelcl oor di<:~ ,:1fleiding v2.r1 werk= 

woorde uit ideofo ne deur middel van die klank -z-. Ver= 

ge lyk par. 2 . 2 . i+ • Ons onder'SCK:,k nou enkele sodanige werk= 

woorde met die dof_;l c,m vas tE! stel o:f hul1e kousatiewe is of 

nie. 

( 36) Ngizosuke £1gikuphih:l:i.ze khona manje. (N 3) 

'EJ( ~~a.l JCHJ S<:J:rn1ner1 r1ou-r1011 fl.t.;r1ter,s slaan'. 
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Ba.sis: --thi ph:i.hli 'aan stukke spat 1 

Di,:: afleiding van -thi phihli na -phihliza geskied deur mid= 

del van die afleidingselernent -z-. Daar bestaan terloops die 

vorm -phihlik:a wat ons aanneem ook van die idE:!Ofoon afgele:i 

is, maar deur middel van die elemeni.: -~-. 

fakultatief met die klankbeeld gebruik. 

Hierdie vorm word 

-phihliza kan egter 

nooit so gebruik word nie. Die vorm -phihlika is dus 'n 

s implekse afleiding, ·terwy1 -phihliza 'n komplekse afleiding 

1s. By die toepassing van die EU-formule verander die werk= 

woord sodanig dat di!::: sin sal lui: Ngizosuke ngikwenze ukuba 

uthi phihli khona manje waar die formule se fr'ase ngikwenze 

ukuba uthi phihli heeJ. gcrnakl.ik die werkwoord ngikuphihlize 

kan vervang. -phihliza is derhalwe 1 n kousatief. 

(37) Angene maqedE: abhaklaze isicabha 

ngemu va, aphikele1e ems amo. ( N i+7) 

'Net toe hy binne is, smyt hy die 

deur agter kom toe en vat koers 

na die agt<-:::r•hut'. 

Basis: -thi bhakla 'met 'n klapgeluid (toe) val' 

Na analogie van die vorige geva.1 is -bha.klaza 'n komplekse af::: 

leiding uit -·t:hi bha]cla deur- miclde:l van die foon -z-. Deur 

die EU-fonnule to(= te pas, verander abhakl aze na enze uk:uba 

sithi bhakla (isicabha) wat sonder enige beswaar as plaasver= 

vanger kan dien. -bhaklaza moet dus 'n kousatief wees. Dit 

is opmerklik dat hierdie klankbeeld geen simplekse afleiding 

*-bhaklaka het nie. 



( 38) UBhakubha aphakamise isibani 

1 . rl •• aq a aze ewin~~ini. (N 1) 

'Bh. tel die lamp op en kyk 

speurend deur die venster'. 

Basis: -thi •Jala 1 heen en weer rondkyk 1 
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Die stam -qalaz~ voldoen aan die kri t:erium nie, omdat die 

EU-.formule eenvoudig net nie toegepas kan word nie. 'n Sub= 

stantief wat die onderwerpskakel vi~c die subjunktiewe stam 

moet verskaf, ontbreek geheel en al. Dit is ook onmoontlik 

om een te vind. -q_2llaza_ is 1 n simplekse afleiding wat fakul= 

tatief met -thi gala optree. Dit is derhalwe nie I n kousa= 

tief nie. 

(39) Bathana njo. Aze a.fike:::lwe amahlonyana 

(40) 

(41) 

u.MaZungu, akhophoze. (N 15) 

'Hulle kyk mekaar stip in die oe. 

dat MaZungu skaam word en afkyk'. 

Tot= 

Basis: ~-thi khopho I skaam/skugter wees 1 

" Uyezwa?" ubuza ulokhu emngqongqoza 

ngomunwe ebunzini uMaZungu. (N 19) 

'
11 

•••• Hcor1 jy'? 11 vra hy terwyl hy :MaZ. 

aanhoudend met die vinger op die voor= 

kop tik'. 

Ba.sis: -thi nggongqongqo 'klop' 

•.••. rode emuthi nyemu, _emk!~luz_~ nga= 

bomvu akhanya inhlansi pha.kathi (X 11) 



terwyl hy hem af en toe minagtend 

met senuagtige 2001. oe aankyk waarin 

vonke blits 1 
• 

Basis: -thi klulu 'minagtend aankyk' 
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In al drie hien}ie voorbeelde kan die transkripsieformule nie 

toegepas word nie. Die foon -z- veroorsaak slegs 'n simplek:;: 

se afleiding, wa·t bet(':ken dat die struktuur van die werkwoord 

die van die. ideofoon ka.n vervang sonder dat die betekenis ver= 

ande:ri. Uit die aard van die saak kan hulle dus ook nie 1 n 

struktuur he waar:1.n die wer,J<:woord op -k~ ui tgaa.n nie. Hulle 

gedra hulle dus net soos -qalaz~. Hulle is nie kousatiewe 

n1e. 

2. 2. 6 Hoewel ans nie in ans kriterium voorsiening gemaak 

het vir werkwoorde ·wat I n -1- as afleidingselernent 

het nie, gaan ons tog daartoe oor om 'n klompie van hulle te 

ondersoek. 

( q 2) "NginguGwaqa.za. 

bami? 11 A.khumule 

'" Ek is Gwaqaza. 

nie waar nie?" 

Angithi uya.bubona ubuso 

isigqoko. (N 36) 

Jy sien mos my gesig, 

Hy haal sy hoed af 1
• 

Basis: -thi khumu 'los ra.ak, los kom, a.f kom 

(van 1 n aanhegpunt) 1 

Uit hierdie klankbeeJ.d kan tvleE':: WE:rkwoordelike a.fleidings ge= 

maak word: -khumuka. wat 1 ;1 simplel<:se afleiding is omdat hy as 

al ternatief vir• die ideofoon gebruik kc.u-1 word sonder 'n wvsi= 

ging in die be·tekenis; en daa.r is ock -khumula wat 1 n kom= 

ph~kr-, afgE~leide werkwoord is omdat daar 'n wysiging :rn die 
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betekenis inget:r'ee het, c,n der-halwe die ideofoon nie fakulta_= 

tief kan vervang rue. Die vraag is nou: watter wysiging het 

daar by di<~ basiese betekenis ingetree? Indien ons nou die 

tj ie van die drie van so fluss ies lui: Enz.e ukuba sithi khumu 

En hierteen kan niks ingebring word nie. Indien 

()n.s J<:r:ite:ri.i-:J.In 'n. t:oegE~t.·Jir1.g k:c1r1 .rnc1ak t~er1 opsig·tc:. var1 die fcJc)ri 

,-1- as komplekse af1e-i.dingsc-olement, dan sou die werkwoord 

-khumula 'n kousatief wees. Ons ondersoek nog 1 n voorbeeld: 

(43) Uyangica.sula ri.je ngbkubu.za. 

into ewubala. (N 49) 

vra wat ooglopend is 1 

I3as is: ··th:i. cc1su 1 erg<:crlik worid' 

Die stam -casuka is 1 n s impJ.ekse aflr::idi.ng) terwyl -~ast~l-9.: 1 n 

komolek:se afleiclinr: is. . ~ 
Die EU-fo1"mule sal die werkwoord 

verander na Wenza ukuba n~ithi casu, wat heeltemal in ooreen= 

stemming is rnet die v✓er'kr,Joord \Jcrt vervang word. J)it bete}~en 

dat -casula voldoen a.an die kriterium indien ons die komplekse 

--- . d. ariei ingselement -·1- deeJ. van die kr•iterium sou maak. 

Die volgende vier w,9rkwoorde tree almal s oos -· khumula 

en -casula op: 

( 44) 

k b 
~. 

u u a :::!;ngawugugu.Ll umqondo kulokhu .... (N 99) 

' .... hoe belangrik dit is dat jy 



Basis: ~-!_hi gyqu. '(van standpunt) verander' 

( 4 5) Imukha nj e ssluf ik:e lwahluthu1a 

inhliziyo yayo uthando. (X 10) 

'Terwyl sy horn nog so (met haar og) 

opneem, het die liefde eenvoudig net 

haar hart la.at opspring 1 • 

Basis: -thi hluthu 'ruk' 

(L1-6) Kanti naye uSimpofu olwakhe (uthando) 

selungamandla, lusiphu~a imithi 

(47) 

nezingxabo zayo (X 24) 

'En ook S. s'n (liefde) is nou sterk; 

dit trek borne uit tesame met hul wortels'. 

Bas is: -thi s iphu 'u i tkom' 

..... ede ~k1'..uphula. izinhlonze ezehlisa., 

kusale imiqwebu ebunzini lakhe. (X 25) 

' .... terwyl hy die vel op sy voorkop 

op en af laat gaan dat net die plooie 

da.ar sit' . 

Basis: -thi khuphu 'opgaan' 

7,t , J_ 

Saam met -khumula. en -casula gedra hierdie vier werkwoorde ---· ·-· 

hulle in alle opsigte net soos -phihliza. Al verskil is dat 

die komplekse afleidingselement -1- is in plaas van -z-. Op 

grand van die bevinding ten opsigte van hierdie tipe -ula-

werkwoorde, vocil mens ger1egverdig om die -.:!:_-vormelement as 'n 

morfologiese bestanddeel tot die gestelde kriterium byte 

voeg. 
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2. 2. 7 Uit die uiteensetting wat so pas gegee is, sou mens 

makl ik t ot die gevolgtrekking k.an kom da.t alle werk= 

woorde wat op ·-ul~ eindig df~s noods kousatiewe kon wees. Dat 

dit nie altyd die geval is nie, kan ons agterkom uit 1 n sin 

soos die volgende: 

(48) ~aHC, .,ci·mpc,f-:-l' "'},.:, "'mp'l""'.1··n·1
" , , , , ll . y c u,::i ...• ~- , cl c. s;:.,_ ,u .. ~.Lcl 

uGqabula lapho izibonkolo zim= 

nkonkoshele khona. (X 2:3) 

en ook S. terwyl sy horn streel 

wc:1.ar die mie:re rwm bygeclam J,et' . 

Bas1.s; 

Hierdie werkwoord is nie 'n afgeleide ·werkwoord nie. Hoewel 

daar 1 1" _L.d"'ofoor·, __ ... ·hi· .,..., i-, ,,1·•,1 
. .1 • e . .. .. L }-'.1.1"-'- • .., . bes taan, is dit nie di,3 grondvorm 

vir die werkwoord -ohulula nie, en dus i s -phulula 'n gewone ,.___ __ 
onafgeleide werkwoord. Wanneer dit kom by die toepassing van 

die EU~formulr:-;, dan veroorsaak clit 'n omru i1ing van die hande= 

ling tussen die naamwoorde !::::__?impofu en uGqabula. Dit maak 

die betekenis van die sin nou die omgekeerde van wat dit was, 

vergelyk .... naye uSim:)ofu ede emenza ukuba aphulule uGqabula 

lapho . . . . . ens . Oak op grand hiervan kan -phulula nie as 'n 

kousat:ief erken word nie. Hfpr bet ans dus die geval van 'n 

werkwoord wat heel tema.l basi(~S en selfst:andig is. Hoewel hy 

lyk op 'n kompleksafgeleide werkwoord as gevolg van die foon 

-1-, is dit egter' ho,:>.genaamd nie c1 ie geval nie. Die -1- hier 

is selfs nie eens 'n simplekse afleidingselement nie. Hier= 

die werkwoord kan dus nie aanspraak maak op die benaming kousa= 

tie£ nie. 
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2. 2. 8 Selfs al word 1 n woord op -ula van 'n ideofoon afge= 

l ei , wil clit neg n.lE: se dat hy kow3atisf hoef te 

wees nie. So 'n werkwoord is byvoorbeeld -phumula_ wat ui t: 

-thi phumu af gelE,i is. Da2u-1 bestaa.n vir riierdie weY'l<woord 

geen vorm op --~ka nie, en die vorm --phumula moet as al ternatief 

vi:r. -·th_3:_ph~mu di.ens dcen. Om van horn 'n komplekse afleiding 

te maak, moet van die kousat::i.ewe afleidingselemen-t gebruik ge.= 

maak word, byvoorbe e ld ~Jz iphuTuuza e.rnini enkulu iz inkabi umlimi 

'die boer laat die osse op die hoogmiddag rus'. Dit wil dus 

voorkom of werkwoord e wat van ideofone afgelei 1s en op -ula 

uitgaan, as kousatiewe gereken moet word, mits hulle 'n teen= 

hanger hc,t wat op -.:::~~~ ui tgaan. Indien so 'n teenvoeter nie 

bestaan ni(?, is hu11c:: nie kousatieW('o nie. Ve rgelyk par. 2.1.4. 

2.2.9 Die vraag wat nou ontstaan, 1s of daar n1e die moont= 

likheid bestaan dat ,:mder f one as kousEttiewe vorm= 

elemente kan fungeer nie, Ons het reeds gesien dat die foon 

-1- aldus kan optree en op gelyke vlak met die tradisionele 

kousai:ief elemente -}.s-·, --s-· •:::n -z- geplaas kan word. 

die volgende sin aan ans kriterium toets: 

( 4-9) Babona umfula ubhubhudla amagwebu, 

kan-ti sekuyiyc (.ingwenya) ibhubhudla 

amanzi, i th.i iphozisa. ubuhlungu .... 

'Hulle merk dat die rivier skuim laa.t 

opborrel, terwyl dit eintlik h.y (die 

krokodil) was wat water laat opborrel, 

om die pyn te versag ..... ' 

Basis: -thi bhubhubhuu 'opborrel' 

(X 49) 

Laat ens 



Die stam -bhubhudla E,kyn 1 n afleiding te wees van die klank= 

beeld. Die afleidingselement is in hierdie geval die foon 

-dl-. Let daarop dat die element die laaste konsonant van 

die ideofoon vervang. Di.t geskied blykbaar om onb,2holpenheid 

van uitspraak te~ te werk. Vergelyk ook par. 1.3.7. Die 

werkwoord -bhubhudla kan nie as alternatief vir die ideofoon 

gebruik word nie, wat daa.I'op dui dat die werkwoordst:am I n kom= 

plekse afleiding moet wees. Te ets ons nou hierdie werkwoord 

aan die EU-forrnule, dan kry ons die vorm Babona umfula wenza 

ukuba . a.thi bhubhubhuu a.magwebu, kanti sek:uyiyo venza ukuba athi 

bhubhubhuu amanzi, i thi .iphozisa ubuhlungu. . . . . • 'hulle merk 

die riv::i.C:or maak (so) dat ;=:,kuirn opborrel, terwyl d:i..t eintlik hy 

is wat maak dat die water opborrel, om die pyn te versag ...... ' 

By albei transkripsies van -bhubhu.dla in hierdie voorbeeldsin 

word aan for·mule voldoen soncler dat die betekenis aangetas 

word. Maar ons kriterium ma.ak geen voor·s iening vir die vorm= 

element -dl- nie. Tensy ons toelaat vir hierdie afleidings= 

element in ons kr,iterium, kan ons -bhubhudla nie as k:ousatief 

aanvaar nie. 

2.2.10 Dit wil dus weer eens voorkorn asof ons ons maatstaf 

sal moet verander' om kousat:iewe afleidingselemente 

soos -1- en -dl- te kan huisves. 

vraag of daar nie misk.ien 

afleidings bestaan nie. 

weging: 

... 
n.og 

()ns 

cu1cler 

plc:1.as 

Dan onts·taan die verdere 

vormelemente kousatiewe 

die volgende sin ter oor:: 

( 5 0) Mamoshant, , yawuchi t:ha umu thi inkonyane ! (X 11) 



'Allaw§reld, die koe~l is toe deur 

die kerk'. 

Basis: (i) -thi chi 7 td_tmeka,:ff• sprei/spat' 

(ii) -·thi chithe./chithi 'uitrnors 1 
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wil dit 

voorkom asof dit in ons voorbeeldsin eerder uit -thi chithe/ 

chithi afgelei is, 

moontlik is nie. 

hoewel -thi chi in hierdie geval ook nie 

Sommig,s gra.mmatici sal hier praat van I n 

on::.: 

zero afleidingselement (chithe > chitha). Of ons kan 'n ele= 

ment -_!b_~ kry (chi > chitha). Die afgeleide werkwoord 

-chitha kan nie as alternatief vir die ideofoon gebruik word 

nie (die afleiding -chitheka wel). Dit beteken <lat -chitha 

eweknie). 

. ( h. h k .lS -C_ l t1 e. r& is die simplekse 

Die toepassing van die transkripsiEoformule maak 

van die sin: Mamoshane, yenza ukuba uthi chi/chithe umuthi 

inkonyar~::... Die f ormule gaan dus in hierdie g,2.val ook op. 

-chitha voldoen dus aan die krii:eriurn indien laasgenoemde ge= 

wysig sou word om ook die -th- as kousatiewe afleidingsele= 

ment in te sluii:, 

2. 3 AANPASSINGS 

2. 3 .1 Teen hierdie tyd blyk dit al klaar dat die gestelde 

kriterium nie waterdig is nie. Die gebreke in die 

maatstaf kom duidelik uit in gevalle waa.r afleidings uit ideo= 

fone gevorm word. Die afleidingselemente in sulke gevalle is 

'n verskeidenheid konsonante en nie slegs di~ wat tot dusver 

12) Zulu-English Dictionary 
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aan vaar J..S rue. Afgesien van die enkele afleidings wat ons 

in hierdie ops1g aan die toets onderwerp het, dink ons aan ge= 

val le s oos .,.nweba 'ui trek 1 < -thi :nwe ' ( vans elf) ui t:r,ek', 

-nyikinya 'verskuif' < -thi nyiki 1 skuif (van st-·Jaar voorwerp)', 

-gubulunda 'soek-soek afvreet 1 < -thi gubulundu 'afgevreet 

I'aak 1 , -mfimfa I ui tdruk 1 < -~thi mfi 'ui tsypel/uitf:,yf er', 

-ntontoshct 1 s2.grna.ak (van bv. v1eis) 1 < , .. ntonto 'sag Wi:"es 1
• 

Daar, kan waarskynlik meer gcvalle gevind word. Ons taak is 

egter nie om al die moontlike kousatiewe afleidingselemente op 

te spoor en te boek te stel nie. Dit is eerder ans taak om 

te poog om die kriterium so te wysig dat dit alle gevalle sal 

dek. Om dit tot uitvoering te bring, sal daar enkele aanpas= 

sings gemaak rnoE:,t word. 

2.3.2 Eerstens sa.1 ons die term basis weer in oensk:ou moet 

neem. As ons kyk na die vorm -ntontosha sien ans 

dat dit uit 'n basis kom wat 'n reJ.atief is. As ons verder 

<link aan I n vor'm soos -manzisa merk: ons dieselfde op. Dit is 

duidelik dat ons die term bas is nie rn3·t tot werkwoordelike en 

ideofoniese basisse kan beperk socs ens in hoofstuk 1 bepaal 

het nie. 

2. 3. 3 Net soc)s ons by die: basis 'n toevoeging gemaak het om 

ook kwalifikatiewe stamme in te sluit, sal daar, 

tweedens, voorsiening vir hierdie kwalifikatiewe basisse in die 

kriterium gemaak moet word. Dit geld spesifiek die EU-formu1e. 

Die laaste woord in die formule is 'n werkwoorcl in di~~ sub= 

junk:tiewe modus. Hierdie werkwoord is eintlik die basis. 
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Wanneer ons nou nie-we:r.kwoordelike basisse soos -manzi het, 

kari hulle nie in 'n modus geplaas word sonder een of ander 

wer·kwoordelike toevoeging nie. Om sulke basisse in 'n modus 

te plaas word gewoonlik van die kopula -ba gebruik gemaak. In= 

dien ons dan die sin Kuzobangcono uma untontosha inyama 

ngaphambi kokuyipheka se werkwoord -ntontosha aan die formule 

wil toets, moe·t die herskrywing as volg lui: wenza ukuba 

ibentonto (inyama). Die transkripsieformule bly eintlik pre= 

sies soos hy is, behalwe vir die gemelde amendement wanneer 

die basis nie-werkwoordelik is. Met wat ons uit die betoog 

tot hiertoe bevind het, tesame met die effense aanpassings van 

soewe, wil ons graag die volgende gewysigde kriterium voorle: 

2.4 

2. 4 .1 

woorde. 

Wanneer 'n vormelement aan 'n basis gevceg word 

om 1 n k:ompleks e afleiding te vorm, en die aflei= 

ding as gevolg hiervan aan die transkripsie= 

formule soos gedefinieer voldoen, dan is so 'n 

afgeleide werkwoord 1n kousatief. 

SAMEVATTING 

Uit die 50 getoetste werkwoorde in die korpus wys 

die gewysigde kriterium 32 uit a.s kousatiewe werk= 

Vol.gens afl e idingsvormelement ingedeel, sien hierdie 

32 as volg daar uit: 

-is- is rn kousatiewe vormelement vir '.l.1 we1~kwoorde. 

-s- lS 'n kous atiewe vormelement vir I~ •. we:Pkwoorde. 

-z- is 'n kousatiewe vormelement vir 7 werkwoorde. 

-1- is 'n kousa.tiewe vormelement: v.ir: 6 wer•kwoorde. 
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-dl- is 'n kousatieW(:; vormelement vir 1 werkwoord 

-th-~ is 'n kousatiewe vormelernent vir 1 werkwoord 

Van die sewe werk.woorde wa.t -z- as vormelement gebruik, kom 

vyf van werkwoordelike en twee van ideofoniese basisse. Die 

ses werkwoorde wat van-~- gebruik maak, kom almal van klank= 

beeldbasisse, so ook elk van die werkwoorde wat van -dl- en 

-th- gebruik maak. Wat interessant is, is dat (49) -bhubhudla 

E'-m ( 50) -chi tha die toets deurstaa.n en dus as kousatiewe beskou 

moet word. Dit laat die deur oop vir verdere deideofoniese 

werkwoorde wat moontlik ander vormelemente gebruik om kousa= 

tiewe mee te vorm. 

2. 4. 2 Van die 18 oorblywendr::: werkwoorde kan 'n indeling 

as volg gemaa.k word: 

-is- is 'n nie-kousatiewe vormelement vir 12 werkwoorde. 

-s- is 'n ni.e-kousatiewe vormelement Vlr 1 werkwoord. 

-z- is 'n nie-kousa.tiewe vormelement Vlr 4 werkwoorde. 

-1-, is geen afleiding vir 1 werkwoord. 

Van die twaalf werkwoorde met -is- is daar vier --- (17) tot 

(20) --- wat in hu1 bard.svonn 'n sekere verhouding tot die 

minder· b (-::langrike, sekondere substant ief openbaar. In hul 

afgeleide vorm openbaar hulle egter 'n verhouding wat as teen::: 

pool tot die eersge noemde verhouding kan dien. Dit skyn 'n 

soort nie-gelykwaarclige teenoorrnekaar,-s-taande dualiteit te 

wees. -, . t lk d. 13 ) ,. . ·i. f l . d d. ~omrnige aa ~n 1ges 11et Gle a . ·ge_ei~e vorm van 1e 

13) Byvoorbeeld Doke, Van Eeden e.a. 
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werkwoord in hierdie gevalle vir die kousatief aangesien, en 

daar kari. moontlik 'n saak uitgemaak word vir hierdie sienswyse. 

2. 4. 3 Drie werk:woor·de --- (21)., (22) en (23) --- openbaar 

ook 'n dualit e it in hul verhoudings tot die subs tan= 

tiewe in die onderskeie sinne. (21) en (22) is eners in di~ 

opsig dat die afgeleide vorm van die werkwoord 'n handeling 

aandui wat bykomend tot die handeling van die basis is. Op 

die problematiek van sin ( '.2 3) -hlabisa is r e eds vroeer gewys. 

Vergelyk par. 2.2.2 sin (23). 

Daar bly nog vyf sinne oor met die vormelement -1.s- in die af= 

geleide werkwoorde. Hierdie vyf -·~- (12), ('.l.3)) (14-), (15) 

en (16) --- het egter een ding in gemeen: die vormelement 

-is- verteenwoordig een of ander vorm van spesialisasie by 

elkeen. Ons gee die verskille tussen basis en afleiding 

kort J.. iks weer' : 

-ehla I afdaaJ.' 

-ehlisa 'met 'n doel afdaal 1 

-phika 'ontk<c-";n' 

-phikisa 'deur' weer•spr•eking ontken' 

-eg_a 'verby spring' --- letterlik 

-eqisa 'verby spring' --- figuurlik, d.w.s. 'te buite gaan' 

-fumana 'vind/kry' 

-fumanisa 'vir die eerste keer vind, d.w.s. ontdek 1 

-khohla 'dronkslaan, verward maa.k' 

-khohlisa 'mis lei (? met ve1iwarring as gevolg)' 
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Hierdie laaste paar hoort miskien nie hier nie. Vergelyk 

par. 2.2.2 sin (16). Die enkele werkwoord wat .;..S-" as aflei= 

dings element vertoon, het 'n klaarblyklike verb and mi:;t sy 

vormgenoot ( 2 4 ) . Die feit dat hy nie die kriterium pas nie, 

moet toegeskryf word aa.n semantiese veranderinge wat heelwaar= 

skynlik diachronies verklaar kan word. 

Die vier werkwoorde (38) tot (41) --- wat deur middel van 

die vormelement -z- uit ideofone afgelei is, is nie kousatiewe 

nie omdat hulle simplekse afleidings is en dus fakultatief met 

hul ooreenstemmende ideofone cptree. 

2.4.4 Die oorblywende werkwoord (48) -phulula is hoege= 

naamd geen afleiding nie. 

2.4.5 Die een groot wa.arheid wat uit die morfologiese 

toets.ing van die korpus na vore gekom het, is dat 

die bestaan van sekere tradisioneel aanvaarde. vormelemente in 

'n werkwoordstam nie genoeg bewys is van kousatiwiteit nie. 
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HOOFSTUK 3 

SINTAKTIESE ONTLEDING'. VAN MOONTLIK KOUSATIEWE WERKWOORDE 

3.1 

3 .1. 1 

INLEIDING 

Een van die vernaamste take by die sintaktiese be= 

skrywing van dir:: kousatief) is om 'n relevante basis 

te vind waarvolgens kousatiewe uitgeken kan word. Die krite= 

rium sal voorsiening moet maak vir dit wat slegs die oorsaak= 

likheidsgedagte na vore bring, en die uitsluiting van alles 

wat nie spesifiek daarmee verband hou nie. Totnogtoe is in 

die Bantoetaa1-beskrywing hoofsaaklik gesteun op 'n morfolo:: 

giese verskynsel o:m die kousa-tief te. bepaal, ·te wete die "kou= 

satiefmorfeem11 *-2._-- wat hom in Zoeloe man if esteer as -is-, -§_-

en -z-. Hoe onbevredigend hierdie kriterium is, het ons al 

deels gesien uit die uitsp:rake van Ar:3hton e.a.,1) en ook daarin 

dat ons in die vorige hoofstuk: ons kriterium ten opsigte van 

hier.die drie vormelemente moes wysig. Ons sal verderaan nog 

bewyse aanvoer wat aant:oon dat hierdie morfologiese rnaatstaf 

slegs ten dele as toetssteen aanvaar kan word. 

3 .1. 2 Wanneer ons die prob1eem vanuit die sintaktiese 

standpu:nt benader, staan ons myns insiens op vaster 
., ) 

Horton'""' het die naaste daaraan gekom om die begins el 

1 ) A Lugar1da Gr,amm2.n', p. 34 0 vlg. 

2) A Grammar of Lu vale, p. St+ vlg. 
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vanuit hierdie oogpunt and.er woorde te bring. Hy het clit 

egter meer gehad oor di.e verskil wat daar- sou bestaan tussen 

'n gewone werkwoord wa·t 'n voorwerp neem en 'n kousatiewe werk= 

woord met 'n voorwerp. Sommige navorsers voor Horton het by 

implikasie reeds in hierdie rigting gepraat. In hierdie ver= 

band kan ons weer wys op wat Ashton - 1 t 3 ) gese 1e : ,. dat die kou= 

satiewe werkwoord die handeling aandui wat nveroo1~saakll dat sy 

voorwerp dit lS' WOI1 d of doen '\i?c::Lt in die basis uitgedruk word. 

Wanneer sy dit s~, het sy in 'n mate 'n aanduiding gegee van 

die sintaktiese werking wat ans as kriterium wil aanvaar. 

3. 1. 3 Miskien is dit van belang dat ons 'n mate van duide= 

likheid kry oor wat die verskil is tussen 'n gewone 

werkwoord wat 'n voorwer'p neem, en 'n kousatiewe werkwoord. 

'n Kousa·tiewe ·werkwoord hc::t nai:uurlik altyd 'n voorwerp in die 

sin. Die voorwerp kan eksplisiet of ii"Il.plisiet 4) 
wees. Laat 

ons die volgende twee sinne van nader betrag: 

Ukomisa kufisa izinkomo 'die droogte laat beeste vrek' 

Umalume ufisa impumelelo 'Oom wil graag sukses h§' 

Albei hierdie sinne het elk 'n onderwerp en 'n voorwerp. In 

hierdie opsig is hulle eners. 

Die verskil 1g daarin dat 

Maar daar is tog 'n verskil. 

wer·k.woord in die eerste sin 'n 

afgeleide wer*woord is. Dit hou ver1ba.nd met 1 n ander werJ<= 

woord -fa 1 doodgaan', terwyl -fisa in die tweede sin geen ver= 

3) Swahili Grammar, p. 2 32 

4) A Grarr~ar of Swazi, p. 76 
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band met 'n a.nder werkwoord het waaruit hy afgelei kon gewees 

he.t nie. Vergelyk ook pa1~. 2. l. 1. Uit hoofde van die feit 

dat -fisa in die: eerste sin uit -fa kom, wil dit impliseer dat 

daar ook 'n verbandhoude:nde sin met -fa kan bestaan. So 'n 

sin sal dan die basisE-::i.n wees mE-:.t die grondwer,J<:woord -fa daar= 

ir1. 

sin. 

So 'n moontl.:ikhe.id is uitgesluit vir -fi.?a: in die tweede 

Dit is met ander· woorde nie 'n afleiding uit 'n basis= 

werkwoord nie. Indien ems nou 'n ve:r.bandhoudende basissin 

vir -fisa ir1 die eerste sin moet vind, is al moontlikheid wat 

horn voordoen die sin Izinkomo ziyafa 'die beeste vrek'. Hier 

het die voorwerp nou onden"H:crp geword. Ons moet daarop let 

dat hierdie versk:uiwing v,,m voorwerp na onderwerp slegs ka.n 

geskied indien die afgeleide werkwoord na sy basisvorm veran= 

der. Ons kan byvoorbeeld nie se *Izinkomo ziyafisa 'die 

beeste laat vrek I ni,:: omdat die afgeleide werkwoord in die 

eerste plek 

dit onsinnig 

'n voorwerp moet he, (,,n in die tweede plek omdat 

is. Hoe har'd ons ookal probeer) ka.n ons vir 

-fisa in die tweede sin nie 'n basissin kry nie. Selfs diE, 

werk.woo:rd -fis~ c;ooE hy staan, wil nie op gaan nie. Iets 

soos *Impumelelo iyafisa 'sukse:s w:il gra.ag 11 maak geen sin uit 

nie. Ons merk dus da.-t ;n gewone werk:woord soos -fisa in die 

tweeds s1n nooit 1 n onder•liggende basissin kan he nie. Die 

sin soos hy staan is trouens die onderliggende basissin. Die 

sin met 'n kousat:i.ewe werJ<:woord daarin is daarenteen altyd 

herle.iba.ar na 'n o:nderliggende basissin. 

Die daarst(:,lling van 'n kriterium 

3 .1. 4 Hisrdie basis sin waarna. 1 n kousat.i1:?.w;;., werkwoo:cd 
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al·tyd teruggevoer kan word, bied vir ons die sleutel. tot die 

her•kenning van kousatiewe werkwoorde. Va.nui t die oogpunt van 

die basissin gesien, verander die onderwerp altyd na die voor= 

werp wanneer di,3 grondwerkwoord na 'n kous atiewe werkwoord 

ver•-3nder. 'n Nu.we onderwerp neem dan die plek van die oue 

in. Die oorspronklike onderwer-p t.vord nou die direkte voor= 

werp. Die handeling wat deur die nuwe toegevoegde onderwerp 

uitgevoer word, word direk op die nuwe voorwerp betrek. Die 

nuwe direkte vcorwerp is dan gewoonlik die primere substantief. 

Hierdie wisselingsproses wat so pas beskryf is, is by uitstek 

die proses wat kousatiwiteit in die sin teweegbring. Ons 

vind hierdiE: proses by geen ander soort sin as die kousatiewe 

nie. In ons sintaktiesf?. k:ci terium moet ons dus daarmee reke= 

ning hou dat dit die nuwe voorwerp is (wat die ou onderwerp 

was) wat die proses of toestand ondergaan wat deur die nuwe 

onderwerp aan horn opgele word. 

3 .1. 5 Hierdie toedrag van sake bied ons nou 'n eenvoudige 

middel om 'n werkwoord vir kousatiwiteit te toets. 

Dit is naamlik deur midde1 van 'n vraag waarin die basisvorm 

van die werkwoord va,skyn. Indien die k:laarblyklike antwoord 

op dii~ vr,a.ag dieselfde :i.s as d.ir~ voorwe1'p van die sin met die 

toetswerkwoo:r.d in, da.n moet di(? toetswerkwoord 'n kousatiewe 

werkwoord W(;es. Ons illustreer> dit met die sin Ukomisa 

k:ufisa izinkomo. Die vraag wat ons vra is Yini ef ayo? 'Wat 

gaan dood.?' . Betr•ag ons die toetssin kan die antwoord op 

hierdie vraag slegs wees: izinkomo. Dit is die voorwerp van 

die toetssin; dus is ···fisa :i.n die toctssin 1 n kousatiewe werk::: 
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woord. Om hierdie vraag te veralgemeen, kan hy geformuleer 

word as Yini eyENZAyo?, wa.arin -ENZA- staan vir enige basis= 

werkwoord wai: deur die omstandighede vereis word. Ons het 

uit die vorige hoofstuk gesien dat kousatiewe ook nie-werk= 

woordelike basisse kan he. In sulke gevalle kan die toets= 

vraag aangepas word a :;: Yini e + n ie-werkwoordelike bas is?, 

byvoorbeeld Yin:i. emanzi? Daar is in ons korpus egter nie 

gevalle van nie-werk:woordelike basisse nie; derhalwe sal 

hierdie aanpassing nie bv die korpus betrek word nie. 

3. J .• 6 Ons is nou in die pos1s1e om 'n sintaktiese kriterium 

te formuleer. Dit lui soos volg: 

Wanneer 'n af geleide werkwoord E, odanig is 

dat sy direktt~ voorwerp die proses of 

toestand ondergaan of deurmaak wat in sy basis aar.:: 

gedui word, dcu1 is so 1 n afgeleide werkwoord 'n 

kousatiewe werkwoord. 

Soos ons reeds tevore gesien het, is dit hier ook duidelik dat 

'n kousatiewe werkwoord. altyd 1 n afgeleide werkwoord moet wees. 

Vergelyk par. 1.3.2. Ons moet ook: in gedagte hou dat 'n 

reeds afgeleide werkwoord as basis kan dien vir 'n verdere kou= 

satiewe werkwoord. Die kousatiewe wer.'kwoord staan in 'n 

sekere verhouding tot sy basis. Dit is naamlik die verhouding 

van kousatiwiteit, hoe oorbodig dit ookal mag klink. Maar 

dit is juis hierdie verh.ouding wat die kousatiewe werkwoord 

noop om 'n nuwe element tot die sin toe te voeg. Hierdie 

nuwe element is die substant ief wat die vo,)rwerp aktiveer om 

die proses of toestand van die bas is i:e ondergaan of ervaa:r.. 
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Hierdie aktiveerder sal alt:yd die onderwerp van die sin wees. 

3.1.7 Maar nou rnoet die stellings wat so pas gernaak is, 

gekwalifiseer word. Al die stellings hierbo is ge= 

rnaak met die veronderstelling dat die sin telkens in die be= 

drywende vorm is. Sodra die kousatiewe werkwoord. in die pas= 

sief staan) tree 'n ander bedeling in. Nou is dit die ender= 

werp wat die proses of toestand cndergaan, en die aktiveer>der 

(indien dit sou voorkorn) sal 'n kopulatiewe konstruksie wees. 

Twee kort sinnetjies sal die toedrag van sake ophelder: 

1. UDlamini uhambisa unina t~khaya 'Dlamini 

laat sy rnoeder huis toe gaan' 

2. Unina uhanj iswa ekhaya nguDlamini 'Sy rnoeder 

is deur Dlamini huis toe geneem'. 

In die eerste sin is unina die voorwerp, maar in die tweede 

sin die onderwerp. 

unina wat -hamba. 

In albei sinne is dit egter nog steeds 

In albei sinne is Dla.mini die aktiveer= 

der, maar in sin 1 is dit 1 n onderwerp en in sin 2 'n kopula= 

tiewe konstruksie. 

3 .1. 8 Met die gemelde kriteriium as toetssteen --- ons moet 

ook die wysiging as gevolg van die passiewe vorm in 

gedagte hou -··- gaan ons nou daartoe oor om die vyftigtal werk:= 

woorde in ens korpus te toets. 

3.2 TOETSING VAN DIE KORPUS 

3.2.1 Min of meer dieselfde pr·osedure as in die vorige 
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hoofstuk word gevolg. Die vertalings van die sinne in die 

korpus word hier nie weer gegee nie. In hierdie hoofstuk 

word by elke voorbeeldsin ook 'n basissin gegee. Soos in 

die vorige paragrawe aangedui, bestaan die basissin uit 'n 

onderwerp wat die direkte voorwerp in die voorbeeldsin is; ook 

het dit 'n werkwoord wat die basisvorm van die toetswerkwoord 

behoort te wees. In 'n enkele geval of wat, sal 'n adjunk ook 

in die basissin voorkom. 

Werkwoorde met die klankgreep -is- daarin 

3.2.2 Hier volg nou die eerste nege sinne van die korpus: 

( 1) UBhakubha uthe gubhu maqede wawa phezu 

komentshisi, wakhanyisa (isibani) .... (N 1) 

Basis: (Isibani) siyakhanya 'die lamp skyn'. 

(2) Ikhehla liphakamise amehlo 

liwaphonse esiguqeni ••.. (N 1) 

Basis: Amehlo ayaphakama 'die oe gaan op'. 

(3) Sebuthi ukudamba ubukhefukhefu 

lobu obebucinanise uDube. (N 2) 

Basis: UDube uyacinana 'Dube word benoud' 

(4) Uyise lona nguyena owayewa 

evuka ekhulisa uBhakubha 

eseshonile unina. (N 6) 

Basis: UBhakubha uyakhula 'Bh. word groot'. 



( 5) Nangempe1EL ,.?..quu.::3 ,,,, :i zi.buko zakhs 

( N Ji! i 

Izibu·k;:) 

( C) Es:h.o phe1a ngcba. kunguMkhonodaka. 

ow.:;:;lungi13a umuzi. k.aMbovula kuze 

( X 8) 

Ba,::.is: 1 Die ~,tat is SOOS dit 

behoort te wees 1
• 

( 7) Labe 1ibale1e ng:Lsho :nas1.2bukhweni 

bezinja. _i.mbala ngalo1usuku, :Llar,ga 

J.}.h!l?dl.isa ukhakhay:i. emntwi.ni. (X 9) 
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Basis: lJkhakhayi 1uya!;?hadl~ 'Die krocntjie braai 1
• 

( 8) •.•.. bengi.sa.yoh1.ola. ud,1.dewsthu 

cwabaleka na.ye uMsiphan,1, 
• 1- • , •• 

ng1.yom1rny1~~-' r,ant1. . .... (X 11) 

( 9 ) Lila:.Le ') 1:i.pholise ne:z.inyawo ~ -----· 
kuse kusas,.1) lihambe. (X 12) 

Basir,: Nez:i.nyawo ziya.phola 'Ook die voete koel af 1 • 

Toets o.ns 110-.1 ,=.~J.k:,2E::!l van die afg"~lei.de. ·wesrkwoorde aa.n die 

k:rite.:rium so:):-:; ged 1.c::fi:niecr, dan v:ind ons dat die dir•E:kte voor:: 

werp in elkeen van die gevalle die proses of toestand onder= 

gaan soos <lit in die baf:3i~s a.angedui word. Die vraag wat ons 

telkens stel, is: Yini ,'::vENZl\yo'? 
__..,__ ... Sc>0s vcorheen gemeld staan 

ENZA vir die bE::i:rokkE, br:tt,is wa.t a:-:; u:i:tgangsvorm vJ.r, d:i.e kousa= 
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tief diem. In die gt3Va1 ·van :nn ( 3) byvoorheeld t~a.l gc:vr-a 

wor•d: Y.ini As die antwoo11d is: tJguDube_, d. w. s. 

dieselfde as die direktti voo:r.'werp van die weckwoor-dstam 

-cinanise, dan weet ons da.t die Gtam -cinanise 'n kousat: ic:'f~ 

is. In sin (6) byvoarbeeld, vra ans: Yini e1ungayo? Die 

antwoord hier~p is 1Jffitl Z 1 .• Dit is die direkte voorwerp van 

kousatief. Omdc1.t aJ. ncge ·toetswe.rkwoorde aan die kri-terium 

beantwoord, moet ans dus aanneem dat hulle kousatiewe is. 

( 10) Nendlal.a. nayo ngiyabona ukuthi 

isikuxegisa a.ma.dole (wena) •••• (X 18) 

Ba.sis: .Amadolr:i aya~~.ffi'.~ 'die kniecf swik'. 

Wat inte:r-e.ssant is in hier.die sin is da·t daa.11 1 n tweede of 

indi:cekte voorwerp is. Dit word deur die skakel -ku- in die 

Daar kan miskien aangevoer word 

dat as gevolg van die skakel -ku- ons tn basis3in ka:n daar= 

stel wat lui: *(Wena) uyaxegd. Die sin self lo~nstraf so 'n 

siening omdat -·xeg:u;0:_ dir1ek ':erband hou met amadolo. Daar 

word na di,2 subs-t:antief wena slegs op 'n aweregse manier ver:: --·-- . . .... 

wys. Die skakcl kan trouens weggelaat word sonder enige 

.skade aan d:ie sin. Boonop kan d:i.e indirekt.=~ voorwerpskakel 

verivang word me.t die van die direkte voorwerp as 'n :mens die 

direkte voorwerp verde:1'.'·· w:i. J bE:na.dru:k. Hierdie sin beantwoord 

aan die kriterium en die w1::,rkwoo1Yl -xegisa is rn kousatiewe 

( 11) Naye washo maqcde imikhonto yakhe 
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wayibamba ~1azibhek:i.sa_ ukudla 

kwayo krtye. ( V 1,;) \ 
\. 1.. . ... :..; } 

Ba.sis: ' ( H1.111.e) 

OF 

Imikhontc il-:bek.a. kuye 'Die asgaa1.e 

is op horn gerig 1 
• 

dat die . "k1 -1.mi -1ont o vert:eenwoordig Cl(:,r•= 

halwe 'n l:,elangl"·t(?-bbende oftew,.::l ind:i.rE:ktc voorwer-n sou -wees. 

Ma.ar -yJ._.., verter:nwoor•dig nogtan::: 'n d:i.rekte voo1°werp. D-:1t 

·irnikhont:o n:i('! 'n indi:cek:tE, voorwerp kan wees nie, word daar= 

deur• bewys dat 'Ti mEms by ontleding van die s ::i.n n:h: kan se: 

imikhonto ibheka ukudla (k\...Jayo), soos gewoonlik m:::c't belang= 

hebbende voorwerpe gedoer1 kan word nie. Vergelyk hiermee 

(18) -fundisa ((Yena) ufunda ubudoda) en (19) -phuzisa (ISwazi 

liphuza utsh,;,\1ala.) om die vrc::r•~;ki1 te sien. Vergelyk ook Doke 

Daar bestaa.n dus 

die eienaardige toedrag ,;an f,a.ke dat e ns 'n :.:;in het met twi:~e 

ders in die sin eksplisiet genoem word . Om hierdie rede be= 

st:aan daa1.., dan ook tweE: gelykwaardige bas :i.ss inne. As ons nou 

die toetsvraag stel: 

uk.udla_ of imikhonto . 

beslis e:i.enaardig. 

' 1 1·,.,.: ,:,b,he·l:·:ovn? r•·1oe-... _t ~J. .. J.. ~-· · ,. • 1 1·· .. r.:.t / y • . J. .._ ,.,. L. die antwoord wees tf 

11aar di t kJink vir elke Zoeloesprekende 

die a.ntwoord W<:::es op die 

T<:::xi:book of Zu1u Grammar, p. 14 G vg 1. , p . 303 Vli!.. . 1,;,;, 
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vraa.g: Yi.ni ebheka k:ijE: '? waaI· die adjun.k verpligtend i:;--; die 

Sou ems di.e :::tdjunk weg1aa.t, kr-y die werk:woord 

-bheka 1 n ander betekenis. Om die grondbctekenis van di.r:: 

oak die lokatief wat saam met -bhekisa gebruik word in die 

basissin behou. Daarorn :L.f, die werkwoord in die basissinne 

saam met die lckat :iE~we vormele:rnent kt~_-- ondcrE;treep. Stel 

ons dan die vraag: Yini ebheka kuye? moe't o:ns aanneE,m cv1t 

-bh eld.sc:-<. 'n kousa.tief is omdat die voor.wc~rp ukuc'.11;~- ( of 

imikho:nto) di,:; toestand -bheka ku- ondergaan. Myns ins :Lens 

van dJ.e parallelle direkte voorwerpe nie 'n 

probJ.eern n ie. As ons ukudla (kwavo) as 'n apposisionele 

he·t ons indervJaa:cheid net ecn ·voor·werp en ons keusE, kan vir 

ontledingsdoeleindes op enige van die twee voorwerpe val. 

Miskien sal dit duideliker wees as ans die sin as volg be= 

woo:rd: Naye washo maqede wayibamba. v.1ayibhE;kisa imikhonto 

y;.3.khe kuye, ukudla kwayo_ 'en dadelik nadat hy di t gese het, 

gryp hy sy asga.ai.e en r:i.g hulle op hom, di t wil sc l1uJ.1E::~ 

lemme 1 • 

( :L2) NangemJ:>t2li:1 ba.mt iti.nga khona 

intaba uCilo, .... (X 29) 

Bas is: (?) 

Sou ons die normalE:, patroon vir die va.sstelling van die basis= 

sin volg, dan k:om ons op die onsinnigheid: *!ntaba ye_t,]:a af. 

Dit is onmi.ddE~llik 1 n aanduidi:ng dat j.i1t~b2.._ nie 'n d.i.rE,kte 

voorwerp is nie. Dit skyn wel 'n indirekte vocrwerp te wees, 
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maar dan nie 'n belanghebbende voorwerp nie. Indien ons <lit 

'n ve>m:weep wil noem, dan mof:::t ons di t I n loka.tiewi:;; voorw(:.,rp 

noew .. Om 'n basissin te vind, moet ans van die prosedure 

afwyk en diE:: volgencle s@: (Bona) behla intaba. 

die ve1.•houding van die werkwocrd tot die onderwerp pn?sies 

dieselfde as in die toetssin: (Bona) behlisa intaba --- en 

Die antwoord 

op die toetsvraag Yin:i ey,':hlayo? is die onderwerp bona soos 

ver,teenwoordig deur die onderwerpskakel b- in die werkwoord 

behl isa. Die stam -ehlisa is in hierdie sin dus geen kousa= 

tie:f ni(c:. Die antwoord bona is meteen ook die antwocrd op 

die vraag Yini eyehlisc:.yo? 

in hierdie sin dus fakultatief gebruik word --- wat weer eens 

'n aanduiding van sinonirniEi is. Vergelyk oak par. 2.2.2 

rr. ( 12). W,:tt die naamwoorcl uCilo betr·ef, bring hy geen 

k l .k . . on1p i ·e .. s ies ir1 die sin mee ni,;;, omdat hy baie duidelik in 

'2D derh,::11we aan dieselfde s.intak:: 

ties e wette onderhc~wig in. 

( 13) Nguye um1nbokcLZi wa.kwakho lona 

(N 23) 

B::tsis: 'Ek ontken' . 

Die antwoord op die toetsvraag Yini ephikayo? lewer geen ant~ 

woo:rd op nie. Dit is nie die voorwerp !?lna soos voorg~:stel 

ook nie die onderwerp 

umlobokazi soos verteenwoordig deur die relatiefskakel o- nie. 

Eintlik is ons vraag verkeerd. Ons behoort teen die bepaling 

Dan kry ons 
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as an°ti·JOOPd die onde:cwcrp umle;bokazi. Dit voldoen natuurlik 

nie aan die kri.terium rne e n phikic-;a :LS dus geen k:ousatief nie. 

Hierdie eienaardige toedrag van sake gee aanleiding tot slegs 

een verklaring daarvoor op hierdie stadium. Dit is naamlik 

dat -phika_ en ·-phikisa g(:::E:n verband met mekaar het nie en dat 

onafgeleide wer}::wc)ord skyn i:e wees c:tf3 wa.t -r:;hika dit is. 

( 14) Ngiyazi khona ukuthi uhlcse 

okuhle) kE:,pha akurn.2lt=:, bese eze 

(N 3J) 

Basis: ( '? ) *( Inh1os o) iy~qa 'di1c~ voorneme spring 1 • 

toetsvraag Yini 
--- --

eyeqayE_? d:i..e ondE,rwer•p Y'~I~": wa:t d,::::ur die geflimineerde onder= 

Dit is nie die vcorwern 

soos die kriterium vereis ni2, Daarom is die voorgestelde 

basissin •n anding. --c~qisa .is dtts g~eer1 kousat.i<.~f nie. 

( 15) Uma c,ebebuya bc1fuma:nisz1 urnfula 

(N 7) 

Basis: ( ? ) 

Vra ons antwoord die onder= 

werp bona soos verteenwoordiQ deur die ondezweroskakel ba-. -· ,_, ... -
Die stam ·-fuman1::2_§-_ kan dus geen kousa.tief we.es nie, soos ook 

gesien kan wc•ro uit die bat,issin wat onsin is. In gedrag is 

daar 'n groot oorec~nkoms tussc:n hierdit., sta.m en ( 12) -ehlisa. 

Hier vind ans oak die o[nskynlike sinonimie tussen die basis 

en die afleiding. ( 12). 



(1b) Khathisimbe ubemkhohlisa efun2. ukubona 

ukuthi aka.r;iyena yini uvovoliyakhipha. 

Basis: (?) 
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(N 4 7) 

Hier skyn ens 1 n geval te h~ wat soortgelyk is aan (13). Ons 

kan nie die vraag Yini ekhohlayo? vra :rue omdat dit vir hier= 

die sin onverstaanbaar sou WN;S, Op die ongeoorloofdc vraag 

Yini ekhoh1isayo? kry ons 2.s antwoord die ondenrnrp yena soos 

-khohlisa vol= 

doen dus nie aan die kriterium vir kousatiewB werkwoorde nie. 

( 17) Siyowaxoshisa. ( arnabutho) nge ( zinkomo) 

zamaSwazi ....... . ( X 61) 

Basis: ( ? ) (Amabutho) axosha (izinkomo) '(die 

regi:ri1ente) jaag (die beeste) voort' 

Indien dit: die kcrrskte basissin is, en ons s·tel die toets= 

vraag Yini exosha izink:omo? dan is die an-twoord die ?direkte 

voorwerp amabutho. En gevolglik is -xoshisa 'n kousatief 

af geleide we:rkwoord van -~.S'.§Jla af. Maar ek het 1 n vermoede 

dat die basissin nie korrek is nie deurdat izinkomo nie die 

voorwerp behoort die toetssin ontbreek 

myns insiens 'n direkte voorwerp. Dit is nie amabutho nie. 

Amabutho is 'n indirekte voorwerp. Myns i;isiens is die 

toet~=,sin we:i::-klik volledig op die volgende wyse: Siyowaxoshisa 

a.mabutho ixosho ngE!Zinkomo zamaSwaz:L met ixosho 'geskenk I as 

die direkte voorwerp. Vo1genr.-; hierdie beskouing is die 

bas iss in clan: l\mab,rl:ho c1xosha. ixosho ( nge z:i.nkomo). Op die 

toetsvr-aag Yini exosha i:<of-;ho? is ('b(~ antwoord nou die in= 

direkte vc,orwerp amabutho. Dit pa.s die kr-i·t:er-ium nie, tensy 
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1 n wysiging aange1)ring word om ock indirekte voorw8rpE: te 

huisves. Vergelyk egter parr. 3 .3. 2 , 4.2.2 en S.2.f:i. 

( 1.8) Nguyise 1ona owamh1a1ela wamfundisa 

(N 7) 

Basis: (?) *Ubudoda buyafunda 'ma.nlikhe:id leer' 

OF 

(?) UBhal<:ubha ufunda. ubudoda 'Bh. leer 

manlikheid r 

Hiercli.e sin het, net Goos in di.12 tweede besk:ouing van die 

vorige sin, twee voorwerpe -- ·- die dir·ekt0 en die indi:r.'ekte. 

Die antwoord ov die vraag ~ini efunda ubudoda? is in hierclie 

geval weer eens die ind:i.rek:te voorwerp. Die direkte voor= 

werp wat as an-twoord rnoe·t dien is inderwaarheid ons:innig. 

Net soos 1.n die twceck bez;kouing v2u1 die vor1 ige werkwoorci kan 

-fundisa ni,~ a.s kousa. t ief deurgaan nie. Vergelyk parr. 

3. 3 • 2 'J 4. 2 . 2 f~!1. S . 2 . 5 • 

( 19) Thatha. leliSwazi uJ..ise exhibcni 

niyol:iphekela ukudla khona, 
·• ·• . .. . .,. .. ,.h niJ_J_pnu z lE, e not snwa.1.a _.,,_:_. one:;., ( X :1.2) 

Bas:is: (?) *Utshwa.la buyaphuza 'die bier drink' 

OF 

Hierdie werkwoord 

dieselfde menings 

(?) ISwaz:i. liphuza utshwala 'die Swazi 

drink bier' 

a.naloog ,:ian ( 1 7 ) en ( 18 ) • Verd1_::r geld 

a ., ,. as wat ciaar geopper is. Vergelyk parr. 

3 • 3 • 2 , 4 • 2 • 2 en 5 . 2 • 5 . 



(20) Kwathi mh1azanc eha.mbayo, 

wawaphathisa ubusenga bakhe. 

(amantombazana) uGqabula) ukuze •. , 

E-3.S is: ( ? ) 

or 

( X 3 3) 

'die armband dra' 

(?) (AnEtntomba.z.ana) a1:~~~tha ubusenga 'die 

meisies dra die armband' 

Hierdie geval lyk op die vorige drie. Weer eens is dit die 

indirekte voorwerp amantGmbazana wat die antwoord :Ls in 

3.3.2, 4,2.2 en 5.2.5. 

(21.) Angiyi 2mdlalweni ngoba 

ngizothungiE.,9:_ umame ( ing:ubo). 

Vergelyk parr. 

Bas is : Umame uj:_~~nga~ ( ingubo) 'Moeder naai 'n 

kl.2 r;:;d 1 

Ml\AR OOK 

(Mina) ngi.thung.::~ ( ingubo) '0;k naa.i I n 

kleed' 

Op die vraag Yini ethunga ingubo is die antwoord mina kanye 

nomame 'ek en Moeder 1 
• Mina i.s die onderwerp soos verteen= 

woordig d eur die onderwerpskakel umame is die be= 

l;.:tngh0,bbendE:: vocrwer'p, want die ver-swygc1e d irekte voorwer·p 

is klaarblyklik jngubo/izingub~ of enige hiponiem daarvan. 

om 'n kousatief te wees nie, eerstens weens die onderwerp as 

antwoord op die toetsvraag en ·tweedens, weens die belangheb= 

bende voorwerp as mede-antwoord - - - wat op hierdie stadium 

nie kwalifiseer nie. V(:crg21y.k par•. 5. 2. 5. 
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(22) Ngesonto elizayo siyovunisa 

ugogo (amabele). (Ny '37) 

Basis: Ugogo uvuna/ ( amabeJ.e) 'Ouma oes ( koring)' 

MAAR OOK 

(Thina) sivuna/(amabele) 'Ons oes (koring)' 

Hierdie geval is soortgelyk aan d i e vorige en daar word tot 

dieselfde gev8lgtrekk.ing gekorn. Vergelyk par. S.2.5. 

(23) Ubaba wasihlabisa isikhulu inkabi. (Ny 98) 

Basis: Isikhulu siI2J.:.ab~_ inkab:i. 'Die hoogwaardig= 
' .. , • - l .. 1 ne1as0 eK.eer s . ag 

MAAR OOK 

t Ii 08 ! 

Ubaba uhlaba inkabi 'Vader slag 'nos' 

EN (volge ns die tweede betekenis) 

f ? \ 
\ • I Ubaba uhla ba inkabi 'Vader slag 'nos' 

Soos ons reeds gesien het, is hierdie sin dubbelsinnig. Hoe 

dit ook al sy ten opsigte van die betekenis, wanneer ons die 

vraag stel Yin i ehlaba inkabi? kan die antwoord wees: (vol= 

gens die eersts beteb:~nis van die sin) isikhulu kanye nobaba. 

Hier is isikhulu 'n belanghebbende voor•werp en ubaba 1 n onder= 

werp. Dit vo1doc:n dus nie a ,3,n die kriterium <lat diE: direkte 

voorwerp die proses moe t ervaar of ondergaan wat in die basis 

vervat is nie. -hlaJ?..:ts a_ kan du s op s intaktiese vlak nie 

deurgaan vir 'n kousati e f n:LE: . Die antwoord kan ook wees: 

(volgens die tweedc:,' betekenis van diEi sin) ubaba wat 1 n onder= 

wc!'P is en dus we er E::ens n.i e voldoen aan die kri te11 ium nie. 

Vergelyk par. 3 • :3 • 2 E~n. t~ . 2 . 5 • 
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Werkwoorde met die klank -s- daarin 

:3. 2. 3 Dc1ar word gewoonlik aangeneem dat dif' werkwoorde 

in die onderstaande sinne die kousatiewe van die 

basisse: Hierdie stam= 

me sal dus ook in die basissinne meet voorkom. Enkele voor= 

bee~ldsinne is: 

(24) Sebefikile nabafana abelusayo 

s ebezokhi.pha i:;,~inkomc. (N 31) 

Bas is: I z,inkomo ziy(:.>J.uka 'Die bet"::str::. wei 1 

( 2 5) US 1 khobobo na.y1:~ owayek.h::ma lapho 

ese1E: 

zabo, 

nebuthc elaleluse iziboshwa 

(X 69) 

Bas is: (?) Iziboshwa ziy.::luka 'Die _gevangenes we.i' 

In sin ( 24) is die voorwe:r'p die verswygde :1z1nkomo. Pas ons 

nou die kriter:i.um toe en vra Yini eyelukayo'? , sa1 dis antwoord 

wees izinkomo. Dit voldocn du2, volkome aan die sinta.kt:i.ese 

kri t eriurn. As ons kan t oegee dat gevangenes kan -eluka, 

dit wil se rondbeweeg soos beeste wat wei, saJ. die kr>iterium 

sin (25) ook pas. Maar dit wil voorkom of die betekenis van 

-elusa hier· reeds heelwat weg beweeg het van die kousatirawe 

aspek. Nou ontstaan die vraag of -elu~. in hierdi(-, si::t sin= 

takti.es as 'n kousatief beskou kc=rn word, en of dit nie reeds 

in so I n mai:e weg b(::weeg hr::•"t van diE, kousatiewe gedagte nie 

dat dit tlS 'n selfsta:nd.ige n:i.e-kousatief kan b2sta.a.n .. 

hierd.ie stadium blv -elusa. 1.n sin (2S) nog problE:'.,ma.ties. '- •---w-. Ver:: 

gelyk ook parr. 2.2 .3, 4.2.3, 5 .2. 9 en 5.4.3. 
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(213) UGwaqaza azisuse izibonakude 

(27) 

emehlweni ......•. (N 34) 

Basis: IzDJonakude ziyasuka 'Die verkyker beweeg 

weg 1 

..•. ukuze kuthi uma esusa uthuthuva .•... (X 43) 

Bas 1.s: Ui:huthuva J.uyasuka 'Die onr'US bedaa.r' 

In hierdie twee sinne is dit voor die hand liggend dat as 

ons die kriterium toepas, dit telkens die voorwerp is wat 

-·suka. Ons het hier dus oak sintakties ware kousatiewe. 

(28) 1-\yovusa izingane endlini uBhakubha. ( N 31) 

Basis: Izingane ziyavuka 'Die kinders word wakker' 

( 29) Kwathi E,busuku, wamvus2:_ esezomchela 

ngentelezi yempulampula. (X 37) 

Basis: (Yena) uyavuka 'Hy word wakker 1 

Ook hier is dit duidelik dat di·t elke keer die voorwerp is 

wat die proses ondergaan wat deur die basis -vuka uitgedruk 

word. 

(30) Usethuswa ubungqongqongqo emnyango. (N 47) 

Bas is: (Yena) uyethuka6 ) 'Hy skrik' 

6) Daar is egter 1 n ander stam -ethuka 'skel, vloek' wat nie 
die struktuur -ethusa in die kousatiewe vorm kry nie, maar 
wel -ethuk:isa. ~i--;;-;--is- struktuur is reeds bespreek en 
()I1s la-at· ., -ii- l)· 1 ]. i-E~ r•.:,J,·,,:,r1-·l. nrr 11l

0 era f'l ""ar 1· c 001 ~ ·:re"en ...__ . .,. U .~ .. . C,. . ._. ,. t- '- '-·· . . l.~:', • 0 CJ.. .. . v J\... t_; . 

sprake van verwantskap t:nssen die tWf'e -ethuka-s·ta.mme nie 
omdat hullt"c toonpat:rone in die infini tief verskil. Ver= 
gelyk ook Sotho -:r1C°:§:~. I vloek r en -:tshoga I skr ik I • 
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Hierdie werkwoord is i.n die passief en volgens die aanpassing 

vir die passief is di.t nou die onderwerp van die sin wat die 

pros es wat in die werkwoordbas is vervat is, moet E-\rvaar. Op 

die vraag Yi.ni ethukayo? is die antwoord dan ook yena, die 

onderwerp wat verswyg i:s, maar' deur die skakel u- in die 

we-rkwoord verteenwoordig word. In die bedrywend'c°! vorm sou 

hi.er-die sin g,_::lui het: emnyango sebum--

ethusa, Dit sluit weer by die toets aan deurdat die ant= 

woord OD die gewone v:r.0 aa.g steeds z::::.!!~ is, ma.ar hierdie keer 

is di t die voorwerp van ciie sin. Ons sien dit ook in die 

werkwoord ver·teenwoordig deur die vocrw::,rpskakel -m-. 

Werkwoorde met die klank -z- daarin 

3. 2. 4 Uit die aa:rd Vi:Jn die s21c:tk sal slegs werkwoorde wat 

-z- as afleidingsvormelement of moontlike aflei= 

dingsvormelement h•c">. t aan di2 s intakt it=.:se kri tcriurn g,::toets 

word. Vergelyk pa:r.:>. 2. 2. 4. 

( 31) Selize ( ikhehla) libakhumbuza ngomunye 

umshado laphc uBhakubha ....•. (N 23) 

Bas is: (Borra) b::i.yakhumbula 'Hulle on thou 1 

Op d iE: Vt'a.ag Yini ekl1umbulayo? is die antwoor1d yi.bona, en 

bona soos verteenwoor,jig deur sy skakel -t>a- in die afgeleide 

werkwoord is die voorwerp. Dus onder'gaan of ervaar die voor:: 

we1"'p bona die prosrc~s wat in die basis ··khumbula tot uitdruk= 

king kom. Dit voldoen dus aa.n die kriter.ium wa.t ons gestel 

het: en -khumbuza kan in hierdie sin a.s I n kousatief beskou 

word. 



( 32) Okwacishe kwasi1imaza yilok:huya. mhla 

izinkomo zidle ummbila kaMyeza •.•.. (N 24) 

Ba.sis: (Th.ina.) f,iyalimala 'Ons krv seer' 
- ---- -
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Ook hier is dit duide.l:i.k dat dit thina is, deur -si·- vertE.~en= 

Dus is -limaza 

'n kousatiewe afleiding van die basis -limaJ.a. Op diesc.lf= 

de wyse voldoen die volgende werkwoor•de aan die kriterium 

vir kousatiwiteit op sintc1ktiese vlak: 

( 33) •... akhiphf:c; amagilavu ka.nye nesigqoko 

sensonto es1.vez2. ubuso kuvele amehl.o. (N 26) 

Basis: Ubuso buyavel~ 'Die gesig kom tevoorskyn' 

( 34) Yena angayeka ukuthenga umabhula 

afake lapha eswt:ni bese elokhu 

ezokhathaza (thin.a) lapha? (N 32) 

Basis: (Thina) siyak:hathala 1 0ns r·aak moeg (vir 

horn.)' 

(35) , ...• ngcba iqhikiz,:" lakhe .•. lakuveza 

ukuthi (X 75) 

Basis: 

Wat opval van hie:rdie kl.ompie werkwoo:rde wat op -la e ind ig, 

J.s da.t hulle nie tE::Y.'ugg1::vor::I' k:a.n word na ideof one nie. 

le is uit die staanspoor basies. 

Hul= 

Seas :reeds in hoofstuk 1 par. :l .• 4-. 3 aangedui, word 

daar van die sta.ndpunt uitgegaan dat die klankbeeld 
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die grondvorm is, en dat waar werkwoorde met ideofone in 

verband gebring kan word, huile JUlS van die ideofone afge= 

Nou ontstaan die vraag of 

sornmige van sodanige afleidinge nie moontlik in 'n kousatie= 

WE:, v ,-:=:rhouding tot die ideo.f oon staan nie. Indic-:m dit so 

is, sal hulle dan as kcusatiewe ger-eke,n moet word. Laat 

ons die klornpie voo1:1beel.c1e aan ons sintakt.iese kri terium 

toets: 

( 36) Ngizosuke ngikuphihJ.ize_ khona manje. (N 3) 

Basis: (Wena) uthi phihli 'Jy spat aan stukke' 

Vra ons nou die vra<:-1.g: Yini ethi phihli? dan is die antwoord 

onmiddellik wena. Dit is die verswygde voorwerp wat in die 

hoofwerkwoo:rd cleu:r d:i.e voor>werpskake1 -r:u- verteenwoordig 

word. Hieruit moet ems aflei dat -phihliza u::i.t sintaktiese 

oogpunt 'n kousatief moet wees. Ons J<:an egter 'n redenasie 

aanvoer dat -phihf i~~ op een of and er wyse van. -phihlika af= 

gelei is (en as 'n soort alternat:1-,-':,we vorm vir -phihlikisa 

bestaan). Indien ons dan -phihlika as basis sou neem, kan 

ons ten opsigte van sin ( 36) vra Yini ephihlikayo? Die 

antwoord hierop is weer eens wena soos gerealiseer deur die 

voorwerpskake1 -ku-. Hierr.:lie toedrag van sake plaas ons 

voor die feit dat -thi phihli en -phihlika f akul tatief in die 

sintaksis voorkom --- ten minste wat die betekenis betref. 

Vergslyk byvoorber:.:J.d die volgende twee sinne: 

Indlu yathi phihli, en 

Indlu yaphihlika. 



103 

Albei. sinne beteken: 'Die hut spat aan stukke'. Ons kan 

dus se dat ·-phihliza in 'n kousatiewe ver-band staan met die 

ideofoon en ter·selfdertyd met die simplekse afleiding van 

die ideof <.)on. 

(37) Angene maqede abhaklaze isicabha 

ngernuva, a.phikelele emsamo. 

Basis: Isicabha sithi bhakla 1 Die deur klap toe'. 

Pas or1s die kriterium toe, dan sien ons dat die voorwerp 

isicabha die proses ... thi bhakla ondergaan. Die afgeleide 

werkwoord -bhaklaza s ·taa.n dus in 1 n k:ousatiewe verhouding 

tot die ideofoon -thi bhakla. Ons het reeds gesien dat 

daar nie. 'n simplekse afl.eiding u:i.t -thi bhakla gevorm word 

nie. Vergelyk par. 2.2.5 nr. (37). Ons moet dus aanneem 

dat die kousatief -bhaklaza direk uit die klankbeeld afgelei 

moet wees. 

3. 2. G Ons onder1 soe.k nou 'n klompie deideofoniese werk= 

woorde wat a.nciE:r'S reagee.r as die pas behandeldes, 

hoewel hulle tog nog gebruik: maak van d:ie afleidingselement 

-z-. 

( 38) UHha.kubha aphakc1mise isiba.ni 

aqalaze ,2w:indi.ni. (N 1) 

Basis: (?) UBhakubha uthi. qala I Bh. kyk heen en 

weer rond' 

(39) Bathana njo. Aze afikelwe amahlonya.na 

uMaZungu, 9:~nophoze. (N 1.5) 



Basis: (?) UMaZungu uthi khopho 'MaZ. kyk skaam 

a:f' 

( 40) nuye.zwa ?" ubuza ulokhu emngqongqoza 

(41) 

ngomunwe ebunzin:i. uMaZungu. (N 19) 

Ba.sis: (?) (Yena) emuthi ngqongqongqo ebunzini 

'Hy klop haar op die voorkop' 

.• , ede emuthi nyemu, emkluluza_ nga .. 

bcmvu akhanya inhlans i phakathi. (X 11) 

Basis: (?) ( Yen a) umuthi klulu 'Hy kyk hom 

senuagtig aan' 

In al vier hier.die voorbeelde is dit die onderwerp, en nie 

die voorwerp nie, wat die handeling uitvoer wat in die bete= 

kenisse van die klank:beelde -thi qala., -thi khopho, -thi 

ngqongqongqo en -thi klulu respektiewelik vervat is. Hier= 

die vier werkwoorde is dus nie kousatiewe nie. 

3. 2. 7 Tot dusver het ons ideofone aangehaal wat in hul 

werk.woordelike afleiclings van die ui tgang -·za ge= 

bruik maak. Ons het g,2-sien dat ons deur die aanwending van 

die klank -z- 'n ideofoon in 'n k:ousatiew,2 werkwoord kan ver= 

Ons het ook gesien da.t -z- dit sle~s bv sekere -- "-,., -

klankbeelde kan doen. By ander word deur midde1 van-~-

slegs gewone simp1ekse afleidings gevorm waa.rvan sommige 'n 

tipe indirekte voorwerp kan neem, soos gesien kan word by die 

wer.kwoorde van sinne ( l.J O) en ( 41). Hierdie diskriminasie 

van werkwoorde wat deur die klank -z- van idecf one afgelei 

is, .is s l~~gs :moontlik g·2ma.ak deur di(~ toepass ing van die 

sintaktiese kriterium. 



10 5 

3.2.8 Die vraag is nou of -'!:._~· die enigste vormelement 

is wat in sommige gevalle kousatiewe uit klank= 

beelde kan vorm. Ons kan begin deur na die volgende sin 

te kyk: 

( 42) "NginguGwaqaza. Angithi uyabubona ubuso 

bami?ll Akhumule isi.gqoko. (N 36) 

Basis: Isigqoko sithi khumu 'Die. hoed kom los' 

OF 

(Isigqoko siyakhumuka 'Die hoed kom los') 

Die toetsvraag lui: Yini ethi khumu? of, indien die sim= 

plekse a.fleiding verkies word: Yini ekhumukayo? Die ant= 

woord op albei vraagvorme is isigqoko. Met ander woorde, 

die voorwerp isigq?ko ondergaan die proses wat vervat is in 

die basis -thi khumu (of -khumuka). Volgens ons kriterium 

is die enigste gevolgtrekking wat ons kan maak, die feit dat 

-khumula 'n kousatief moet wees. 

( 1+3) Uyang_icasula nje ngokubuza 

into ewubaL:. (N 49) 

Basis: (Mina) ngithi casu 'Ek word crgerlik' 

Of 

(Mina) ngiyacasuka 1 Ek word ergerlik') 

( 44) • , . ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba 

ungawuguqul.i umqondo kulokhu.. . . . . (N 99) 

Ba.sis: Umqondo ut:hi guq::::_ 'Die gedagte verander' 

OF 

(Umqondo uyaguquka 'Die gedagte verander') 
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( 4 (:i) Imukha nJ e se:Luf ike lwahlut:hula 

inhliziyo yayo uthando. (X JO) 

Bas is: Inhl iz iyo ithi h1 uthu 'Die hc.Lrt: b 1.:!ns' 

OF 

(l.JG) Kanti na.yc uSimpofu olwc:tkhe (ut1E,ndo) 

( X 24) 

bas1.s: Irnj_·tl1i i·tl1i si1)1'1u ''I)ie bc)n1e h~CJIIl ·ui·t' _,.,_., __ -_,__ 
OF 

(Imithi iydsiph1,_.1k::t 'Die bome korn uit') 

( l.j 7 ) 

kusale imiqwebu eb11nz.ini lakhE:. (X 25) 

Basis: Izi:n.hlonze zithi khuphu 'Die plooie op 

sy voorkop gaan op' 

OF 

( I ~ ··i ,. l· 1 •-,r·, 'Z ,~ "" .; 'I "'.K, ·•· U ~,}· u'k- " .~ -~ . .i.I .,_, ',C'. ,., -'-·. '-<.~~-.::_:~ 'Die plooic op 

sy voorkop gaan op' 

In al hierdie sinne is dit: die voo11wr!rp wat die pr·oses onder= 

gaan wat in die basisvorm vervat is. Net SOOS in sin (42) 

kan die afgeleide we:r:·kwoorde nie ander>s as kousatiewe af= 

leidings beskou word nie. In sin ( 1-i7) word di.::., werkwoord 

1 . lf. 1 J 1 op ciese ce v .ac en as ani-.oni2rn van -ehlisa 

geb:ruik wat t:radisior1ee1 as kousatief beskou word, m1 in 

hierdie sin dit ook is. Dit is 'n verdere aanduiding <lat 

•*khu ph1:~J.:::~ ook cianGpraak kan maak op di,:: benaming kousa:tief. 
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Interessant is cLi.1: orn daa.ro:p te let dat hull,~ almal 'n ewe= 

k:nie het wat g!cJ,~enrnerk word deur die agtervoegs el -ka. 

7 ) 
Doke· erke:n d:i.e transitief : intra.ns it ief dichotoom, maar 

maak gEien melding van die moontlikheid dat die 001°ganklike 

By wyse van kontras met die voorafgaande -u1.::::

werkwoorde kyk ons na die sini:aktiese gedrag van die werk= 

woord :in di.z., volgcnde s:u1: 

(48) .•. • n.c1ye uSbnpofu ede emohulula ___.__ ___ _ 
uGqabula lapho izibonkolo zim

(X 23) 

(?) USimpofu uphulula uGqabula 'S. streel 

Soos ons in die vor1.ge hoofstuk by nr-. ( LJ 8) gesien het, is 

daar gecm ideofoon waaruit -phulul.a afgel(~.i kon gewees het 

nie. Die basissin gebruik ook die stam soos hy in die 

voorbeeldsin voorkorn. Cm tc kan kwal:ifiscer as 1 n kousa= 

t:ief rnoc'::s die naamvrnord l.1§9_::ibula a::-; onderwerp i.n die basis= 

sin opgetree het. Maa.r dit boi:s met die betekenis in die 

voor•beeldsin. Derhalwe kan -phulula !1ie ctS 'n kousatief 

Dit: is tr>ouE:ns I n g,~wone onaf gele ide 

werkwcord. 

Die vraag :i.s nou of cla.ar :n1(.,; dalk ander werkwoorde 

·-za en ·· la eindig --- wat - ' 

7) Textbook of Zulu Crarnma1:•, p. tb6, par-. 398 
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va.n idt~ofone a.fgE:.l,c.d. 1s dr:,ur mi.ddel van in kousatiewe vE:r:: 

houding. 

beur; 

Die volgend(::: sin laa.t die indruk dat di t wel ge= 

(49) Babona. um:fula ubhubhudla a.magwebu) 

kanti sekuyiyo (ingwenya) ibhubhudla 

amanz,i, ithi iphozisa ubuhlungu ..••. (X 49) 

Ba.sir;: i\rnagwebu c::ithi bhubhubhuu 'Skuim borrel op' 

EN 

Amanzi athi bhubhubhuu 1 Dif: water borrel 

op' 

Hi e r word die WE,rkwoord -bhubhudla ook op dieselfde vlak ge= 

b:ruik as die tradisioneel aanvaarde --phozisa wa·t ook in die 

sin voork:o:m. Pas ons di0::' s intaktiese kri terium toe, dan 

moet ons vra Yini ethi bhubhubhuu? Die antwoord is respek::: 

t iewel ik ,:!magw(:bu en aman z 1. En weer ee.ns vind ons dat dit 

die voorwerp is wat die proses -thi bhubhubhuu ondergaan. 

Ons gevcJ.gtrekking: die werkwoord -bhubhudla moet 'n kousa= 

tief wees. Die voJ.gende sin kan moontlik ook opheJ..derend 

wees: 

(SO) Ma.mosharH,:, yawuch itha umuth:i. inkonyane ! ( X l:1) 

Basis: Umuthi uthi chi/chithe 'Die medisyne mors 

t1 it t 

Die kla.nkbee:ld wa.t VE.:,rba:nd hou met -ch ith2. is -thi chi the 

wat: aanduid.end i:3 van I uitsprei, verni.,21, mors, uitmors, 

vermors 1
• Daar· bestaan kL::tarblyklik ook 'n verba.nd met 

die korter 
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Hierdie laast<"! twee voorbeelde waarsk:u ons di.it ons werk= 

woorde wat van ideofone afgelei is, met omsigtighei.d n~et 

bejee.n. Ander werkwoordE: wat in hierdie verband tot na:: 

denke stem is werkwoorde soos ~-nweba 'verleng' < -thi nwe 

'uitrek', -nyikinya 1 verskuif 1 < -thi nyiki 'skuif (van 

swaar voorwerp)'. Hierdie en ander werkwoorde is reeds in 

die vorige hoofstuk aangehaal. Vergelyk par. 2,3,1. Daar 

3.3 SAMEVATTING 

3 I 3, 1 Di~ kriterium wat aangewend is, hou rekening met 

die feit clat die direkt:e voorwerp van die sin die 

toestand ervaar of proses ondergaan wat in die basis van 

die afgeleide werkwoord vervat is. Die vyftig wer'kwoorde 

in ons korpus i,:; a.an die kri teriurr.. getcets f.:m die volgende 

is gevind: 

Twee-en-dert:ig werkwoorde is kousatiewe. Daar 

val nie oor hull e te redeneer nie. Bulle beantvrnor,d soncler 

voorbehoud a.an die toe,ts. Bulle basissinne is elk 1 n vol= 

ledi.ge en sinvolle sin wat bestaa.n uit slegf, 'n onderwerp 

Die onderwerp van die bds1.ssin was in elke 

geval die voorwerp van die toetssin. Van die oorblywende 

agttien werkwoorde is elf onbetw isbaar nie-kousa tiE~we. Som= 

mige hi2rvan --- van (12) tot en met (16) en (25) --- kwali= 

fis0er nie omdat 

~f omdat die basissin . . . 
ens 1r,1n.g J.f:l. Die orige vyf het wel 

sinvolle basi.ssinnt, van hoofsaaklik die onderwerp-plus-
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gcsegde-patr'oon, maar kwalifiSEier nie CJmda.t die onderwe:r.p 

van die basissin ook di._::: onderwf:rp van die to,3tssin is. 

Anders gestel, die voorwerp van die toetssin word nie die 

onderwerp van die. basissin nie. 

3. 3. 2 Dit laat r:ms met die i:oedr'ag van sake dat sewe 

werkwoorde, (17) to-t (23) inkluis, op sintaktiesc 

vlak problematies is. Bulle is werkwoorde wat baie. duide;: 

li}< elk 'n indir<..c.,kt(~ voorwerp het naas 'n direkte. 8 ) Hier= 

die sewe kan weer in twee groepe van vier en drie geskei 

word. DL~ problema.ti.ek va.n (17), (18), (19) en (20) l"' 

daar-in dat as ons lml1e 1,1 il terugvo",r na 'n bas iss in, die 

direkte voor-werp nic! kan VE,rwissel na die onderwerp soos 

die kritf2t'ium dit wi:L he nie, omdat <lit dan 'n onsinnige 

sin genereer. 'n Sinvolle basissin word egter verkry in= 

dien die .:i.ndir1 ekte voorwe:r.p gebruik word om as onderwerp te 

fungeer. Eicrd:i.e proscdurc::, plaas mens in die versoeking om 

'n aanpassing aan die kriterium te doen, en wel as volg: 

Wannc,er 'n afgeleide WE:!rk:wcord sodanig is 

clat sy dir>ekte gf indirekte voo:rwerp die 

proses ondergaan of toE;;stand ,jf,ur,maak wa.t 

in sy basis aangedui word, dan is so 'n 

.3.fgele:ide werkw--Jord I n kousa.·tiewe werkwoord. 

8) Di t wiJ. voorkom of h.ie1°die ses werklik: 1 n direl<:te en in= 
diPektc-;; voo:rwer•p elk neem. D.it kan nie me:t veiligheid 
van die a.nder' werkwoordr:c wat twee voorwerpe nE:em, gese 
worid ni(,, . Is 2,mabutho in ( 17) wcroklik 'n direkte voor= 
wer-p? Ek bettvyf,:,1 drt:. Verd<:,P lyk die ndirekte" voor= 
werpe van C:12), (1,C) er;. (41) m,~er na die soo:ct Hindirek= 
te" voorwerD van (10). En (10) se 11 i.ndir0k·te 11 voorwerp 
verski.l wee; van di€ in (18) tot (23). 
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Sou ons die toegewing maak ten opsigte van die indirek.te 

voorwerp, dan moet di t konsekwent deurgevcer word. Da.n 

sou ons byvoorbe:e1d by sin ( 1 0) ook die indirek:te voorwex'p 

moes vat in plaas van die direk~e. Maar by ( 10) wer•k dit 

nie. Ons sou dan daar moes vra *Yini exega amadolo? Dis 

'n vraag wat op sigself onsinnig is. 'n Sinvolle vraag is 

hier onmoontlik en op hierdie weg kan ons nie verder nie. 

Indien ons sou toestem dat intaba l",-: 
.L,. ( 12) nie 'n direkte 

nie, !:naar 'n indirekt:e voorwerp moet wees, dan sit ons weer 

in die penar·ie van 'n ons innige antwoord, net soos di t as 

direkte voorwerp trouens ook is. By (40) sou mens miskien 

kon se dat uMaZungu ( -~-) in dJ.e werkwoord emngqongqoza 'n 

direkte voorwerp is. Op die toetsvraag Yini ethi 

ngqonggongqo? behoort die antwoord uMaZungu te wees --- wat 

weer eens nie pas nie. As uMaZungu dan geen d::i.rekte voor= 

werp is nie, meet <lit 'n indirekte wees. -, 
Ln SOOS ons so 

pas gesien het, is die antwoord uMaZungu verkeerd, hetsy 

direkte of indirekte voorwerp. By (41) beland mens in die= 

selfde penarie. Die -m- in emkluluza pas nie as direkte 

nog as indin°,kte voorwerp --- en sintakties moet hy, net 

soos in (40), een van die twee wees. Ons het dit reeds so 

terloops as di:eekte vooFwerp verwerp en as 'n indirekte be= 

skou. Vergelyk par. 3.2.7. Maar as indirekte voorwerp 

pas hy nie die voorgestelde gewysigde kriterium nie. Wat 

nou gemaak:'? Ons kan ni,2 in die een geval, wanneer di t ons 

pas, die indirekte voorwerp in ag neem en die volgende keer) 

wanneer dit ons nie pas nie, weer verwerp. Dit sou nie 

empiries wees nie. Op die keper beskou is die basissinne 
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v ir ten minste ( :J.7) tot ( 2 0) eintlik onjuis, en k:an ons nie 

vir die afgeleide werkwoorde met direkte voorwerp werklik sin= 

vol.le basissinne gee nie. Dit gee aan hierdie afgeleide werk= 

woorde dir;; eienskap van selfstandighr:;id, al tans ten opsigte van 

kousatiwiteit:. Op grond va.n die pa.sgemelde argumente k:a.n ons 

ni(::: ons weg oops ien om die werkwuordc in ( 17) tot ( 2 3) as kou= 

satiewe te beskou nie, en kan oris gravolglik nie die moontlik= 

heid van 'n gewysigde kriterium aanvaar nie. 
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HOOfSTUK 4 

SEMANTIESE ONTLEDING VAN MOONTLIK KOUSATIEWE WERKWOORDE 

4 • J. INLEIDING 

4. 1.1 Dit :ts altyd ;noeilik om met die semantiek van 'n 

Dir::: rede daarvoor is miskicn omdat 

die semantiek di6 deel van die taalkunde is wat feitlik nog ge= 

heel en al ongekaart gebly het. Wat daaraan gedoen is, het 

hoofsaaklik beperk gs.~b:Ly tot die 11 betekenis 0 van woorde, sins= 

dele of sinne. En op hiex•die f aset van die sernantiek verval 

mens maklik in subjektiwiteit en bereik jy die punt waar geen 

rne:ns C:!enders d ink i)or die b,:otekE!nis van dinge niEc. Dit ge= 

beur omda.t allerlE,i fa.kt ore soos agt•2rg:rond, gevoelswaarde, 

spesialisasie van betekenis, gebrskkige taalkennis, idiomati= 

sasie ensovoortr; van pE-,rsoon tot pe:rsoon ver•skil. Die seman= 

tiek is ook di~ gebied van die taalkunde wat ten nouste in 

verband staan met 'n mens se gees. Dit is JUlS deur middel 

van die semantiese werkinge wat saarn met 'n taaluiting gepaard 

gaa.n, <lat die hocrde:r ka.n a.gterkom wat in die spr8ker se ge= 

dagte aangaan. In om iemand se geesteswcrk:inge te probeer 

ontleed soos d:Lt in taa.1 tot uiting kom, lyk I n onbegonne taak 

te wr::es. Tog is daa.r se]<:cr• ,,:: bree r ·iglyne ten opsigte van die 

praat en verstaan van 1 n taal, waarcor die meeste sprekers van 

'n besondere ·tc:al min of meer d iE,8elfde konvensies huldig. Dit 

J.s met hie.rdie alg 1:;m1c.:,ne rigr:::noere waa.rrn,::E on:::; sa.l poog om in 

h . ct· . ier ie hoofstuk rekening te hou. 



4. 1. 2 

Language 11 

Hierdie hoofstuk sou nie moontlik gewees het sander 

Wa1lace L. Chaff'.; St':' !!Meaning and the Structur,2 of 

:l.) 
DJ.e, EoewE:~1 d:Lt mak1.ik is om Ei ekere gebre.k.e in 

dir.:, werk aan te stip, WE,Pk tot 

dusver \Jcl.°t: poog om 1 n raamwer-k: daar te stel vir die :;emant iese 

ontledin~ van 1 n taal. , ..... Sonder die boek as handl e iding sou 'n 

ontl eding van die werk:woorde in die korpus r,ie kon geskied nie. 

Pr-or-:::es, 

t+, 1. 3 Van die grond:l:i.gge:nc1ste v,'::r:-,k:i.11r:: wa. ·t tussen werk= 

woorde van ' n taal bestaan, is di6 wat deur die 

sprckers van die taal gewocnli.k intuit:i.e:-,f aangsvoeJ. word. On::: 

bewus ondersk:ei hul.l.e tuss(:n werkwoorde wat 'n toe:::;tand 

(staat), 1 n werking (proses) of 'n handeling (aksie) aandui. 

'n Voorbeeld van r n Wi:.:'rkr,.;,oor•d wat 1 n tciestand aa.ndui lt3 -.gul~ 

'siek wees' ; 'n proses kan voorgestel word deur die stam -buva -·-·-
'terugkee.r.'' ; 'n handeling. 

Afgesien van die besit van een van ~ierdie drie semantiese 

natu ur 1 :I.:k ook die leksikale 

eienskap, dit wil se di:2, ei,1tlik-2 betekenis. Dit is belang= 

moet kan onderskei aan= 

gesien dit dikwels gebeur dat twE)E:~ of meer, van hierdie seman= 

tiese eienskappe d:i.eselfde oppervlakstruktuur kan he. Ons kr·y 

byvoorbeeld 'n ~;-t:am -I:b_il'::. wat l,sksik:aal iets soos I lt'H~f, be= 

st:aan' beteken. In die se:ma:ntieE:;e terrein het hierdie stam 

1) Ve1..,a.l va.n be1ang •n.r hie:cd:i.e si:udie is hoof stukk(~ 9, 10, 
11 en 12. 



Dit verskil van 'n 

and er stam -phil.a 'gesond word, betE.~r word' wat duidelik 'n 

proses as semantiese eienskap het. Om neg 'n vocrbeeld te 

neern: As ek 'n hond sien wat iemand bvt en ek s~ vir 'n met= 

'n handeling. 

is -luma weer 'n toestand en sy leksikale eiensKap verskil van 

Semant~PS gesien, het ons h1er twee ver= 

skillende -luma-starnrr~. Uns d ink ook a.an 1 n verciere - luma-

stam met die leksikale b1houd: 'jeuk 1
• Semant ies mo1c:,t di t 

ook as I n aparte stam beskou ·;,,ord. En so is daar waarskynlik 

yerhouding tussen werkwoord en substantiewe in 'n sin 

4 .1. 4 Ons gaa.n van die standpunt ui t d,0;t die werkwoord 

sentraal is in die spraakuiting. 

van huldig once; net soos Chafe die cpva.·t:ting dctt di t die werk= 

woord is wat die substantiewe vir die sin selekteer. 2 ) Dit 

is nie die subst'.:t:c1ti,":.f 1;,.;1=1.t 'n wer,kwoord kies nie, Sc 'n sub= 

stantief dan wat deur die werkwoord geki<'.::S word, staan tewens 

in 'n besondere verhauding tot sy werkwoord. By di,:: hande= 

clie in 

Met ander wcorde, dir:: 

naamwoord doen ie·ts; is die dader van die handeling. In 

die. sin Isi1onda t:d.yaluma. trel"', di(~ ndamw,)c::rd nie handc~,lend op 

2) Vergelyk Chaff~: Mea.ning ,::md the :::,·tructur,:: of Language, 
vera.l par. 9.4 opp. 96 en par. 12.12 opp. 163. 



116 

dit d6~n nie iets nie, 

Die naamwoord 

isilcnda tree dus n:i.e aktie:f op nir::i, en kan derha.lwe nie irn 

agens beskou word nie, 

__,.: 
'.J..l.8 

paE; J.en.§__ kan noem om, 2erste,·,s, 'n tern1. te kcv wat anc:i.loog is 

a21r1 c.1gens ; 

'die seuns keer terug' is die 

toestand van wegwees :tesig om te verander· na die torc~sta.nd van 

Die na.amwocrd abafana. dui geen handelcndes aan 

niP ( watter handeling VO(~r mens uit a.s jy -buy a?). Dit du:i 

bloot aan wie dit :i.s wat die pr•o::;r~s van t,~rugkeer ondergaan. 

van die proseswcrkwoord -·!2.i!Ja_. 

proseswerkwoorde t}elekteer pasiensc, b:~rwyl aJG;i,~werkwoorde 

slegs van agens~ gebruik maak. Die naa.mwoorde wat tot dusver 

in hierdie hoofstuk in die voorbeeldsinnetjies gebruik :i.s, het 

nag almal as onderwerp verskyn, hetsy as agens of pasi~ns. 

Ons sal later sien dat agense altyd onderwerpe moet wees. 1 n 

Pasiens ka.n da.arentee:n ook as voorwerp in I n ::nn verskyn. 

Toestands- en prc;.seswerkw<.:-on:'.l(::: s-,~lc,kteer nie net pasiense nie, 

maar ook m1bstantiewc vl<:l.t in ander verrwudings s-1:aan. Ons 

gaan hicr rue 'n uitrJensetting van die a.ndc::r verhoudings gee 

nJ.e. Wanne,2.r ems hul.J.(:~ :i.n 0ru.:; korpus i::eenkom, sal breed= 

voeriger oar hulle uitgewei word. Ons noem hier net sommige 
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van die verhcudings wat ons moontlik sal teenl<:om. Die sub= 

stantief kan een van die volgende verhoudings tot 'n toestands

of proseswE!rkwoord openbaar; die van ~ a ardeE_, ( toe )bedee,lde_, 

instrumentalis, komple me:nt 

l}, 1. 5 Om a.flei.ding op semantiese vlak beter 

tc ve.rr;taan, is dit nodi.g om nc_,g op die volgsnde te 

let: 

Daar bestadn ook werkwuorde wat -t erselfdertyd 'n a.ks:i.e en 'n 

proses aandui. 

ti0 se eiE:nskap van suJ.ke werkwcorde. In die sin Umfazi usika 

utshani is -sika so 'n aksieproses-werkwoord. Hierditc! werk= 

woord kies aksiewerkwoord die agens urnfdz J . en a.s proses= 

werkwoord die pasiens utsha.ni. Dit is duidelik dat utshani 

byvoorbeeld in geen van die verhoudi:ngs wa.t so pas in die 

vorige para.griaaf gcnoern :i_s ~ tot di:,:, werkwoord kan staan nie. 

4 .1. 6 Opsommende:cwys gc:>.c on::; ko:ctliks di(::: vier soorte 

werkwoorde W i.~.t ont:: semanties ond,2rskei. 

elke s oort: verst:rek ems ook die subst:anti (:iwe volgenE, die ver= 

houding waarin hu1J.e tot die werkwoord ka:n st:aan. 

houding wat me:.t ho()f1etter•s .::tangc~c1ui wuccI :Ls 'n verE,ist,c:: by 

die t ipe wer'kwoord, tr:?rwy1 die anc1er v1:::rmeJ.de VEH''houdings by= 

komend in die sin kan optree: 

Toestandswwe. Frosesi:,1we. 

PASII:NS PASIENS AGENS en P/l,SIEI·.JS 

be.deelde bedeelck 



Toestandswwe. Pros eswwc: • Aks i,::pros eswwe. 

lokati,sf lokatie f loka-tief 1o!<:atief 

e:r'vaa.rdcr 

komplement komp:lement ins t:rument aJ. is 

Ons het: ons 

bo k:or,-tliks W(c~<:~r t0:: gee om sodoe nde 'n agtergrond te v,2rskaf 

vi1~ wat gaari volg. 

Die ander begrippe sal 

verduidelik word ter geleg,~ner, tyd by die toe ts ing van die 

korpus. 

Die daarstelling van ' r krit erium 

4. L 7 Dir-~ feit d-::1t daar praat word van v r:orhcudings i:us::: 

sen 1 n werkwo::>rd ,?.n sy na.amwoorde 1aa:t di e-:; vermoede 

ont:staan dat da.ar ook 1 n verandering van 'Jerhoudings t(?We e;; 

crE,h:r.1· ng k"'r· wr)'Y">d e: ... , .4.,., •• •4 .Cl. J. ' • ..:.. • 

van allerlei afleidings. Di-:-: sal hier g,2en doel dien om al 

die soorte a.fleiclings in. ,)Ei:nskou. te neem nie. On::; het WE:l 

belang by di,s kousatiewe afleiding. Ons het reeds uit die 

vorige hoofstukke gesien drrt 'n kousatief altyd 'n afgeleide 

werkwoord is. Ook op :3e:mantier;e vlak blyk d:c::: so te we•0;s. 

'n Kousatiewe werkwoor-d word naamlik verkry deur 'n pl'oseswerk= 

woord te verander na 'n aksieproseswerkwoord. Dit geskied 

deur die proseswerkwoord va n 'n agens t e voors:i.0n. Die pro::: 

seswer kwoord wa.t ::i.s uitgan,:r,svunt dien, kan I n inhe1"'ente proses 
- c~ ~ -

'n Kous2tiew(; werkwoord 

word ook verkry d,2ur 'n to(-:;stctndswerkwoo:r.·d na 'n aksieproses= 
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werk:woord t e verander ~- weer eens de:.~ur die veers iening van 'n 

3) 
agens. Om dus tot die formulering van 'n semantiese krite= 

rium te kom, moet ons 5-,,,:ts soos die vclgend•:: se: 

Wanneer 'n werkwoordhasis wat 

substant ief necm 'n agens tot d::.c sin kan 

toevo,2.g, en dc,ar·de ur self ve.rdnder n-"" 1 n 

aksieprosen, da:n if, di~c. verandePde werkwocJrd 

'n J..01.L.;:at :i.ef-afgelr::: ide werkwoord. 

Dit beteken met a.r,der woo:r:•de dat as I n toestand~;- of proses= 

werkwoord kan verander r121 'n aksi.eproses, dan is di e, resul= 

tante werkwoord 1 n kou::c,ati,::f. Ons meet egter goed daarop be= 

dag wees dat 'n werkw8ord wat 'n intrinsieke aksieproses is 

nooit 'n kousatief kan wees nie. S1egs 'n gemaakte aksie= 

proses is 'n k:ousatief. 

4.2 TOETSING VAN DIE KORPUS 

4. 2 .1 Min of meer dieselfde prosed ure as 1. 
Ctle vorige 

hoofstukke word gevolg. As basis vermeld ems weer 

die basisf,in :::=,oos 1n hcofr:;t:uk :3 a.angesien di.u. semantiese ei.en= 

skap van die werkwc,ord dan makliker· hepaal kan word. Da.ar 

3) Eintlik V(~r•2,nder 'n tcestandn,erkwoord eers dcur middel 
van die 11 inchoati 1::;Weu afle.:Lding na 'n piioseswerkwoord om 
dan weer verder deur, cLi.e kousatiewe af:Leiding na 1 n aksie= 
'r"' S +, ,-::···, 1'd' 1 ()mrJ3t h·iy-l-',. t"' ,, t~..-- --· ·'}'k ,, p -o-~e. .... c V;_;:r·a." :r: . ,,._ c, • _E.i'.'uJ_,:::. _.u,.:oscns .. a 1.> eint .1 ..... r. 
ander soort afle1d1ng 1.s, net ons cil-c gerade gea.g om dii: 
nie elke slag te noem nie, maar o:m nE,t tc ~,;e dat toestands:: 
wc·rk:woorde ook: deur die kousa·ti,2we afleiding ·tot: kousat:iewe 
gemaa.J<: kan word. 1 n Breedvoeriger bcspreking van die in= 
choatiewe afleiding kan op p. 122 Vi:ln Chafe gevind 1vord. 
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die betekenis van di P basissin reeds in die vorige hoofstuk 

telkens a ,:mgest ip is, iE di t nie nodig om dit we1'\:r'.' hier te 

doen nie. 

t;.2.2 

1verkwoorde rne ·t dir:i klankrs:ce(-rn -is- daarin 

Ons bevinding lS SOOS volg: 

(1) UBha.kubha iJthe, gubhu maqed2 wa.wa phczu 

komentshisi, wakhanyisa (isibani) •... 

Basis: 

(N '.l.) 

Die stam -khanya 1 skyn 1 is n ic 1 11 handc,ling nie~ maar 'n 

toe s'tand. Gevclgl :i..k ctaan die na.amwoord is ibani in die ver= 

Deur die 

toevoeging van 1n agens uBhakubha word 'n aksieprosesafleiding 

Di 12 afgeleick wcrkwoor-d is dus 

'n kousa.tief deu:rdat die toestand van die basis verander het 

Ikt 'n aksiepPcses E,n daardeur• 'n agens e:n 'n pas:U~ns in die 

afleiding verenig het. Leksik21le inhoucl van -khanyi.sa: 'laat 

lig afgee, laat skyn'. 

(?) Ikhehla liph::1.kamisc 2:tmehlo 

liwaphonse esiguqeni ... (N 1) 

Niemand kan dit betwyfel nie clat hierd.ie basis 'n proses aan= 

dui dat 1 n verander.ing va.n 'n tN,stand aan dir:: gang is. Die 

naarnwoord wat hie:cdie proses dcurmaak is di..:~ pasie.ns a,'11ehlo. 

Deur die toevoeging van di.e agens ikhehla word die proses 

-pha.k:.=irr~ verander ntt die aksic~proses --ph?kam~sa. 
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interessant om die tweede werkwoord terloops in o~nskou te 

neem. Die basis -~9_!ls.£_ he:t I n pas iens amehlo, maar, kan nie 

daarby volstaan nie. ' '1 l . - * · n 1· ens (c.n rue se amehlo ayaphonsa 

nJ.e. Die basis phonsa moet terseJ.fdertyd 'n agens h?, in 

hierdie geval ikhehla, ow. sin a.an die uitdrukking te gee. 

-phonsa neem dus gelyktydig 1 n agens en 'n pasi~ns. Hy is 

dus uit· die .staanspoor, of met ander woorde 'n ir1trinsieke 

aksieproses en nie een wat so gemaak is nie. Daarom kan die 

wer·kwoord liwaphonse nie 'n kousatief wees nie, terwyl 

liphakamise dit wel is. -~---- Leksikale inhoud: 'ophef'. 

(3) Sebuthi ukudamba u.bukhefukhefu 

lobu obebucinanise uDub e . (N 2) 

Basis: UDube uyacinana. 

Die stam -cinana is 1 n reeds afgeleide starn uit -cina wat op 

sy beurt heelwaarskynlik. verband hc)l.1 met die ideofoon ngci 

1 van digtheid, ·tc eheid t. Die stam -cinana is aanduidend van 

'n toestand en die naamwoord uDube verkeer in die toestand. 

uDube is dus ':n pasiens. Die toevoeging van ubukhefukhefu 

maak dit die agens van die sin met die verandering van die 

werkwoord na diE-) aksieproses -cinanine tot gevolg --- 'n kou== 

satief dus. Leksikale inhoud van -cinanisa: 

( 4) Uyise loria nguyena owayewa. 

evuka ekhulisa u Bhakubha 

eseshonile unina. (N 6) 

Ba.si s : UBhakubha uya!_<Jmla_. 

'benoud maak 1 
• 

Hier het ons I n duidel.ike proses -,l~b:::!;.2-a wat deur d ic pas iens 
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uBhakubha ondergaan of deurgemaak word. 

maak van hierdie proseswerkwoord die afgeleide aksieproses= 

werkwoord -khuli~~' wat bcte:ken dat: -khulisa. dus 'n kousat:ief 

J.S • Leksikale inhoud van -khulisa: 'grootmaak' . 

(5) Nangempela aq1n1se izibuko zakhe 

zelanga aphikelele khona. (N 14) 

Basis: Izibuko ziyaqina. 

Dif~ toestandswerkwoord -~~ ne,em as pasiens die naamwoord 

izibuko. Die ondcrwerpskakel ~-, wa.t ycna veri:eenwoordig, 

tree as agcns op en vcranchir· die toEstand -92~ na die aksie= 

proses en gevolglike kousatief -oinisa. 

'verstewig 1 
• 

Leksikale inhoud: 

(6) Esho phela ngcba kunguMkhonoclaka 

owalungisa. umu.z i ka . .Mbovul-:.1 kuze 

k:u·ve2le uSimpofu nj ena. (X 8) 

Basis: Urnuz i uyalung2}. 

Die naamwoord umuzi is die pasiE~ns van die toestandswerkwoord 

-lunga, Die agens wat so 1 n toestand teweeg gebring het, is 

Dii: word gesien in die werkwoord -lungisa wat 

'n aksieproses as s emantiese eienskap het en dus 'n kousatief 

Leksikale inhoud van die werkwoord -lungisa: 
----""'--· 

( 7) Labe 1ibalc 1e ng:i.sho nasebukhweni 

bezinja imbala ng,:d.olusuku, il,rnga 

.•• ,libhadlisa ukhakhayi emntwini (X 9) 
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Basis; Ukhakhayi luyabhadla. 

Hierdie basisstam is alreeds 'n afleiding aangesien dit van 

die klankbeeld -thi bhadla gevorm wm•d, Dis 1 n basis wat 'n 

toestand as semantiese eienskap bevat. Ukhakhayi is die 

pasiens, en dit, agens wa.t die pasii-}ns aktiveer is ilanga, met 

die gevolg dat -bhadlisa 'n afgeleide aksieproses en derhalwe 

1 n kousatief is. 

laat kook 1 • 

Leksikale inhoud van -bhadlisa: 

(8) ... ,.bengisayohlola udadewethu 

owabaleka. naye uMsiphana, ngitl1i 

ng;iyombuyisa_, kr.mti . . . . . (X 11) 

Basis: (Yena) uyab~ya. 

'borrelend 

Hierdie proses het as pa.siens udadewethu, in die werkwoord 

vert8enwoordig deur die voorw8rpskakf~l -~-. Die a.gens is 

mina soos verteenwoordig deur die onderwerpskakel ngi-. Die 

teenwoordighcid van die agens ve.r•ander die proses -·buy~ na die 

aksieproses -buyisa, 

terugkom, terugbr•ing'. 

Lel<:s i:kale inhoud van -~1_uy isa: 'laat 

( 9) LiJ.ale, 1 iphol isc neziny2.wo, 

kusc kusasa. , J.ihambe. (X 12) 

Basis: Nezinyawo ziyaphola. 

H:i.erdie proses wa.t ondergaan word deur di<'., pas iens izinyawo 

word verander na die aksieproses -12!!oli~ deur die toevceging 

van die agens li-. (Uit die bre~re konteks we8t ens dat li-

die naamwoord iSwazi v2rtc.:.;nwoor1dig. ) Leksika1e inhoud van 

die kousatief -pholisa: 'laat afkoc; J .. 1 
• 
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( 10) Nendlala nayo ngiyabcma ukuthi 

isikuxegisa a.madolo ..... . (X 18) 

Bas:i.s: Amadolo a.yaxega. -~ 
Ons het hier 'n reeds afgeleide basi.s wat kom uit die ideo= 

foon -thi xe[::_, Ewenwel, diE, basis -·~~"ga. :Lr., 1 n toestands= 

werkwoord en neem as pasie:nr; die naamwoord amadolo. Die 

n-:1.amwoo:r.d indlala, v1.C?.rteenwoordig deur onderwerpskakel 2:_-, 

tree nou as aktiverendE, agens op en verander -~ga na die ak= 

Ons het hie:r. dus weer 1 n kousatief. In= 

teressant in die werkwoord van die toetssin is die indirckte 

voorwerp wat deur die skakel -ku- verteenwoordig word. Hier= 

die -ku- moet in 'n ontleding socs hierdi0 semanties verant= 

woord word. Die substantief waarvoor hy staan, moet 'n 

sekePe verhouding tot die uerkwoord -xegiE3a openba.ar. Onder= 

soek na wat die verhouding is, het gelei tot twee moontlik= 

hede, Die eer'r;tc is dat wena., wat deur -ku- ver·teenwoordig 

word, 'n lokatiewe substantief moet wees aangesien die laaste 

gedeel te van die sin gcparafrasecr· kan word as .••. ukuthi 

is ixegisa a.ma.do1o kuwe ( na). Die tweede moontlikheid is dat 

dit 'n possessiewe substantief moet w~es aangesien die para= 

fl'a.s2 ook kan lui .... uku·thi .i;:-:;ixegisa ama.do:Lo akho. Dit 

is 'n verhouding wat nog nie in hierdie hoofstuk genoem is 

nie. Wanneer die possessief so eksplisiet voorkom, staan hy 

f:;intlik in 'n verhouding tot diE: na.amwoord ama.dol.o. Impli= 

siet skyn hy 'n verhouding met die WE:Pkwoord tr:::: openbaar. 

om I n b3'.s itverhouding in die werkwoord f_L,H"t tc du:.i... Sema_:nt ies 
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gesien, is -ku- nie 'n voorwerpskakel ni0, 

kleurmannetjii:, wat in voorwerpsgewaad 'n possessief verteen= 

woordig. Hierdie verskynsel bevestig hoe plooibaar die Zoe= 

loe werkwoord is deur a.llerlei. verhc,udings in horn saam te trek 

deur middeJ. van die s ogr.::•naamde vocrwerpska.k<::21. Ons kan nie 

vdn hierdie saak a.fstap snnder· crn daarop te wys dat --· ku- geen 

invloed op die werkwoord het ten opsigt:(:i van kousatiwiteit 

nie. Sonder inagntc:ming van -ku·- is Peeds aangedui dat 

Hy kan trouc,nt:; weggelaat (=>.n verva~,g 

word met· di.,.:; war0~ voorwE-:r>psk:ake1 -'::'a- Eonder enige belemmering 

aan die verstaan van die sin. Dit sou egter verkieslik wees 

dai: die posser;siE,.f ~~h? in r;o 'n gcval dan eksplisiet in die 

sin verskyn. In 'n insigg.ewende aTtik;:0 1 beh,:1.ndel Louw 1971 

d·i "" verhoudi:nge wat :c;ubstani:i(:.>We en s.ndcr woordsoorte met die 

pre di kaat kan he, sn die naamvall,? w.?ct met sodanig.s verhcu= 

dinge gc::-paard gaan, asook di•:: semantir~sc nuanses wat verwesen= 

lik word. Ons kan ongelukkig nie verder in hierdie studie op 

hierdie interesaante onderwerp uitbrei nie. 

( :11) Naye washo maqE>.de imikhonto ya.khc 

way.ibamha 1:.;rayibhekisa ukudla kwayo 

kuye. (X 18) 

Ba.sis : Im:Lkhont o, ukudla kw aye,, :ibh_:=:ka kuye. 

Soos ons uit di::"; vorige hooL:;tuk ge8icn het:, het ems hier te 

doen net 'n ba~~is wat ir: sy afgele.ide vo:rm twee direkte voor= 

werpe het --- im:Lkhonto en ukudla kwa~. Daarom word die 

basiss in aangegc.\C met die appos iont,Je korn; truh.: ie tusSE?.n kom= 

mas. Ons het hier 1 n tocstandswer0 kw)ord -b1rnka waar,i:oe die 
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naamwoord imikhonto in 'r: pasientiew1:-~ ver•houding staan. Die 

apposisic ukudla kwayo moet dus ook as pew icfr1s beskou word. 

Nou word die nuwe element, die agens uGqabula (~-), tot die 

sin gevoeg met die gevDlglike v2randering van die toestand 

-bheka ku- na die aksieproses -bhekisa ku-. Dit beteken dat 

-bhek:i.sa k.u- 'n kousatief moet wees. 

(12) Nangempela bamtitinga hl1ona ebusuku, 

bchlisa intaba uCiJ.o, . - .. (X 29) 

Basis: (?) 

Uit die toetssin lyk dit of daar 'n basissin *Intaba iyehla 

moet wees. Dit 1s onsirmig omdat die p:rosE;SWf:::rkwoord -ehla 

net bewegende clinge (ook in oordrag-reli.ke sin) as substantiewc 

selekteer. In die normale gang van sake kan 1 n berg nie be= 

weeg nie. Indien ons 1 n basissin (Bona) behla intaba sou 

voorstel, is bon~ die pasiern, van die werkwoord -ehla. Dit 

is egter dieselfc!e bona wat: oo\ die proses van afdaal in die 

toetssin cl(~Urmaak en derha.lwc nog steed~; 'n pas ii~ns bly. Wat 

die naa.xnwoord intaba betref, kan hy in germ ander w;rhouding 

tot -ehlisa (of -ehla) staan as die lokatiewe nie, want hy dui 

dif: plek aan w21cn' die pr0ses plaasvind. Ons kan in die toets= 

sin geen agens vind om saain rn2.t die pasiens 'n kousatiewe af= 

leiding te maak nie. Dit wil voorkom of daar sinonimie tus= 

sen -ehla en -ehlisa moet best,:ta.n. Vergelyk hierdie woord 

in hoofstukke 2 en J. Myns insienr3 le diE vr.::rski.1 tussen 

die t:wE•.e st:amme by die h:ksikalc sema.ntie.~,i'l t':ienskap. Bulle 

skyn in alle opsigte semanties eenders te woes behalwe by die 

leksikale vertolking. Die stam -ehla beteken in die algemeen 
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gewoonweg 'afdaal'. Die stam -ehlisa daa.renteen beteken 

'doelgerig/met mening afdaal' . Dit skyn al rede te wees vir 

die versk:i.1 in die bouvorm tussen die twee stamme. Een ding 

wat baie seker is, is dat -ehlisa in hierdie sin nie 'n kousa= 

t iewe werkwoord is nie. 

( 13) Nguy 0: umlobckaz i wakwakho lona 

~ngiphikisayo nxashane .... (N 23) 

Basis: (?) 

Indien ons 1 n sta:m -2l1ik:,:i. a.s basis van die werkwoord in die 

-toetssin sou neem, si:u:i.t ons op die feit <lat hierdie stam, 

afhangende va.n die leks ikaie inhoude v1at hy kan he, al tyd 'n 

ak:sie of 'n ak:sieproses as seman-t:iese eienskap sal he be= 

halwe in een geval. In 'n uitdrukking soos ngiphika ngaye 

'ek maak staat op hom' het dit 'n toestand a~; semantiese 

e.ienskap. En hierdie leksikale inhoud vind geen aanklank 

by die werkwoord in die toetssin nie. Uitgeslui t hierdie 

laaste betel<:E!nis, is die toedrag van sake dan dat -phika nie 

kousat~ief gemaak kan word nie deurdat hy alreeds in elke 

moontlike geval 'n agens het. Dit noop ons om -phikisa dan 

in oenskou te nE:em. En hier vind ons een betekenis wa.t sino= 

niem is met een va.n die baie van -phika. Dit is die beteke= 

nis vaJ'l 'wr:;erspreek'. Maar by -ph:!:_kisa wat 'n aksiep:r.oses 

is, is die weerspreking van ernstiger aard. Dit kom feitlik 

neer op 'n dispuut of ·redei:wi~.,, met ander woorde 'n soort ge= 

. 1· d ,_. spesia iseer e weerspre~ing. Omdat -phikis,~ n:i.e deur m:Lddel 

nie 1 n kousatief wees nie. Ili,2 moontl:Lkheid va.n I n ander 



soort a.fleid:L1g word r::L f, b,::.:twi,3 nJ..e. 

( 1lt) Ng:i.yazi kh:x1a ukuthi uhlosc, 

okuhlet kepha akumele bsse eze 

eqisa (inhloso enhle). (N .33) 

Basis: (?) 
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Uit 'n r1<.mkeurige beskouing ::an die sin hierbo moei: die ta.sis 

van 'verby (:i.ets) spring, (i~?--t:.G) cio:r.·skry 1
• Dit clui op 'n 

h d J . ' . . 1, , .an.e .ing as semanti e se eiensAap, Dit beteken dat hierdie 

·, 00J( 'n pasiens by 

betrokke te wees. 

die staanspoor 'n aksieproses. Hy kan dus nie verder so ge= 

ma.ak wor'd dETU.' die kc,,:,usatiew e afl."2id.ing nis. Die stam -eq:i.sa 

tree in alle opsigte behalwr,: in die 1eksikale, i.denties soos 

Di i: is E?·weneens ! n a.ksicp:coses met dieseJ.fde agens 

Hy kan dus nie 1 n 

kousatief wees nie. -ecri.sa vcrskil da.ar-in van die basisvor-m 

dat die lettE:r1:ike b c tekenis teE opt,igte v2.n die leks:i.kale in= 

houd verwissel het na die idicmatiese, Di t betr::ken dus 

(figuurlik): 

( 15) Uma 3ebcbuya. bafumanisa umfu.la 

(N 7) 

Basis: ( '?) 

Indien -fumana die basisstam :i.s, :Ls die enigstr::: ,:;involle basis= 

sin wat ir: hierdie geva.l gemac1k kan word die e,nkelvoudige sin 

Bctfum::ma umfula. Dit behoort 



duide1i.k t~,, WE::e :c; dat -fu.rrana nie 1 n. handeling i~: n.J.e. Dit 

is ook nie tn toestand nie; dit moet dus 'n p~oses wees. Ge= 

volglik het hierdie prot,,:::sw2rkwoorcl I n pas ie:ns, d:.:.t wil se dit 

w:1t •.::lie kryery ondergaan, of di t wat gekry word. T:n di t is 

die naamwoord umfu1a.. Aangesif,n -fumana nie 1 ri aksiE, is rue 

kan bona (9a-) nie agens wees nie. Die vraag is watter ver= 

houdiDi-! bona. dan wel tot die werkwoord het:. ,_,, _ Die antwoord le 
in die werkwoord opgesluit. Beh21lwe dat hy I n pr'osc:s aandui, 

sal ons hy grondigE: ,:)tdersoek agte:r.kom dat die prose::; van kry 

eintJ.ik 'n er·varing iE wat undsrvind word. As gevolg van 

hierdie semc1nties ,3 ei•:;rwka.p k5 .. (:S -fumana 'n substantief wa-t: 

orrn as '·D 8rvaardt',P kan ber3k.ryf. Die=.- probleem is nou of ons 

in hierdie sin wat ;n ervaarder en 1 n pasi~ns respektiewelik 

het, 'r~ ags.'::W,: k:an to(~voeg cm Gcdoende dan saam met: d:i.e pat1i~~ns 

'r, kousat iewe afleiding te bewerkstellig. Onderwerp ons die 

st:arn -fuma.nisa a.J.n I n ontledi:ng, dan vind ons dat pres ies die= 

selfde substantiewe in presies dieselfde verhoudings tot die 

stam -fumanisa staan. Tot sever TilO(''t die twe<:: sta.mme dus 

sinonieme wees. Die versk.iJ. tusscn die twee stamrne le egter 

weer in die leksikale semantiese eienskap wat elkeen het. By 

-fumanisa kry ons aG lcksikale ~-,:ienskap 'n gespesialiseerde 

soort 'vind'; dit is 'n 'vir di e eerste keer vind' of met 

ander woorde 'ontd.ek 1 
• 

( 16) Kha·thisimbe ub,;;rnkh ohli'3a efuna ukubona 

ukuth:i. a . .k a.siyena yini uvovol.iyakhipha. (N t+ 7) 

Basis:('?) 

Betrag ans die stam soos hy in hierdie sin gebruik word, dan 
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vind ons dat dit 'D aksie.prcses is met yena (~-) as a.gens en 

D:ie v:r,aag is nou of hy ':n inher·ente 

... . ,,,..,..., .; • • ., -.. --· • :J , ... .L t . r~] . d. cthu..Leproses 1.ci ,J.:t een wat (;eur c1.·1e .r~ousa .J.,3we .-3. __ .e i .ing so gc= 

ma.ak J.s. Om di t uit t0.i vind moet ons na 'n moontlike stam 

-khohla_ gaan en c-ndersoek of dit so is. Die leksikale in= 

houd van hi;:c~rdic starn i.:; twe?:rlei. Enersyds beteken di t 

'vergeet' en andersyds 'dronkslaan'. Hierdie betekenisse is 

so VE~r verwyd,:::rd van d:ie van -khoh1isa 'bedr>ieg, kul~ verneuk, 

mislei' dat daar nie eers sprake van 'n vergelyking is nie. 

Ons w-ord dus gsnoodsaak om in hierdi.e sin d1.0.~ sta.m -khohli.sa 

as 'n selfstandige aksicproses te aanvaar e n enige verbintenis 

wa.t dit mei:: -k.hohlc:l:_ k:an he ten minste op c.':emantiese gronde te 

repudieer. 

( :17) Siyowaxoshisa (c1mabutho) ngezamaS1vaz:i ••• (X 61) 

Basis: (?) (Am.::1buthc;) axosha (izinkomo). 

Die f,leuteJ. ·tot: die verstaa.n vai1 hic'.rdie sin ten ops :i.gte van 

'n semantiese analise 1§, soos trouens by alle sinne, in die 

leksikale inhoud van sy werkwoord. Die werkwoord -xoshisa 

ro~p die beeld van 'gee-as-geskenk 1 na vore. Ma.ar hiermee 

. j. ..:i • 1 1" · . e1nr1g uie >ee a nie. Dit wcrd verd e:r vol tooi deurdat 'n 

nu·tsdier•, gewoonlik 1 n bees, geshmk word wat da.n deur die 

ontvang~?P ui-t d ie kraal of trop verwyder wor·d na 1 n. andsr plek 

toe. Eers l . . ·1 . 
lH:-P eJ.nC lg die ·1:otc:le; becld van die werkwoord 

-xoshisa.. In h.icrdiE., 1H0:le beeld val die k1em egter die 

3ter,kste op d:i..e gee··aspek, dit wil se r.)p die: handeling wat 

plc.ta.svind. Hi2ruit mcr-k ons dadelik dat -xoshise. ! n ah-de= 
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proses moet wee s . Die v c lg,2nde r~;tap is om die verhoudings 

van die substantiewe tot die werkwoorcl te bepaal. 

ste hiervan is amabutho e.n die tweede is opgesluit in 

ngezamaSwazi wat volh.,digheidshalwE: geskryf kan wcrd as 

ngezinkomo za.ma:::;waz i. Bctrag ons dan eerstens die naamwoord 

a.mabuth o dan wor;d di-t duick;lik dat die regimentc-?. die voorde,:; l 

gaan trek uit die saak -xoshisa. HulJ.e is d~Le bevoordeelde s 

want hulle ontvang die be.(,ste .:J.S besi tting. Die naamwoord 

~mabuthe: staan dus tot die werkwoord in die verhouding van 'n 

bevoordeelde. Indien die werkwoord 'n ongunstige betekenis 

sou gehad h et, sou die verhouding die gewees het van 1 n bena= 

deelde. Geri e flikheidsh a lwe kan hierdie verhoudings, wat 

eint lik maar· ve:r• f, l<:.ilJ. ,,mde pol.e van dieselfde ding is, onder 

,::c2n :naam gaan. Ons kan dit noem die verhouding van die 

bedeeldc. 

Kom ons nou tweedens by die naamwoord ngezinkomo, is dit voor 

die hand lig gend dat hy in die verhouding van 1 n instrumen= 

t:alis tot die, w;;,:rkwoor. 'd s t a an. Zoeloe is 'n taal wat hier= 

die VE":: rhouding gewoonJ.ik deur middel van d). e vormelement nga

in die bobou aandu:L. 

deur die geskenkge~ry sy b e slag kry. Die term instrumentalis 

is in die morfol ogie goed bekend en ons hoe f nie verder daar= 

oor uit te wei nie. Miskien }(an ons net byvoeg dclt 'n vorm 

soos ngezinkoL10 volgens 'n veclgebruikte ·wyse van taalbeskry= 

w:Lng as 'n bywoord ber-;kryf word. 

Ons toetssin hierbo h~:o ·t dus 'n aksieproses as werkwoo:rd met 'n 

agens thina. 'n bedeeJ.de amabutho '.:::n 'n i.nstrumentalis 
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ngez in.komo. Di,'; sin voldoen dus nie aan die verei;::tt~ dat: hy 

'n g,:::maakte aksieproses moet wees i:cn 'n a.gens en 'n pasiEmi.., 

:moet he nic, 

Ons k:an egtt,r ems ontleding begin met die basissin as uit= 

gangspunt. Beskou ons die werkwoord -xosha 'voortjaag' dan 

mo•:~i:: o:rn aanneem da.t dadr 'n handel ing by betrokke is. Die 

aksie-eienskdp word bevestig deur die agens amabutho wat die 

handeling uitvoer. Maar in hierdic sin selekteer die werk= 

woord ook 'n naamwoord wa.t ir\ 1 n ve1:-,houding staan wat ons nog 

nie teengekom het nie. Die werkwoord hi.er st,Jm ooreen met 

-cu.1.~ a -·dla ,_.,,., ~ __ , __ , _, ,_,J,..1,_1. Di.e werkwoorde wat 

in hierdie ka:tegorie val, het iei~s in gemeen. Dit is dat 

hulle 'n s oort vans•,:lf sprekend(': voorwerp neem, 'n voorwe:r.p 

wat diEi werkwoord as 't ware a.anvul. Die WE',rkwoord -phuza 

impliseer 1 Il naamwoor'd .isiphuzo 'drank', ~-cula impliseer -- ., 

umculo 'lied I , -~n2:, impl.isee:r. ukudl.a I }ros I • Hierdie komple= 

t,;:"rende naamwoorde kan as hoofhipon:i.eme beskou word wat elk 

natuurlik in subhiponieme gespesifiseer kan word. Isiphuzo 

kan byvoorbeeld vcrvang w,::,rd met ;,1manzi, utshw,1la, ubis i, ens. ; 

umcuL::> m~:'.'t umlolozclc,, Nkosi sike1e1a iAfri.ka, ens.; ukudla. 

Hierdie vanselfspre= 

kende, aanvullendc en, mens Lan rnaar se, aksiomatiese sub= 

stan"tit~W<~ wor•d die komplemcn t ,,an die wer.1 kwoord genoem. 4 ) Ons 

q.) Onz; is bewus daa:rvan dat daar ver'skiJ.lende opvattings 
oor d~_e t~rm. kom~>lem<;nt_ in ~ie taa.lk~r_ide besta':1-n. -~ Ons 
g0bru1K dit in h1erd1e studie alleenlik soos hier uit= 
eengesii.:. 
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se dus dat di .,;: werkwoord 'n k.omplement selekte 1::r en die sub= 

stanti(~f f3taan in 'n kompl,c';mr:-:mtere v~:r.houding tot die werk= 

woord. 

Ons het dus in die basissin 'n werkwoord wat 'n aksie is met 

'n agens ama.butho en 'n komplement izinkomo. Wanneer die 

afl1:''iding -xoshisa gemaak wc:r.d, geskied di t deur middel van 

die tcevo0ging van die rn1we agens thina ( s i-), die ou agens 

amabutho v,0ra.n<for na die bed,":.e lde amabutho. Ten opsigte van 

hierdie nuwe vr:-,rhouding bly -xoshisa neg 1 :n aksie. Maar die 

ver'ande:c :na die ins:trumentalis 

ngezinkomo. Dit is :,,;ec:r 'n E1anduid :1.ng dat -xoshisa ook I n 

a1<s1.eproses moet wr.,E,s > omdat 1 n instrumental.is sJ.egs in I • -n s1.n 

kan voorkom as die-.:: werk:woor-d 'n aksieproses 5) 
is. Ons het 

dus inderwaarhe:Ld 'n aksie-a.ksie.proses in die wer1kwoord 

-xcshisa. Ten spyte van al hierdie verwisseling van verhou= 

sin aan 'n pasi~ns wat saa.n1 

met die agens die grondslag moet 1~ vir 'n kousatief. Vol= 

ge ns die semantiese ontleding kan -xoshisa in hierdie sin nie 

as kousatief beskou word nie. Maar ons het in die vorigc: 

hoofstuk die mening uitgespreck dat hierdie sin eintlik moet 

lees: Siyowaxot~hisa ama.butho ixo:::-ho ngezinkomo zaJ11.aSwazi waar= 

in die naamwoor>d ixosho die eintlikE, direkte voorwerp is. Hoe 

staan die naamwoorde in hu1 vc2rhouding to-t die werkwoord nou= 

dc1t die, nuwe V(~rswygde na.amwoord ixosho eksplis ie·t voorkom? 

5) Chafe se: "An instrument noun depends basically on the 

ac-t1.on-proces~: verb, •••• 
11 p. 164 • 
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Dit i&: duideJ.i.k: dat amabutho nog steeds in die verhouding van 

'n bedeelde tot die werkwoord staan. Wa·t ngezinkomo betref, 

dit bly nog ste:eds 'n instrurnentalis. Die nuwe naamwoord 

ixosho kan niks anders as 1 n kornplement van die werkwoord wees 

rne. 

skenk'. 

Dit het die leksik::1le inhcud van :n 'lewende hawe-ge= 

Dit iB 1 n naamwoor·cl wat behoort tot 'n baie be perk= 

te ges1ote gr•oep .1n cl ie Zocloekul tuur. Die "possc,ssief 11
-

naamwoord zamaSwazi het 1 n dir,:ckte vcr·houding tot die instru= 

rnentalis ngezinkomo en is slegs indirek in 'n verhoudings= 

verband me:t die werkwoor,d -xoshisa. Ons kry dus weer aller= 

lei verhoudingr:; t:c.,t die w•:>.:rkwoor·d, maar nie ,;:~en van hulle is 

Die vereiste, naa.mlik a.gens en 

pas iens ~ word dus riie aan volduen nie. -xoshisa bly derhalwe 

nog steeds 'n ::;.ie-k:ousatief. 

( 18) Nguyise lcma owamhlalela warr,fundisa 

ubudoda (uBhakubha) .... ( N 7) 

Bac,is: ( ':') UBlv1kub11a ufunda ubudoda. 

As ons na hierdie basissin kyk, vind ons dat -funda 'n hande= 

lingswE~rkwoord is met d:i•~~ naamwoord u Bh.~kubha as a.gens. Die 

wcrkwoord -funda skyn 'n komplem".~ntBoekende wE:,rkwoord tf, wees, 

wat as h.oofhiponiem die naamwoor•d isifundo 'les 1 sal selek= 

teer. In die onderhawige geval word isifundo noukeuPige:o as 

ubudoda gespesifiseer. Om ·terug te kom tot die ba~Jissin, ons 

het: hier dus 'n aksiewerkwoord w,:rt 'n a.gens uBhakubha selek= 

teer c:::n die bykomende ;:;ema:rrti(";~3e eienskap hei: dat hy 1 11 kom= 

plement ubudodcL kies. Wanneer 1 n nuwe agEms uyis~ (w-) toe= 

gevoeg word, g~?beu:r hier 'n eienaardige. versteuring van die 
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ver>houdings. Die ou a.gens uBhakubha moet swig voor- die nuwe 

('::n verander ~;y verhouding tut die:: wer-kwoord na die va.n 'n be:.: 

deelde. Die we.rkwoord -funda_ vcrander na -fundisa, wa.t ge= 

tuig dat een cf ander som·t afleiding pL:1ac:gevi:nd het; die 

komplement bly nog st eE;ds 'n komplement maa.r nou van die nuwe 

afgeJ.eide werkwoord -fundisa. Ons het dus in die nuwe sin 'n 

agens uyise, 1 n bedeelde uBhakubha en 'n komplemerrt ubudoda. 

-fundisa nie 'n ~csieproses nie maar wel 'n aksie. Bui ten= 

disn v1::rskyn 'n ko:rnplem.('nt nooit 13a.am met 'n ak:s ieproses of 

proses ni.e. Dit lyk of daar wel 'n afleiding plaasgevind het, 

maar claar het g(~en. ve:candcring :in die r,emant ie~;r:. ,s ienskap van 

die werkwoorc'J plaasgevi:nr.:l r:iE, . :Cintlik het daar ·tog 'n se::: 

Dit is na.am:J.ik dat die. aksie 

van -fund0, deur die bykomende a.ksie va.n -fundisa versterk: 1.s. 

-·fund is a saa:mget:rck. Ons kom dan uiteindelik tot die gevolg= 

trekking dat -fund:i.sa n:Lr-::: 

Vergelyk ook pdY.'. _r:,. 2. 5. 

( 19) That:ha. J.c'.l:i.Swa.z:L ulise: c0 xldbc:ni 

niyoliphekela ukudla khona, 

notshwala khond:. (X 1.2) 

as by die vorige geval. Die geb:r•(=k aa:n 'n 
... 

f.id.B 1.el1f::: s:::i.arn met 

die agens is 'n aanduiding dat -·2l1u~f~2. rne 'n dks ieproses is 

nie, maar bloot net 1 n aksiewer+:woord. (~evolgli.k is , .. phuzisa ;.,:,, ___ _ 
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nie 'n kousatief nie. 

(20) Kwathi mhlazcme eharni:.2:tyc, wawaph::1·thisa 

( amantcmbazana.) ubusenga. bakhe 

uGqabu1a, uh,ze (X 33) 

As ClliS na die wer*woord in die basissin kyk, merk ons dat 

-:2h-:,i•r1·- 'r' ' t: .... ... i:."l. - j --- agenr: amantombazan;_:,_ hst en ook 'n kompJ.ement 

Di(::: wcrkwoord -phatha. se keuse va.n benoemba.rco 

voorwerp(:::/ di.n.gc: is beperk tot dit \•lat met die hand gedra kan 

Weer eens verplaas die nuwe agens uGqabula die ou 

agens om di t die bcdc,,elde van die nmrn werkwoord te maak. Die 

kompl,3mEmt upuf;enga b<hou sy V<:',rhouding tot die !1uwe· werJ<:wc-ord 

-Dhathisa. Die ie van -phatha is versterk na die duhbele 

maar 'n p::rn ienn ontbr-eek natuurl i.k. D,3.ar= 

om kan ni~ 'n kousatief 

inhoud van 1 t: oev ,->.rtrou 1 
• Verge1yk par. 5. 2. S. 

( 21.) Angiyi emcllalweni ngcb,:!. 

( ? ) Urr1c::rne 

(?) (Mina. 

( Ny 97) 

( ingubo) 

EN 

·1·-r·1· +i•urcr;:, 
l t~. t..11 ... ll~ '-"-. ( ingubo). ) 

6) Daar' b<:sta.a.n .natuurlik I n ander stam ·-t:hat:ha waarvan die 
1eksika.1~;e; inhoud iE·~s S\)OE 'gesagdr•aende omgang 1!1-e.t. men~e 
of 'n saak .- is. Urr d:.Le konteks van ons 'toe·ts[un is d:1 t 

duidcl:ik dat onG nie mE!t h.ie:rdie s·tam gemoeid is nie. 
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Noukeurig<': ondersoek deur die ta::.:.1gehruikcr' t,ou myns ins:tens 

UF:ame uthunga ingubc~ a.~; die primer,:; basicrnin beskou . Dit 

k.an ar; gcregverdig aangene.ern word dat Moeder r •cedi.:; be:;ig 1.s 

om 'n stuk naald\..;rerk te doen, of tt-:'.n mi:nste van vom~neme :ts 

om dit tc doen. 

Die twee sinne staan dus 

nie op gelyke vlaK n Indien dit wel die geval was, sou 

dit gelei het tot die 

Hat die naamwoord ~ngubo is rnaklik voorspelbaar 

dat di t nie anders d('.1 'n komplement kan w2es ::n,:c. Ons het 

dus agens en ingubo as kom·.0lement van 
,. . ~-- -

die a.ks iewerkwocrrd -··U-nmga. __ __,.;;._. Die nuwe agen.:::: 

na die bedeelde, en die c:1ks ie 

vr::,rsterk rn.et die bykome.nde aksie -thungisa. Dit 

is as 't wa.r-E,, 1 n dubbele ~csie. nog 

steeds komplement. 

Bui.tendien on-tbreek I n par:'.iiins in d :i.c'?. a.fge = 

. . j . 

.l(:'!l< e s:in • 

. , d inn.ou : 

( 2?. ) 

Ve:cgelyk par-. 5 .2.6. 

Ngesonto 

ugogo ( amabele). C Ny 9'7) 

(?) Ugogo uvuna ( amabe1e). 

EN 

(?) ((Thina) sivuna (amabele).) 
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Die veranderinge wat die werl<:woord -·vuI22:. tot by -vunisa deu:r.= 

maa.k en diE'. gepaardgaande naarrrwoordelike verhoudings, is ana= 

Leksi.kale i:nhoud van ···vurnsa.: 'help oes'. 

5 • 2 • 6 • 

( ?.3) Ub::1ba waGihlabi1:,a isikhulu inka.bi. (Ny 9£1) 

Bas J.s: (?) Isikl:ulu s:i.hlaba inka.bi. 

(?) ( Ubabd 11:hlaba. inkabi. ) 

0}' 

Indien die kontcb, viro hie:i:-die sin sodan:i.g is dat die. leksi= 

kale inhoud van -hlabi:::;a 'help slag I is, dan is die sin ana= 

loog aan die vorige twee. 

Indien ·"hlab:i.sd. die b(?.tekenis van 1 te1~ ere van ( iemand) slag/ 

laat slag' is, is dit 'n perd van 'n ander kleur. Hierdici 

betekenis kan Glegs deur die bre'.~re konteks bepaa.l word. Die! 

like vak van, .. if ubaba sc . . . " . ·1 . 1n1s1er1ng van cie handeling tot by 

die eet van die vleis. W,::lt interessa.nt is van cii.e:>. beeld wat 

die eerbe.toning voorop w~si:r~l word, c~n diE'- ma.rd.er waa.rop dit 

ge.doen word; is deur diE; :3lagcJ.,J.ad. Die totaalbe,2ld van die 

werkwooro dui op 'n aks ie :net ubaba as e.gens omdat hy die ak= 
. -·--··-· 

sie deurvoer. Isikhulu staan in die verhouding van bedeeldc 
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tot die aksiewerkwoard. Dit is verder duidelik dat inkabi 

1 n kom.plemsnt moet wees ornd.at hy behoort tot 1 n geslote groe:p 

van diere wat deur die Zoeloe vir eetdoeleindes doodgemaak 

word. Omdat ' n pasiens ontbreek. , kan -hla.bisa ni8 'n k:ousa= 

Dit: L, vs::?.rd.er rnoeilik om 1 n bas irrnin te bt::= 

Vergelyk ook par. 5.4.1. Dit gee aan die we:rk= 

woord -hlabisa d:i.;:,:.• kwal:i.teit van 'n :c;;;~lfsta.ndige we:ekwoord. 

Ons het rnocntlik hier die geva.1 v.,:rn 1 n werkwoc,rd wit in die 

proses van taal.Qn-twikkcl.:l.ng besig is om hcm1 los te maak van 

r,y b;;1s is en voort te beweeg op die pad na s elfstandigheid. 

Die gr·oot moe:i.likhE::i.d by die sewe we:c-kwoorde ('.1.7) tot (23) 

kom natuurlik deurdat die betekenis van die werkwoord geweld 

aangedoen word wannee.:r onE; 1 :·1 bat:.,iss:i.n prcbecr· vind. Ho,~wel 

, . b . a:1e ,_ as is -xoshisa byvoorbeeld die 

v:ind daar in die verandering van basis na afleiding nie 'n 

nic. Di,3 betekcr1isafl(::iding vi.nd by hierdie groc,pie op 'n 

11 ar .... reregse 11 marLier plaas. Ter verduideliking: -xosha beteken 

'laai.: vcortjaa.g, laat vciortdryf' nie; op aweregse wyse het 

die betekenis verander na 'as geskenk gee wat uitgekeer en 

voortgejaag word'. Dy -. .. fund<:":~- 'leer' is die ver·andering nie 

regstrci.eks 1 laat :L1c\er,' nie, ma.a1° op awE:regse wyse beteken 

By ( 1. 9 ) b<:::: = 

teken -phuz. :i.sa eini.:lik 'die m:i.ddE~1e beskikbaa.:r' stel vir' drink'. 

in ( 18) byvocrbeel.d, bi:':trekk.i.ng op uBhakubha (-m·-) h2t ni:::}. 



Uit die Gin b1yk dit: duidelik da·t o.m~ nie 'n basissin Uyise -·-
ufundis a uBhakubha kan hf, .n i<.::~. Ons stem hier saam met Doke 

dat die voorwm·· p van -:fundisa. ubudod~ is en ni,=, uBhakubha nie. 

Buitcndi0n is die E,in Uyis e ufundisa uBhakubha onvolledig omdat 

'n direkte voon--1erp in elk g-2vaJ. ontbre::,ek . 

Werkvrncrdc met di.c:.o }dank -s- da.arin 

Hoewel daar by 'n enke1s cf w,:Lt van hierd i e klein 

gr<)epii:"" werkwoorde die mocntlikheid bestaa:n clat hul= 

le ( vroee.r) uit ideofcne kon ontst aan het ( vg. -~ :::rn die 

klankbe i:~ ld -thi vu'. 1 nkielik opstyg' ) , lyk di t ons gerade om 

hulle nie meer as soda:n.ig t:r:,, bEsk,)u ni•j. Vergelyk ook par. 

2. l. 1. 

sebezo}:.hipha. izinkomo. (N 31) 

Basis: Izinkomo ziyeluk~. 

~ndat -eluka in welke betekenis ook al die verandcring van 'n 

toes·tand, en dertalwe 'n pros2s, aandui, neem hy die pasi~ns 

izinkomo. Ons moe·t rne die f out: beg a.an om J.zinkOJrtO as 'n 

komp.lement te te.skou n .lE, , aanges.J.en die i::,corte substantiewe 

wat kan -eluka f ei tli.k o:nbeperk is. Dif.:: inbring va.n die 

agens nabafana_ verander die WE:,:ckwocrd na die a:fge1eide aksiE)== 

proses ·-e lusa --- !n kousatir2.f dus. 

( 7. 5) US' khobob0 naye owaye.khona lapho 

esele nebutho elaleluse iziboshwa 

zabn, (X 69) 



Basis: (?) Iziboshwa ziyeluka. 

OF EERDER 

Ibutho lelusa iziboshwa. 

Om izibos~1a ziyeluka 'die gevangenes beweeg uitwaarts 1 as 

basis sin te beskou, klin.k beslis eienac.1r·dig, veral as ons dit 

in v~rband met die toetssin wi.l bring. Dit blyk dat met 

-elusa feitlik die teenoor·gesteldc bedoel word. Hierdie feit 

basis te aanvaar. In 

hierdie sin is -<:; lusa 1 :::-1 aksiewerkwoord met :hbutho 3.S agens en 

iziboshwa as kon~lement. Dat izibosnwa nik:s anders as 1 11 

komplement kan wees nie blyk daaruit dat die dinge wat opge= 

pas kan word t,:yt 'n gesJ.Gte groep behoort wat aE hoofhiponiem 

die woord 1z1gwegw~ 1 afwykendes 1 kan neern. Die werkwoord 

-elusa voldoen in hierdie sin dus nie aan die vereistes wat 

die semantiese kriterium stt=;l nie. Hy is nie 'n kousatief 

nie. In hierdie geval vind ons dat daar 'n beweging weg van 

diachronies verklaar kan word: Op gewone wyse word die kousa= 

tief -elusa g E~VOI''Jil SOOS byvoc,r,beeld in die vor ig;e sin. Dit 

beteken dan 'laat wei'. Uit die aard van die Zoeloe-same= 

lewing moes iemand al tyd byder'ha.nd wcies om die diere te laat 

Wanneer diere afwyk van die bepaal<le weidingsgebied is 

hulle soontoe teruggejaag en daar is gesorg dat hulle nie die 

gebied oor•skr•y nie. Hieruit het die betekenis van 'oppas: ge= 

groei en 'n plekkie in die woord -elusa gevind. Hierdie nuwe 

betekenis het net 

sief op die basis -eluka oorgedra nie. 

nie rf,trogres= 

Daarom is die beteke= 

nis 'oppas' 'n selfstandige betekenis en nie 'n afgeleide nie. 
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Met hierdie betekenis is die stam -clusa dus oak 'n selfstan= 

dige stamen nie die kousatief van -eluka nif:::. Die ve1°band 

wa~ daar tussen -elusa 'oppas' en -eluka bestaan, ii; dus 'n 

taalhistoriese. 

(26) UGwaqaza azisuse 1z1bonakude 

emehlweni ...... . ( N 3!!) 

Ba:~d.s: Izibcnakudc zisuka emE.~h1weni. 

Met -suka as prcses~·10}rkwoord is izibonakude 'n pas:i.?:ns. Die 

aksie:proses -~- is die g,::volg van di,:: toevoeging van die 

agens uCwaqaz.~. -susa is dus 'n kousatief. 

( 2 7) ... u.kuze kuthi uma esusa uthuthuva. 

Basis: Uthuthuva luyasuka. 

( 28) Ayovusa. i1;,;inga.ne endlini uBhakubha . . (N 31) 

Basis: J.zingarH:' ziya~uka. 

ngenteli::ozi yernpuJ.ampula. (X 37) 

(30) em,1.y.sngo. (N 4- 7) 

BasJ.s: 

In (27), (28) en (29) is die werkwoorde in d ie basissinne 

aJ.ma.l pr-osesse wa.t elk 'n Dasii::ms .::-t.s naamwoord :i.n die sin 

neem. Wanneer1 by e1 keen 'n age:ns, respektiewclik ~-, 
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uBhakubha sn w-· t:oeg;evoeR word, v0rand,2r die rJ"roses na. 'n 
- c. - ~ .t 

aksieproses; gevolglik :i.s hulle kour-;atiewe werkwoord•,";. In 

sin (30) is die. werkwocrd :i.:1 di(:; pc1ssiewe vorm, ma.ar behou nog 

sy semantiese eienskap as aksieproses met u- as pasi~ns en 

ubungqongqongqo as agens. Gevolglik is hierdie werkwoord ook 

'n kousat: ief. 

Werkwaorde met die klank -z- daarin 

4. 2. 1+ Hier..,die klom.pie werkwoc;r,de het as gemeenskaplike 

eienskap dat hul.le a1mal op -~!-'.:. cindig, maar hulle 

kan nie na. ideofone terugge voer word r;oos so baie ander werk= 

woorde wti.t ook op hierdie Jdankr•eeks eindig. 

hulle as 'n groep: 

Ons behandel 

( 31) Sel.ize ( :.i.kh2hl::1) l ibakhumbuza ngomunye 

umsh2.do lapho uBhakubha .•... (N 23) 

Basis: ( Bone~) bayakhumbula. 

( 32) Okwacir:;he kwasilimaza. yilokhuya mh1a. 

izinkomo zidle ummbila kaMycza 

Bas is: (Thina) sivalimaJ.a. 
., -------.~--

(33) ... akhiphe • 1 

2,magLLa vu kanye nesigqoko 

sensonto esiveza ubuso kuvele amehlo. 

Basis: Ubuso buya:vE~la_. 

(34) Yena angayeka ukuthenga umabhula 

afake lapha esweni bese elokhu 
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ezokhathaza (thina ) lapha ? 

Eas i.s: (Thina) sivakha·thala. 
~ ------

( 3 .5) .•. ngoba iqhikiza J.akh e . , . lakuve za. 

uk:uthi ( X 7 5) 

B<.iG i. s : (Khona) kuya~2l~_• 

Die werkwoor·d in elke bas i ,3s in hierbo is 'n pros es :met 'n ge= 

paardgaande pasi§ns. Telkens wanne er 1 n agens ing ebring word 

verander die werkwoord na 'n aksieproses. 

J-d erd ie werkwoordci kcms&t: iewe. 

C~evolglik is al 

4. 2. S As gcvolg van die u.itcc nlcipende kenmerke wa·t ons by 

h:i.erdie gr,cep in die v crigs twee hoofstukh~ raakge= 

loop he·t, sal hu1le hicr ook z=:en op 'n slag onder die soeklig 

kom. 

( 3!3) Ngiz.osuke ngikup11ihlize khona manje. (N 3) 

Basis: (Wena) u thi phihli. 

Die werkr,,.1oord -thi phihli dui hier' beslis op 'n pros1;;s met 

Die:, toev,::>2ging va.n d:i.r::: agens mi.na (~i::_-) 

verander die pro ses na 'n a ksieproses met gev olglike wys1g1ng 

van die ideofoon na die werkwoord -phihliza. D:i.El sernant ies e 

beginsel word geen gt~,weLd a a:nge doen indien ons sou ui tga.an van 

diE: WE!rkwoord ·1- ·r1·· ·K;ci -·p ll.t .L -•~ 

! aa.n flE:,nters slaan 1 • 
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( 37) Angene maq_ede abhaklaz<":. isicabh~L 

nuE•n11uva ar;·l~1~kPlc~·J· 0 0rr1Qarr•n ,,. •·(.:;• •l , •,I. . .J.... .._. , , . , . ., ,_ - .__, -'-., ♦ 
( N L, 7 ) 

Isicabha s ithi bhakla. 

-thi bha:kla is In proses met isicabha as pasiens, Die agens 

yena (a-) verandcr die ideof con na. 'n afgel,.;:;ide aksi(;:;proses 

-bhaklaza. 

(t:oe )smyt 1
• 

Leks ik.ale inhoGd van -bhaklaza: 'met harde slag 

( 3 8) UBhakubha aphakamir::e is ibani 

aqalaze ewindini. ( N ::!. ) 

In die ba2.is[,in is die :ideofcon aanduidend van 'n handeling 

;net uBhakubha as a.gens. In die toetssin het die verandering 

van die ideofoon n2, die vorm --.9.a.laza geen nuwe verhouding by= 

gekry nie, hetsy (JE:'.Ur ·toevoeging of deur verwisseli:::1g. 

UBha.kubha bly :nog steeds .:J.gens en -·qaJ.aza neg steeds aks ie 

met ewindini nag altyd in 1 n lokatiewe verhouding. Al ver= 

anderiing was in die strukttmr· var: die werkwoord. Dit is 'n 

bloat vormlike afleidi.ng e n nie een waarby daar 1 n wisseling 

van verhoud:i.ngs plaasgcvind hct :nie. Omdat -oalaza. 'n aksie 

bly en omdat. 'n pasiens saam mei:. die agsns ontbreek, kan hicr 

ni.e sprake van 'n kousatief wees ni,z;;, Leks ikc1le inhoud van 

-qalaza: 'heen en weer kyk'. 

( 39) Batha.na nJ o. /\ze ~if ikelwe a.mahlonyana 

(N 15) 
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Die aksie- ideof oon v,~cra.nder na die aks iewerkwoord -khophoza 

en uMaZungu bly nag steeds agens. Geen kousatief nie. 

ngomunwc' ebunzini uMaZungu. (N 19) 

Basis: 

Da.cir is dr:i.c~ substantiewe wat in sekere ver1houdings tot -thi 

£)-gqongqongqo st,,3-an. 

E".bun z:i.n i. Dit is m,:-i.klik om tc~ s :i_en dat ~ma ( e-) en ebunz ini 

respektiewelik in die verhouding van agens en lokatief tot die 

klankbee,ld st a.an. 1 n Nou= 

keurige studie dui daarop dat hierdie substantief ook in 'n 

lokat iewe verhouding tot di::, :i.deofoon staan. T,2rlccps, hier = 

die ver11oud ing kan na wi.ll,2keur vr:~ra.:nder word na 'n vcsses = 

siewc ve.rhouding .mc!i: dir:.~ .1okat:ief ebunzini: ( Yena) ethi 

Verge]yk ook sinne (10), (12) 

en ( 4-1). Ewenw0,l, rn,,}t dir::. verand,aring va.n die :i.deofoon nd 

die werkwoord ~mngqongqoz~ bly die substantiewe se verhoudings 

nog diese:1.fde. Die gebrek aan 1 n pasiens in hierdie sin maak 

dat f:!mngq ongg oza rn.e 'n kousat ii:~f is nic. 

(4:t) .•• ede ernuthi nycmu, emklu!_uza_ nga

bomvu aJ,hanya inhlc1nsi phaka:t:hi. 

Has J.s: (Yena) emuthi klulu. 

(X 11) 

selfde verhoudingr:, t·:)t di,2 Wt-:>r'kwoord 2cs die vor:i.gc?. sin. Om 
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dieselfde redes kan dit ook nie 'n kousatief wees nie. 

gelyk parr. 5,2,3 en 5,?.4. 

( 4 2) nN ginguGwaqaza. Angithi uyabubona ubuso 

band? n Aki:mmulc lS~Lgqc)k.o. (N 36) 

Basi~:;: If3:i.gqoko s.ithi khumu. 

Dis duide1ik, mecn ons, dat ons by -thi khumu met 1 n proses 

te doen het. Isigqoko is die pasi§ns. 
.. -· ---- Deur die toevoeging 

van di•.:=: agens uGwc.1.qaz~_ (:I!:_-) ,v<Jrd die icieofoon -thi khumu ge= 

wysig na die 

<lat -khumula 'n kousatief moet wees. 

Ons gevolgtrekking is 

Die leksikale inhoud 

J.S: 'losmaak • . 

( 4-3) Uyangica:::ula n je ngokubuza 

into ewub2,la. (N 49) 

Eas5.s: (Mina) ngithi cas~. 

Die proses -thi_casu mr~t min2. (ngi-) as pasiens ve.rander na 

die 2,ks J.(~proses --casula wanneer die agens ~ (~-) bygevoeg 

word. -casula is derhalwe 'n kousatief. Leksikale inhoud: 

1 ergerlik maak' . 

(44) ... ukuthi k11b2:-.lulc~ke ka.ngakanani uk:uba 

unga,,mguqu1i umqcmdo kulokhu ... (N 99) 

Basis: Umqondo uthi guqu. 

(4-5) Imukha nJe. selufike J.wahluthula 

inh1iz iyo yayo uthando. (X 1.0) 

Basis: Inhliziyo ithi hJ~thu. 



( 46) Kan ti naye uSimpofu clwa:!<::h,'.: ( uthando) 

.se1unga.mand1a, 1.us:LDhu1a imithi 

nezingxabo zayo. 

~:~ j_ Dl1U ~ _,._.;. ___ _ 
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kusal ,:: :i:niqr,,;,e bu ::::bunzin5. J.ak:he. (X 25) 

Basis: Izinl1lonze zi thi khuphu. 

By al vier hierdis basissinne is die betrokke ideofoon 1 n pro= 

SES. Di t beteken dat die ,::;aamga21nde naamwoord ' .. " · n pasiens 

By elke sin word 'n a gen::; ingebrii·,g en die af ge= 

aksieprOSE:SSe. i\J. 11i0.:rdie werkwoo:r.de rnocot clur, volgens die 

semanti8r3e kriter·ium kqusat:iewe wE:es. 

( 48 ) 

uGqabula lapho izibonkol.o zim-

nkonkoshele khona.. ( X 1.. 3) 

Basis: USimpofu uphulu1a uGqabula. 

Soos reeds in die vor·ige hc,of stukke verme.ld, word hierdiE~ 

werkwoord ook getoets omdat hy op deldeofoniese werkwoorde lyk 

dat hy ne·t so in die toetssin gebruik word. Die werkwoord 

in die toetssin is met ander woorde nie afgelei nie. Wat die 

verhoudings bet:ref, J.s uSirnpo:ft1 ag<~ns (c:n uGqabula pasien.s. 

Maar dit is rue 'n afgE:~leide of gem,:1aktc" aksieproses wat in 

die w,?1.'kwoord v oorkom nie; di·t JS 1 n inhcrcnte aksic,proses. 

Daarom kan phu l 1ul -- .. .-c:t kousatief wees nie. Die leksi= 
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(49) Babona umfula ubhubhudla amagwebu, 

kanti r:;ekuyiyc, ( ingwenya) ibhubhudla 

arnanz:L ~ it:hi iphozi.sa ubuhlungu ... (X 49) 

EN OOK 

Amanzi athi bhubhubhuu. 

Die ideofoon dui in die basissinne 1 n toestand aan en die 

naamwoorde amagwebu en amanzi is pa.siense. Die nuwe naam::: 

woorde umfula en ingwenya ic: agense. Terselfdertyd verander 

die idecfoon telkens na 'n aksieproses. Gevolglik het ons 

in albei geva.lle kousati1c,:we. 

( 50) Mamoshane., yawuchitha umu·t11i inkonyane ! (X 11) 

Ba.sis: Umuthi uthi chi/ chi the/chi thi. 

Die ideofoon is 'n prose::~ met umuthi as pasiens. Wanneer 'n 

agens inkonyane_ toe.gevoeg word ve1·ander die klankbeeld na die 

aksieproses -chitha, wat gevolglik 'n kousatief moet wees, 

4.3.1 

SAMEVATTING 

Die kri terim11. v1r die se.mantiese analise van moont= 

1
., 
l.f: kousatiewe werkwoorde bi:::rus op die indeling van 

werkwoorde volgens bep~:,.ald e: semantiese eienskappe. Vie:r so= 

danige eiensk:appe is bepaal waarvolgens hu lle ingedeel word 

in die sienskappe va.n toer::,tand ~ pI'oses, aksie en aksieproses. 

Elke werkwoord st:1an sentraal in die. sin en bepaal diE, soort 



substa.nt:i.ef wat: saam met hom .in die sin kan voorkorn. Dit 

bring me,::; dat d:i.e subst21ntiewe :i.n sekere ver'houdings, tot die 

werkwoord :;:;taan . 

woord optcee. In elke Zoeloesin moet daar, benewens die 

moontl:i.kheid van pas gencemdc verhoudings) al tyd I n agens of 

pasiens in di(:c: sin vocrkom. Dikwels kom albei voor. 

i-,·t and warrneer I • n s1.n mrc:.t 1 n 

pasi~ns daarin verder aangevul word met 'n agens . Dit gebeur, 

deurdat 'n toestands- of proseswerkwoord verander na 'n aksie= 

siepros•';S. 'n Inl,erente .:.ik:siE,proscs kan nooi t 1 n. kousatiewe 

we,Pkwoo:rd wees nic. Di,~ krit2rium wat h:i.f;ru:i.t gebore is, het 

br:cpa.al dat 32 we:ckwoorde var. die ko:cpus kousatiewt; meet wees. 

Die 18 e:orib1ywendes kan semanties ni<:; as kousatiewe verant= 

woon:'! wcrd nic. D:Le ve!:'derE, ond0,:cverde1ing va.n watter werk= 

woorde kousatiewe is en watter nie, is dieselfde as waarvoor 

'E ::no:r.•folog.ier:,e ontlt,ding in par. 2. i+ gedoen is. Volgens 

korpusnomrn.12r is die volgenck, wer;kr,,:ioorde kousat:iews: 

( 1 ) 

( 2) 

( 3 ) 

( t+) 

( 5 ) 

( 7) 

( 8) 

~-khanyisa. 

-ci:na.11:i.s.-:1 

-khulisa 

-bhadlisa 

( 11) .,.bhekisd 

(2Li) -elusa 

( 2 G) 

( 27 ) 

(28) 

(29) -VUSd 

( 30) -ethusa 

( 31 ) ·-· kh umbu za 

(32) -limaz.::1 

( 33) ·~·veza 

~·khathaza 

( 3 !3) 

( 37) -·bhaklaza 
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( 4 2) -khumula (49) -bhubhudla 

( i+ 3) -casul,J. ( IH3) -s iphu1a (SO) -·chitha 

-}:tn.i ·011 ul.a. -··-··---

Die volgende werkwoorde 1s deur die semantiese kriterium uit= 

gewys as nie-kousatiewe: 

( 12) ···ehl isa ('25) -elusa 

(19) -phuz:i.sa ( 38) -qalaza 

( 20) -pJ1athisa ( 39) ··khophoza 

( 13) 

( 14) 

( :15 ) 

(:LG) 

-fumanisa C 2 :!. ) - tlt ,1I1g L3_a ( 40) -·ngqongqoza 

-khe;hlisa ( i+ 1) -kluluza 

( '.l.7) -xoshisa ( 1+8 ) -phulu1a 

By al die kcusatiewe werkwoc:r.,cte is daar 'n pasiens en 'n agens 

in die sin. Troucns, die ·1 • 1 agens was s .. ag vir s. ag die nuwe 

verhouding W'.3.t ingevoe.r :5.::, in die oorspronklike basissin. 

Wanneer di t kom by die n ie-kousa·tiewe werkwoorde dan vind ons 

dat almal behc:J.we ('.L2) •e.ehl:i.i,1a en (15) -fumanisa age.nse het. 

Hiervan kan sewe as ingevoerde agense beskou word. Die ver= 

skil wat hulle met die agense in die kousatiewe sinne het, is 

dat hulh: in sinne ingevoer is wat reeds 'n a.gens .in die basis= 

sin het:. Hulle is vc,rteenwoord ig in (:17) tot ( 2 3). Wat ver:: 

d~~r inte:cessant is van h.ierdie sewe werkwoordE: is dat hulle in 

hul b2."..sisvorrn a.ltyd 'n komplement ne.em. In hierdie opsig 

sluit (2.S) -ehrna by hu11e a.an. 
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4. 3. 2 Uit hierdie hoofstuk word dit duidelik dat 'n sekere 

v.:::,rhouding tucrnen clL:: wE~rkwoord met tw,,~e soortc sub= 

stantiewe wat: saam :i.n dif: sin voorkom, naamlik die a.gentiewe 

en die pasientiewc, bepaal dat die :::: ·1 r, 1 n k ousat iewE:~ werkwoord 

bevat. Die werkwoord moet dan 'n afgeleide aksieproses wees. 
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HOOFSTUK 5 

GEVOLGTREKKINGS 

S. 1. INLEIDING 

Waar ons in die vorige hoofstukke getrag bet om die 

drie gebiede van die taalkunde --- morfologie, sin= 

t=iksis en scmantiek •··· ·-· uitmekacH' tc~ h-:::;u, sal dit in hierdie 

slothoofstuk nie die geval wees ni.e. DJ.e "t:aal is immers 1 n 

heg ge'.i.ntegr•eer'd(-o organisme vrn.arin h:i.erdie d:eie far;ette op 

aller•lei wyse in intieme. verbondenhe:i.d met mekadr verkeer. In 

die bespreki.nge waarin tot: sekcrc gevolgtrekkings geraak. word) 

sal telkens die ,::E:Il of ander faset opduik n-1 ge.lang che argu= 

Daar is nogtans gepoog om 'n mate van orde 

in die uiteensetting te handhaaf. In die eerste gedeelte van 

hierdie hoofstuk word tot allerlei gevolgtrekkings gekom na 

aanleiding van die toepassing van die kri·teria, en veral na 

aanleiding van d:1.e pr.·obleme wa.t cmdervind :i.s. Allerha.nde 

n,-;;weproblem(c:: is ondervind wat esrs in die regtE pel'Spektief ge= 

ste.l moe.s word en waaruit s eke1 ... 12 gE~volgtrek}::ings gemaak is. 

Bic.?rna volg 'n bespn2king ·van die verna,:i.mste vormelemente wat 

ook gebruik word ,)m in kousa.tiewe werkwoorde ·t<:~ fungeer'. Die 

gevolgtrekkings waartoe gekorn wc,rd, word hoofsaaklik sintak= 

ties gefundeer. Laa.st Ems word 1 n sa.1:1.eva.tti.ng gegec wat spe= 

sifiek oor die kousatiew,::: we.rk.woord in Zoeloe gaan. 
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S.2 RESULTATE UIT DIE KORFVS 

Die morfologiese, sintakt1.E.•se en semantiese kr·iteria 

het elk op sy beurt die volgende werkwoorde uit die 

korpus as kousatiewe werkwoorde ,1angewys: 

(1) -khanlisa ( 2 4) ··elus a (JS) -Dhihliza 

( 2 ) -phakami~-~a (26) -SUS(1 ( 37) -·bhaklaza. 

( 3 ) -cinanisa (27) .. . •SU.SC. ( 4 2) -khumula 

(!+) -khulisa (28) -vusa (43) -casuJ.a ----- ----
( 5 ) ~-·s·• - ::.-3:.:. (29) -vusa (44) -g_ugula 

( 6) -lungisa (30) -e·thusa ( l+ tj ) ·-hlu-thula 

(7 ) -bhad1isa ( 3 J) -khurnbuza ( 1t G) ·-s :i.ph~~a -----
( 8) -buyJ.sa. ( 32) -lirnaza ( !j. 7) -khuphula ----· 
( 9) -Dholisa ( 3 3) -veza ( l.j 9) -bhubhudla 

(10) -~egisi: ( 34 ) -kr1athaza (SO) -chitha ----
( 11) -bhekis-:i ( 3 S) - \!(:; 7:1:i 

Volledighc:,idsha.J.we plaas ons o6k die werkwoorde wat die t:oetse 

vir kousatiwiteit nie kon deurstaan nie: 

(12) -ehlisa. ( 18) -fundisa (25) -elusa 

( 13) -:ehikisa (19) -D11·u.z iSCi ( 38) -qalaza 

{14) -_£qis~~ (20) --·phathisa. (39) -khophoza 

( 15) ~·fumanisa (21) i-111" · P.:iSa (l.1-Q) -ngqongqoza ---· -- •. .1, ~L L.i, .. 1 •·-

(16) ·-·khohlisa (22) -vunisc1 (1.1-1) -kluluza .. 

( 17) -xoshisa. (23) -11.labisa (48) -:ehulula -·----

Die opsienbarendst,3 uits12tg van dis i:oetsing is <lat die mor•:: 

fol~giese, sintaktiese en semantiese kriterium elk op sy beurt 
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dieselfde werkwoorclE, as kousatiewe aanwys, Dit is voorwaar 

'n riem onder die hart dcit mens op die drie terreine van die 

taalkunde kriteria kan vind wat mekaar kan aanvul en onder= 

steun eerder as om teenstrydig teenoor mekaar op te tree. 

Weliswaar was da.ar gevalle waar mens gewonder het of die kri= 

terium nie dalk onvoldoende was nie; maar hierdie gevalle is 

telkens deur die a.nder kriteria in duidelike perspektief gestel. 

5. 2. 2 Die kriterium wat die moeilikste wa.s om te bepaal, 

was die morfologiese, Daar is uitgegaan van die 

tradisioneel aanvaarde sogenaa.mde kom3atiewe vormelemente vir 

Zoeloe, naamlik -is-, -s- en -z-. Hiervolgens sou 41 werk= 

woorde van die korpus kon kwalifiseer. Omdat daar gevoel is 

dat die blote herkenning van die gemelde vormelE.~rnente die veld 

te wyd oopstel) moes beperkende optrede aangewend word. Der= 

halwc is 'n tweede faktor bygebring om 'n skerper diskrimina= 

sie by die morfologiese kriterium teweeg te bring. 

faktor, was die daarstelling van die status van afleiding aan 

die betrokke vormelement. Daa.r morc,s met ander woorde 'n 

basisvorm wees wat deur midde.l van di<::: vormelement verander 

na die vorm soos hy i:ans bestaan. Hierdie fa.ktor hr:t uit die 

41 werikwoorde twee ge§limineer. Bulle is (16) -khohlisa en 

(25) -elusa. Daar bly dus 39 oor. Uit die orige nege werk= 

woorde het die afleidingsfakt:or bepaal dat agt wel 'n aflei= 

dingselement bevat. Die. een wat uitgesk:akel is, was (48) 

-phulula, Daar het dus nou die moontlikheid besta.an dat daar 

39 + 8, dit wil se 1+7, werkwoorde was w21.t moontlike kousatiewe 

kon wees. Die agt bykorn._-:-::nde werkwoorde het ander afleidings= 



156 

elemente as die tradisioneles vertoon. Dit was duidelik dat 

nog 'n faktor ingesluit moes word om verdere sifting te bewerk= 

stellig. Dit was dan oak veral die derde faktor in die mor= 

fologiese kri terium ···--· die EU-transkrips ieformule --- wat by 

uitstek diskriminerenc1 opgetree het om die kousat iwi te it of 

nie-kousatiwite:i.t va.n die tradisiorn::el aanvaarde -is-, -§_- of 

-z- te bepaal. So deurslaggewend was hierdie faktor <lat werk= 

woorde met ander afleidingselemente as pasgenoemdes as kousa= 

tiewe aangewys kon word. Di t was ook hierdie f ormule ·wat 

aangetoon het dat uit die 47 moontlike kousatiewe 15 <lit in= 

derwaarheid nie was nic, sodat daar uiteindel.ik net 32 oorge= 

bly het. Ook het hierdie oorskryfformule bygedra tot die 

aansuiwering van die morfologiese kriterium soos dit gevind 

word in 2.1.10. 

5. 2. 3 By die sintaktiese ontleding van die werkwoorde in 

die korpus was die grootste probleem waarop gestuit 

. ct· k . a· i) J.S ie wessie van ie voorwer,p. Oppervlakkig beskou, is 

daar net twee sinne wat nie 1 n voorwerp het nie. Bulle is 

(38) -galaza en (39) -khophoza. Die kr i terium ri,;,;t hulle dan 

ook uitgewys as nie-kousatiewe in ooreenstemming met die uit= 

sprake van ander Bantoetac1lkundiges wat almal tereg beweer dat 

'n kousatiewe werkwoord 'n voor>werp moet he. 2 ) As ons die 

1) Wanneer ons van 1 n voorwerp J.n hierdie hoof stuk praat, 
beteken dit <lat die voorwerp ook implisiet kan wees. 

2) Byvoorbeeld Doke, Van Eeden, Ziervogel, Ashton, Horton 
e.a. in hul onderskeie grammatikas. 
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pasgenoemde twee uitsonder, en voorlopig ook die sinne wat 

twee voorwerpe neem, dan bly daar 40 werk:woorde oor wat almal 

o~nskynlik: 'n voorwerp neem. Van hi er die 4 0 k: an ( 1 2 ) , ( 13 ) , 

( 11+ ) , ( 15 ) , ( 16 ) , ( 2 5 ) , ( !.J. 0 ) , ( 41 ) en ( 1+ 8 ) n i e aa n die kr it e = 

riu.In voldoen nie. By drie van hier-die nege lyk die voorwerp 

verdag. Bulle is (12), (ti-0) en (41). 'n Sintaktiese toets 

soos die aanwending van die passiewe vorm sal (40) en (41) aan= 

vaar' en net (12) ve:riwer·p. Onder normale omstandighede is dit 

onmoontlik om te *Intaba yehliswa yib~. S intakt ies k:an 

geen verdere heJ.derheid hier'OOI' verkry word nie; gevolgli.k 

word die semantiek inge:roep cm uitsluitsel te gee. Onderwerp 

ons al nege bogenoemde sinne se voorwerpe aan 1 n semantiese 

ontleding, dan vind ems die volgende: die nvoorwerp 11 int3 ba 

in ( 12) is e intl ik 'n J.oka.t ief:. en die iivoorwerpskakels" in 

(40) en (4-1) is insgelyks lokatiefgekl.eurde voorwerpskakels; 

by (13) tot (16) en (25) en (48) skyn daar egte voorwerpe t;e 

wees wat egter nie op die kriterium reageer n.i,~ en dus in die= 

selfde kategorie val as die voorwer·pe van 'n gewone nie-kousa:; 

tif.~we werkwoord. 

5.2.4 Hierdie toedr,ag van sake dwing mens om te vra wat 

'n voorwerp eintlik is. En dit bring weer die agt 

werkwoorde wat twee voorwerpe neem (10) en (17) tot (23) 

--- in die gedrang. In hierdie gevalle praat ons konvensio= 

neel van die direkte en indi:cekte voorwerp. Maar by ( 1 O ) is 

die "voorwerpskakel" weer eens lokatiefgekleurd soos by (4-0) 

en (41). Dit: plaas mens in ' . n penarie: moet jy nou die 

11 voorwerpskakelsn in (40) en (41) indirek noem soos by (10), 
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of moet hulle direk genoem word aangesien daar slegs een 

"voorwerp" is en daar nie eens di,2 geringste aanduiding van 

'n ander selfs implisiete voorwerp is nie? Of moet jy (10), 

(40), (41), en by uitbreiding ook (12), se woorde of woorddele 

in voorwerpsposisie glad nie voorwerpe noem nie? Miskien is 

die beste uitweg om hulle pseudo-voorwerpe te noem, wantons 

moet op semantiese gronde erken dat hulle nie voorwerpe is nie 

hoewel hulle sintakties in voorwerpsposisie voorkom. 

lyk par. 3. 2. 7 . 

Verge= 

5. 2. 5 Met hierdie prob1.ematiese nlokatiewe 0 gevalle uit 

die weg gcruim, bly daar ses werkwoorde oor --- (17) 

tot (23) --- wat elk 'n direkte sowel as indirekte voorwerp 

het. Dis miskien die maklikste om die indirekte voorwerp 

eerste af te handel. In al ses gevalle merk ons dat die in= 

direkte voorwerp 1 n bedeelde as naarnwoord het. Dit: skyn dan 

ook die kenmerk van 'n indirekte voorwerp te wees. Gaan ons 

byvoorbeeld die applikatiewe we:cikwoorde wat by uitstek tweE 

voorwerpe neem noukeurig na, dan vind ons dat die indirekte 

voorwerp gewoonlik in die verhouding van 'n bedeelde tot die 

werkwoord staan. Daar is egter 'n verskil tussen die bedeel= 

de van 'n applikatiewe werkwoord en die van 'n kousatiewe werk= 

woord. By eersgenoemde is die bedeelde enige substantief wat 

die spreker verkies om te benoem. By die kousatiewe werk= 

woord is die bedeelde a.l tyd 'n substantief wat in 'n ooreen= 

komstige basissin as agens opgetree bet. Maar in albei tipes 

sinne is die bedeelde substantief die indirekte of, soos tereg 

ook genoem word, die belanghebbende voorwerp, Wat interessant 
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is van hierdie ses werkwoorde is dat hulle almal 'n goeie aan= 

vaarbare sin kan maak met slegs die indirekte voorwerp. Sin= 

ne soos Sixoshisa amabutho, Uyise ufundisa uBhakubha, (Thina) 

sivunisa ugogo, ens. is sonder meer goeie Zoeloesinne. 1 n 

Direkte voorwerp is egter telkens latent. Wil ons egter die 

direkte voorwerp alleen s aam met hierdie werkwoorde gebruik, 

dan vind ons da.t dit slegs met (17) tot (20) moontlik is. Die 

volgende sinne is goeie selfs-tandige anaforiese sinne, hoewe1 

daar sprake kan wees van leksikale infleksie van die werkwoord: 

Sixoshisa ixosho., Uyise ufundisa ubudoda, Niphuz::i.sa utshwala, 

UGqabula uphathisa ubusen~a. Ons kan soiets by (20) en (21) 

egter nie regkry nie. *Ngithungisa (ingubo) en *Sivunisa 

(amabele) bestaan net nie in Zoeloe nie, ook nie eens as ana= 

foriese sinne nie. Sin (23) volg in hierdie opsig die ge= 

dragswyse van die eerste of tweede groep afhangende van die 

konteks. Ons het dus die toedrag van sake dat by werkwoorde 

soos -thungisa en -vunisa 'n direkte voorwerp onmoontlik is 

tensy die indirekte genoem word. Die direkte voorwerp is by 

hierdie groep dus ondergeskik aan die indi:r.ekte voorwerp. Die 

bedeelde moet hier spesifiek vermeld word terwyl dit in sinne 

(17) tot (20) genoeg is om die bedeelde slegs deur sy skakel 

verteenwoordig te laat word. Dit bring ons by die kwessie 

fokus. 3 ) By die werkwoorde var1 ( 17) tot ( 2 0) waar die fokus 

3) Dit is ma.ar dies:elfde as die primer1 e substantief van par. 
1. 3. 8. Die voorwerp ·wat spesifiek vermeld word is die een 
waaron die fokus rus, d.w.s: die een waarop die aandag van 
d~e h~order bepaal word~ Indien altwee voorwerpe spesi= 
fiek genoem word, rus d .H-" f okus op die een wat nie deur sy 
skakel in die werkwoord verteenwoordig word nie. Indien 
geen voorwerpsk.akel in die wePkwoord vo01.,kom nie Em al twee 
voorwerpe word spesifick genoem, le die fokus by die direk= 
te voorwerp. Wanneer die fokus ook buite die voorwerpe om 
aangewend word, is die saak nie so eenvoudig nie en kan dit 
baie gekompliseerd raak. 
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op die direki:>2 voorwerp rus, kry ons die verskynsel dat die 

twee partye wat by die aangeleentheid va.n die werkwoord be= 

trokke is, soos twee pole teenoor mekaar staan. En die ver= 

houding waartce hulle tot mekaar staan, is di'.e van gewer en 

nemer. Die gewer word vr2rer:3nselwig met die pool wa.t deur die 

werkwoord met die vormelement daarin ver•teenwoordig word. Die 

basisvorm van die werkwoord verteenwoordig die handeling wat 

die nemer uitvoer. Die gew er is onderwerp, die nemer in= 

dire kt e voorwerp van die sin. Di t is opv all end dat die gee~ 

pool~ dit wil se die afgeleide werkwoord, in samehang met die 

nuw;:o agens 'n aktivering aandui terwyl die neem-pool in same= 

hang met die indirekte voorwerp nogtans nie onaktief 1.s nie. 

Die agens aktiveer hier nie die (indirekte) voorwerp nie, 

maar roep 'n aanverwante aktiwiteit op wat dan die teenpool 

tot die basiswerkwoord vorm. Hierdie teenpool hoef nie nood= 

wendig 'n teenoorgestelde betekenis as die van die basis te 

he nie. Di·t is verder opvallend dat die agens 'n gesagheb= 

bende posisie beklee teenoor die indirekte voorwerp --- die 

bedeelde ---· ten ops:igte van die ak:tiwiteit wat deur die basis:: 

werkwoord uitgedruk word. Hierdie polariese werkwoordpare 

is in Zoeloe nog t aamlik vormgebonde, byvoorbeeld: 

-fund is a/-funda 'onderr ig gee/ leer• 1 

-lumisa./-luma. 1t e ete gee/byt' 

-bonisaI-,bona 1·tsn aanskoue bied/sien 1 
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Tog het Zoeloe ook soos baie ander tale reeds begin losraak 

van die vorm deur die pole met werkwoorde weer te gee wat nie 

noodwendig vormgebonde is nie: 

-pha/-amukela 'gee/ontvang' 

-nika/-amukela 'gee/ontvang' 

•· h b. / } I • . , . I -.i<: om.isa -)on_~ uitwys/sien 

-tshengisa/-bon~ 'wys/sien' 

Hoewel daar by -khombisa 'n etimologiese verwantskap met 

-khomba 'wys met die vinger na.' aangetoon kan word, is so 'n 

moontlikheid uitgesluit vir -tshengisa. Daar is die neiging 

by die eerste van hierdie pare wat nog 'n vormelement vertoon 

om in die rigting van algehele selfstandigheid te beweeg, 

soos trouens reeds met -khombisa gebeur het. So selfstandig 

is -tshengisa dat dit onmoontlik is om vas te stel of daar 'n 

vorm soos *-tshenga ooit bestaan het. Vergelyk par. 2.1.5. 

Eintlik is daar dus twee afsonderlike handelinge ten opsigte 

van dieselfde saak aan die gang. By (17) byvoorbeeld die 

handeling van -xoshisa 'geskenk gee' en die handeling van 

-xosha ''n stuk vee as geskenk uitjaag'; by (18) -fundisa 

'onderrig gee' en -funda '(aan)leer'; by (19) -phuzisa 'te 

drinke aanbied' en -phuza 'drink'; by (20) -phathisa 'toever= 

trou' en -Ehatha '(met die hand) dra'. 

5.2.6 Wa.nneer die fokus op die-= indirekte voorwerp rus soos 

in (20) en (21), kry ons die verskynsel dat die nuwe 

agens meedoen aan die handeling, maa:r nie op polariese wyse 

soos by die vorige vier nie. Die agens tree dus bykomend op 
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en nie teenoor nie. Die verhouding van die twee substantiewe 

is die van doener en doener. Die meedoenery tree dus hier 

as 't ware versterkend of intensiverend op. By (21) staan 

die werkwoord -thungisa vir die handeling -thunga deur umame 

en vir enige ander handeling deur mina, solank dit in direkte 

verband met -thunga staan. Die handeling/e deur mina kan die 

handeling van -thunga self wees, maa.r is nie noodwendig so 

nie. Dieselfde gedrag word by ( 2 2) geopenbaar. Vergelyk 

par. 5. 4 .1 verderaan. Die vraa.g is nou: hoe verskil die 

werkwoorde van (17) tot (23) nou van die kousatiewe werkwoorde 

waarin daar ook sprake is van twee partye? Die=: verskil le 

hierin dat by die kousatiewe werkwoord die een party --- die 

agens --- nie 'n meedoener aan die saak van die werkwoord is 

nie, maar slegs 'n inisieerder, veroorsaker, aan die gang

sitter daarvan. Die andcr party --- die pasiens --- is die 

dader by die aangeleentheid van die werk:woord. 

5.2.7 Wat die di:rekte voorwt-~rp betref, kom dit inderwaar= 

heid in 38 sinne as enkele voorwerp voor, en by sewe 

in samehang met 'n indirekte voorwerp. Waar die direkte 

voorwerp alleen voorkom, is hy in alle gevalle behalwe een 'n 

pasi~ns van die werkwoord. Die uitsondering is sin (25) waar 

ons r•eeds gesien het dat die werkwoord diachronies 'n beteke= 

nisvernouing ondergaan het. Vergelyk pa.r. 4.2.3. As so 'n 

werkwoord dan nog 'n voorwerp neem, is dit logies om te verwag 

dat die benoemba.re dinge wat die voorwer'p ui tmaak ook beperk 

sal wees. Om die rede vind ans dan dat die (direkte) voor= 

werp van -elusa in (25) 'n komplement is. In die gevalle 
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waar die direkte voorwerp in samehang met 'n indirekte voor= 

werp optree, is dit opmerklik dat die direkte voorwerp altyd 

'n komplement van die werkwoord is. Die 32 kousatiewe werk= 

woorde het almal 'n pasiens as voorwerp. Die orige vyf --

(13), (14), (15), (16) en (48) wat almal ook 'n enkele direk= 

te voorwerp het --- het ook 'n pasiens as voorwerp. Bulle 

verskil van die kousatiewe deurdat die onderwerp nie van die= 

selfde orde is nie. Dit is dus 'n kenmerk van kousatiewe 

werkwoorde dat die enkele direkte voorwerp 'n pasiens moet 

wees en die onderwerp 'n bepaalde nuutingevoerde agens. Werk= 

woorde wat 'n komplement as direkte voorwerp neem, kan nie 

aanspraak maak op kousatiwiteit nie. 

5. 2. 8 Miskien is dit gerade dat ons hier ook iets oor die 

onderwerp se. Reeds uit die ondersoek het dit ge= 

blyk dat 'n kousatiewe werkwoord 'n nuwe agens in die sin by= 

kry waar daar in die oorspronklike basissin geen agens was 

nie. Aangesien 'n agens altyd onderwerp is, verplaas hy dus 

die pasientiewe onderwerp van die basissin om laasgenoemde die 

direkte voorwerp te maak. Die werkwoorde in (17) tot (23) 

kry ook 'n nuwe agens as onderwerp, maar hier verplaas die 

nuwe agens 'n reeds bestaande agens om die bedeelde indirekte 

voorwerp te word. Omdat daar in hierdie geval twee agense 

handel --- die een in die basissin en die ander in die afge= 

leide sin --- kry ons in die afgeleide werkwoord die dubbele 

werksaamheid waaroor ons in par. 5.2.5 uitgewei het. Al die 

ander sinne in die korpus kry nie nuwe onderwerpe nie en behou 

dus die bestaande onderwerp as agens. In een geval, (1S) 
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-fumanisa, is die onderwerp nie 'n agens nie maar 'n ervaar= 

der. 

5.2.9 Hier volg nou 'n skematiese ontleding van die werk= 

woorde in die korpus. Die ontleding word sintak= 

ties-semanties gegrond. Afkortings: bst = bestaande; 

ps = pseudo; lok = lokatief. 

GROEP WERKWOORD ONDERWERP IND. VOORWERP DIR. VOORWERP 

(38) -qalaza bst agens 

(39) -khophoza bst agens 

( 1+0) -ngqongqoza+ bst agens (ps/lok:) 

(41) -kluluza+ best agens (ps/lok) -----

(12) -ehlisa bst agens (ps/lok) 

(13) -:ehikisa bst agens pasiens 

(14) -eqisa bst agens pasiens 

(15) -fumanisa ervaarder pasiens 

(16) -khohlisa bst agens pasiens 

(48) -Ehulula bst agens pasiens 

(25) -elusa bst agens komplement 

+ By hierdie twee werkwoorde kan die pseudo-voorwerp net so 
goed ook indirek wees. Vergelyk par. 5. 2. 4. 



5.3 

5.3.1 

16 5 

Die 32 kousa= NtJWE /.i,GENS PASIENS 
tiewe wwe. ( ( 10) ps/lok) 

( 17) 

(18) 

( 19) 

(20) 

(23) 

( 21) 

(22) 

(23) 

-xoshisa nuwe agens bedeelde komplement/fokus 

-fundisa nuwe agens bedeelde komplement/fokus 

-12huzisa nuwe agens bedeelde komplement/fokus 

-pha.thisa nuwe agens bedeelde komplement/fokus 

-hlabisa* nuwe agens bedeelde komplement/fokus 

-thungisa nuwe agens bedeelde/fokus komplernent 

-vunisa nuwe agens becleelde/fokus komplement -

-hlabisa* nuwe agens bedeelde/fokus komplement 

TRANSITIWITEIT EN INTRANSITIWITEIT 

Met die bespreking tot dusver is ons al kniediep in 

'n verskynsel wat die sprekers van 'n taal instink= 

matig aanvoel. Dit is naamlik die intultiewe wete dat 'n 

werkwoord oorganklik of onoorganklik is. As ons die 32 kousa= 

tiewe betrag wat deur die kriteria uitgewys is> dan val dit op 

dat hulle een en almal van ba.sisse kom wat intransitief is. 

Van die 18 nie-kousatiewe kom slegs 5 (die eerste vyf in par. 

5.2.9) van intransitiewe basisse waarvan 3 pseudo-transitief 

gemaak word. Deur die aanwending van 'n egte voorwerp kan 

een van hulle, (12) -ehlisa, in 'n ware transitief verander. 

In sin (47) kom 'n werkwoord -ehlisa voor wat nie as 'n korpus= 

* Hier,die stam word op twee plek:ke genoern afhangende van die 
konteks waarin hy gebruik word. 
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werkwoord behandel is nie. Hierdi,?. •;<1erkwoord beantwoord aan 

al die kriteria en is dus I n kousa.tief en gevolglik ook 'n 

ware transitiewe werkwoord. Hier is weer 'n voorbeeld 

die ander is -elusa in (24) en (25) --- waar dieselfde werk= 

woord in een geval ' n kousatief is en in die ander geval nie. 

-elusa is egter in albei gevalle 'n ware trans1t1ef. Die 

werkwoord ( 10) -~gi[3.'i moe·t ook opgehaal word . Hoewel hy 

twee voorwer p nee.m, korn hy nogtans van 'n intransitiewe starn 

Die pseudo-ind i.rekte voorwerp bein'lJ.oed blykbaar nie 

die transitiwit(0;it van -?Ceg~~E. nie, weens die aanwesigheid van 

1 n egh:: d irektc) voorwcrp -:miadolo wat voorrang gc.ml.(':t om I n 

transitiewe gebruiksmoontlikheid by die werkwoord teweeg te 

bring . Die twee nie-kousatiewe werkwoorde (40) -ngqongqoza 

en (41) -kluluza kry transitiewe gebruiksmoontlikheid deur 

middel van die pseudo-voorwerpskakels as gevol.g van die af= 

wesigheid van egte voorwerpe. 

5. 3 . 2 Die feit <lat geen transitiewe basis in sy afgeleide 

vorm 'n kousatiewe werkwoord is nie, moet tog seker= 

lik 'n bewys wees dat tr.ans :i. tir~we bas iswer·kwoord<::, nie deur mid= 

del van ' n vor1melement kousatief gemaak kan word nie. Die 

stelling van Doke moet dus rnE,t die ui.terste omsigtigheid be= 

i+) 
nader word. Aan die anderkant kan ons Van Sambeek beter 

waardeer waar hy vir Bemba tot dieselfde gevolgtrekking kom 

. z . 5) as ons vir ,oeloe. Hi•.?-rdie toedrag van sake implisr2er 

4) Textbook of Zulu Grammar, p. 1lt 5. 
1. 2. 8 . 

Vergelyk ook par. 

5) A B'2,mba Grammar, p . 8 7. Vergc.,.1yk ook par . 1. 2. 7. 
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miskien dat I n transit iewe werkwoord nie kousatief gemaak kan 

word nie, Daar is egter 1 n manier om 'n transitiewe werk= 

woord met 'n soort kousatiewe gedagte te beklee, Dit geskied 

deur middel van dieselfde transkripsieformule as wat by die 

morfologiese ontleding gebruik is. Ter illustrasie kan ons 

'n transitiewe basissin soos UBhakubha ufunda ubudoda 'Bh. 

leer manlikheid aan' neem. Deur die invoer van 'n nuwe agens 

kan ons die volgende moontlikhede kry: 

( i) Uyise wenza ukuba afunde ubudoda uBhakubha I Sy vader 

sorg dat Bh. manlikhcid aan1eer'. 

(ii) Uyise umenza ukuba afunde ubudoda uBhakubha 'Sy vader 

maak Bh. manlikh1.=id leer' . 

Hierdie twee sinne verskil van die nie-kousatiewe sin Uyise 

ufundisa uBhakubha ubudoda 'Sy vader onderrig Bh. in rnanlik= 

heid' • By I n intransitiewe werkwoordbas is is daar vier 

moontlikhede, twee met 'n vor>melement en twee met 1 n omskry= 

wing: 

(i) Nangempela aqinise izibuko 'En hy verstewig dan ook sy 

bril'. 

(ii) Nangempela aziqinise izibuko 'En hy verstewig dan ook 

sy bril 1 • 

(iii) Nangempela enze ukuba ziqine izibuko 'En hy maak dan 

ook sy bril stewig ' . 

(iv) Nangempela azenze ukuba zig_ine izibuko 1 En hy maak dan 

ook sy bril stewig 1
, 
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Ons gaan nie uitwei oor wat die verskil tussen die verskil= 

lende sinne is nie. Dit hang in alle geval saam met die 

aard van die gemoeidheid deur die agens en die kwessic--; van 

fokus. Dit is 'n stTydvraag of die sin met die omskrywing 

. . ' . . t k t d G) aaa:r,in as n kousatiewe sin )es ou moe wor . Ons laat ons 

nie daarmee in nie. Dit sou buitendien irrelevant wees na 

aanleiding van wat in parr. 1. 5. 4- en 1. 5. 7 geskryf is waarin 

duidelik geimpliseer word dat in hierdie verhandeling slegs 

met werkwoorde gewerk word waarin afleidingsvormelemente voor= 

kom. 

5.4 DIE VORMELEMENTE 

5.4.1 Op hierdie stadium kom die vraag op watter funksie 

het a.s hulle slegs in sekere gevalle as kousatiewe vormelement 

fungeer en in ander gevalle nie. In die onderhawige studie 

het daar algaa.nde die gedagt e gegroe i dat ons met hierdie 

vormelemente stui t op 'n taalwE-:rksaamheid wat 'n wye omvang 

het en waarvan die kousatief 'n belangrike onderdeel moet 

wees. Die oortuiging het begin posvat dat ons by h.ierdie 

vormelemente te doene het met die totstandbring van 'n hande= 

ling of die bekragtiging van 1 n bestaande handeling. Inge= 

valle waar die werkwoord nie 'n aksie a.s semantiese eienskap 

6) Dis 'n kwe ssie waaroor baie in die jongste tyd geredeneer 
wor•d. Vergelyk die geskrif-te van Lyons, Kuroda., Mathias, 
Mccawley, Shibatani e.a. vir- hierdie versk:ynsel in Engels 
en and er tale. 
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besi t nie, maar wel I n toe stand of proses, laat hierdie vorm= 

elemente die werkwoord oorgaan tot 'n aksie mi tG die s intak= 

tiese bestanddele van die sin reg is. Vergelyk die 32 kousa= 

tiewe werkwoorde. In gevalle waar die basiswerk.woord reeds 

'n aksiewerkwoord is, lei die toevoeging van die vormelement 

tot 'n verhoogde, of bykomende~ of skerper beligte of meer ge= 

spesifiseerde aksie. Vergelyk -ehlisa, -eqisa, -thungisa, 

-vhikisa, -phathisa, ens. Tydens die hele betoog het dit 

telkens gebeur dat ons praat van die agens wat 1 n proses aan 

die gang sit, d it wil se r n agens wat akti veer. Dit is op= 

merklik dat al die werkwoorde van die kor•pus, behalwe een, 'n 

agens as onderwerp het. Dit beteken dat agense gemceid is 

met werkwoorde waarin daar tekens van die semantiese eienskap 

aksie meet wees. Myns insiens is hie:r.die vormelemente, naas 

andere, eintlik a.ktiverende vormelemente. Met akt iverend 

word bedoel dat daar iE-:ts bykom,:,nds, iets supplementers, maar 

veral iets dinamies aan die proses of handeling van die basis= 

werkwoord toegevoeg word~ op so 'n wyse dat die afgeleide werk= 

woo:r.d 'n nuwe handeling deur die a.gens implise.er wat anders is 

as wat in die basis vervat is. Hoewel dit moontlik irrele= 

vant sal wees om verder hierop uit te brei, wil ons kort.liks 

deur rniddel van vergelyking met ander werkwoordekstensies wys 

waarorn ons juis hierdie vormelemente as a.ktive:rende elemente 

beskou. Vergelyk die sinne: 

(a) Abangani bayabonana 'die vriende sien mekaa.r'. 

(b) Inxusa liboneJ.a aba.ngani bakhe izinkomo !die afgevaar= 

digde kyk na die beest e namens sy vriende 1
• 
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( c) Inxusa 1ibonisa abangani bakhe izinkomo 'di,': afgevaar= 

digde stel sy beeste aan sy vriende ten toon'. 

In (a) is die proses wat deur abangani ( of umngani as u wil) 

ondervind word die van -bona. In (b) is die proses wat deur 

die afgevaar,ctigde ondr~rvind word nog steeds dle van -bona. In 

(c) -t)O~ die afgevaardigde n.1.e meer nie; hy verrig nou 'n 

handeling; hy stel die beeste ten toon --- -bonisa --- en dit 

is sy vriende wa.t -bona. Die vormelement -is- het hier 'n 

nu.we h&"1deling tc-:::weeg gebring. Dit kon die vormelemente -an-

en -el- nie re~kry nie. 
- w . 

In die geval van die vormelemente 

-ek-, -akal- en -uk- kan daar geen sprake van aktivering wees 

nie aangesien werkwoorde wat ekstensies met hierdie elemente 

vorm nie s aam me t 'n agens ge br'uik kan word nie. Die vorm= 

elem,2nt -is- as aktiveringselement is veral opvallend in ge= 

valle soos (21) -thungis~ en (22) -vunisa. Hisr kan die han= 

deling wat die agens verrig heeltemal verskil van -thunga of 

-vuna. In die geval van -thunga kan ek ( ~ina) byvoorbeeld 

patrone uitsoek, benodigdhede aangee of allerlei huishoudelike 

takies verrig sonder om SE'lfs aan 'n naald of gare of materiaal 

te raak; solank dit wa:t ek doen vir Moeder help sodat sy 

By ( 22) -vunisa kan ons ( thina) byvoorbeeld help 

om die beeste uit die lande t2 hou ter•wyl Ouma oes. In albei 

hierdie gevalle word daar hulp V\=::rleen sodat umame en ~gogo 

daardeur die aksie van -!_hu~~a en -vuna respek:tiewelik J<:an uit= 

voer. Die hulp wat ver1een word, moet egter altyd, regstreeks 

of onregstreeks, verba.nd hou me t die handeling van die werk= 

woord. Dit hang van die sintakties-semantiese verhoudinge af 
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wat werkwoorde met hierdie vormelemente daarin in die sin open:: 

baar, of hulle as kousatief-·aktive.rende elemente optree. al dan 

nie. Bulle J_s dus in die eerste plaas elc:omente i; . .;,at aktive= 

rend optree, en :i.n die tweede plaas is dit moontlik dat hulle 

miskien ook kousatief kan wees. As ons die saak diachronies 

ondersoek, dan sien ons dat Guthrie?) die volgende ekstensies 

van die we1~kwoord as aktief synde aangee: 

*ik active 

*ud reversive-active 

*ud active 

Hy gee die volgende as kousatiewe aan: 

*. ;+. 
lC lC ca.usative 

*ik 

*iki 
--2. 

*i 
.L 

_,_ 
causative 

causative 

causative 

Hy gee die volgende as intensief aa.n: 

*iki intensive __ , 
.Myns insiens sou hy 'n betroubaard"~r prentj ie gekry het as hy 

nie die causative van die active geskei het rne. Al vyf kou= 

satiewe vorms kon hy kwalifiserend aangegee het as causative

Dit sou soortgelyk wees aan die prosedun;; wat hy met 

die e en *ud gevolg he-t. Wat Gut:hrie8 ) trouens self se, skyn 

7) Comparative Bantu, Vol. 4, p. 215 vlg. 

8) Comparativ<~ Bantu, Vol. 4, p. 219 
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hierdie soort benadering aanvaarbaar te maak: "As has already 

been noted in the preceding paragraph the evidence 

suggests that * AM/ *EK neut er/ active may have occurred in PB-X 

as a pair of extension elements in complex radicals. A 

possible development from this pair could have produced a 

simple extension *~K causative, since the differential neuter/ 

causative is norma.lly indistinguishable from neuter/active." 

Hieruit wil <lit: voorkom of die kousatief reeds in PB nie deur 

middel van die vormelemente afdoende bepaal kon word nie. Nou 

weet ons uit beide Meinhof en Guthrie se werk dat die ho~ 

voorvokaal sekere klankverskuiwings tewe eg gebring het. Ons 

neem Guthrie se aangehaalde c~kst2ns ies as voorbeeld. Uitge= 

sonderd *ud weet ons deur middel van di e teoriee va.n die 

Bantoe-klankverskuiwings dat al di~~ stervorme alleen of in 

kombinasie met *i na die een vorm -is- in Zoeloe verander het. 
' 

Onmidde.llik sit ons dan met die toedrag van sake <lat ons in 

Zoeloe 'n vorm -is- het wat onderskeidelik aktiverend, kousa= 

tief-aktiverend of intensief (?intensiverend) kan wees. Die 

kriteria wat in hierdie verhandeling aangewend is, het die 

kousatief-aktiverende werkwoord uit die ander geabstraheer. 

Wat die vormelement -s- betref, is dit net soos -is-

met die verskil dat die kousatief-aktiverende element 

*i aan die -k_,- van die we.rkwoor-dwortr::l gevoeg is en as gevolg 
.2.. 

van die versmelting wat pJ.aa.sgevind het, is die huidige k.lank 

verkry. Wat interessant is, is dat daar, afgesien van aflei= 

dings ui t ideof one, net vyf ,::1.lgeme e n gebruikte stamme in Zoeloe 

voorkom wat nog van hierdie e lement gebruik maak om die kousa= 
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tief te vorrn. En i-llmal behalwe ee.n word deur die vokaal -u-

voor die -k- voorafgegaan. Die werkwoorde wat ander vokale 

voor die -k- gehad het, het reeds as gevolg van diachronies-

sintaktiese redes hulle kousatiwiteit ingeboet. Vergelyk 

par. 2 • :l. 1. 

dieselfde *i. 
' 

Die kousatief-aktiverende element -z- stam uit 

Sy huidige stemhebbende vorm kry hy omdat hy 

met 'n stemhebbende -1- versmelt het. 

5. 4. 3 Die vormelemente -·s-· en -~-- skyn nie meer so veel 

ge.bruik te word soos die lewendiger -is- nie. Bulle 

kom voor by die vorming van werkwoorde ui t ideof one. Die -s-

element lyk egter I n sterwendi::! vorrm~lement te weei3, 'n pros es 

wat blykbaar lank gelede reeds begin het. As bewys hiervan 

hierdie vormelement huidig1:i.k nog af3 kousat:ief-aktiverende 

element aanwend. As gewone aktiverende (en soms kousatiewe) 

vormelement kom dit in tn geringe aantal werkwoorde voor wat 

uii: ideofone gevorm word, byvoorbee1d -godusa 'huis toe neem' < 

-t:hi godu (of -goduka) 'huis to0, gaa.n 1 , -tebesa 'belangeloos 

optree' < -thi tebe 'sonder entoesiasme: doen'. Vergelyk ook 

par. 2.1.1. Die element-~- is 'n nog lewende aktiverende 

vormeJ.ement. In die klankverskuiwings van Nguni het (volgens 

Guthrie) *bi(a) > z· *a> l(*-i) > z· *di(a) > z; _, ,, _____ , ____ , -~,----

*g > 0( *-¼) > z; *j > z_. 9 ) In vier uit hierdie vyf gevalle 

is die (kousatief-) aktiverende vokaal *i teenwoordig. Dit 
' 

is dus begryplik dat Zoeloesprekendes die element -z- as 'n 

9) Comparati v;2 Bantt.1, Vol. 2, p. 13 3 



aktiverende afleidingselement aangevoel het en aldus aange= 

wend het, ook in gevalle waar re/:Hmatige k1ankverskuiwing nie 

aangetoon kan word nie. ons myns insiens 'n 

van analogiewerking wa.-t by ui tst1;,->.k by ideof one gebruik kan 

word omdat die woordstam hier op 'n vokaal eindig . Afhang= 

endE: van dii? s intaktiese verb and was s ommi_ge aldus gevor.·mde 

werkwoor,de dan kousat iewe. Dit verklaar ook myns insier1s die 

baic~ de1deofoniese werkwoorde wat -z- a.s transitiewe kousatief-

akti verende vormelement h0!t, t erwyl die s implekse afleiding 

-k- Uit die kL-mkverskuiw:i.ng~=;tcoriei:~ van Zoeloe weet ons 

dat -z- nie uit -k- kC;n ontwi.kkel het rne. Ver1g 1a lyk ook parr. 

1 . 2 • 5 en 1 . 1+ • 4 . 1 n Werkwocrd soos ···hlanza 'rei:nig ' was 

vroeer heelwaarskynlik 'n g.::!akti veerde vorm van -hlamba 'was' . 

Of die aktivering ooit op kousatiewe wyse geskied het, kan nie 

met sekerheid ges§ word nie. In 'n geval soos -th~< -thi 

tho 1yk dit onwa.arskynlik dai:: daar enige kousai:iwiteit in ver:: 

Die ideofoon is 'n aksie en die afleidingselement 

-~- skyn bloot 'n simp1ekse elem(.::mt te wees met die funksie 

om 'n we-rkwoord te vorm. \lergslyk parr. 1.2.2 en 1.2.5. 

Wat onder oe ges ien moet word, is dat: die kousatief 

nh: morfologies nie , rnaar- sintak-t ies-·sema.nties be= 

paal word. Daa.rom da-t die ,-1*• in Zoeloe ook dikwels as kousa= 

ti ewe vormelement kan optreE:. Uit die meeste voorbeelde wat 

Guthrie gee, sou hy myns insiens noukeuriger en spesifieker 'n 

*ucl causative-act:ive-,,?kstensie kon aantoon. Sc,os uit die 

laast,:c twee voor1beelde uit d.ie kor.'pus du:idel:i.k word en ook 

uit ander voorb,22ld,00 wa.t a,:ingestip is --- kom dit nie op die 
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vormelement a.an nie, en is die iveg oop vir enige klank om as 

kousatief-akti verende vor,rnelement op te tree. Vergelyk hier= 

voor par. 2 • 4 • 1. 'n Vraag wat hem op hierdie stadium voor= 

doen, is of dit aanneemlik is om hetekenisnuanses :300s int en::: 

siteit, spesialisering en doelgerigtheid of opsetlikheid as 

fasette van aktiver-ing i.:e besk:ou. Want di t skyn a.sof die ak= 

tiveringselemente in die werkwoo1·de van die korpus juis hier= 

die betekenisnuanses herberg. 

5.4.5 As ems die ,.~mderhawige vor-melemente in die lig van 

akt:iveringselemente beskou, da.n het: ons in die kor= 

pus 'n groepie werk.woorde wa-t: nie dkt iVE!ringsel<,,mente bevat 

nie. Hulle is die eerste vi.er- werkwoorde in par. 5. 2. 9. Di t 

is duidelik dat die foon -z- hier n:i..e as aktiveerder• optree 

nie. Bier is die -z-, bloot 'n verbaliser·ingselement, di t wi1 

se 'n klank wat gebruik word orn van ideof one. wc-:~:ckwoord 12 te 

maak. Dit is nogtans opvallend dat die ideofone, en gevolg= 

lik die. a.f geleide werkwoorde, cluidelike handelinge is. Dis 

moontlik om hierdie rede dat die v0,rbalis(::ring deur middel van 

'n -z- moet p1aasvind~ waar <lit op ander plekke in die taal 

juis as aktiverende element optree. Die el0nent -is- tree 

ook dikwels in dii:::> hoedanigheid van 'n gewone verbaliseerder 

ver,al om van ong(::wone woorde en woordsoorte werkwoor'de te 

maak: Angimthandi umuntu ofa:nakaloyisayo 'ck hou nie van 1 n 

pers oon wat Fanakalo pr·aa~t: nie 1 
• Let op hoe die woor·d 

gihla~umb::: in die vo1g e nd,;:; sin verwerkwoord word: Akanaqiniso 

noma z onke 1ezizinto azihla_wumbelisayc ziyizo yini (N 48) : Sy 
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wat sy hc-miskien) die waarh2id of ni2'. 

5.4.6 By al die ander WE:rkwoorde in die korpu::; -·~- behalwe 

( 16) -khohliE;a, ( 2 S) -elus a en ( 4 8) -phulula waar 

daar sinchronies nie rneer sprbke van vormelemente is nie ---

skyn die betrokke vorm,~lemente 22n of a.nder soort aktiverings= 

Hierdie akt:i.veringsfunksi,-::: k:an dan verder ge= 

spesifiseer word in betekenisnuanses soos spesialisasie 

(-fumanisa, -eqisc>.._._ e.a.), doelbewustt1eid (-·ehlisc-t e.a.), 

assistering (-thungisa, -vunisa e.a.) ens. Vic::•rdere navorsing 

interessante resultate op te lewer. 

Ve:r.gelyk par. E. 4. 4. Ons het crns in hierdie verhandeling 

egter beywer om die aktivering wat kousa t.it,f gespesif iseer 

kan word, duideliker ·te omlyn. Sodoende het ons uitgekom by 

die 3 2 werkwoorde \vat in par. 4. 3. :l a:::, kousat:i.ewe aangest ip 

is. Verg0,lyk ook par. .5. :2. 1. Hier strek die aktiver•ing na 

die direkte voorwer•p wat 'n p2rniE~rrn van die werkwco:rd moet 

wees. Ver·der gEskied die aktivf:-, ring deu:r d:i.Q introduksie van 

1 n dader-onderwerp. Daarby is die aktivering daarop gerig 

da·t die prosE,s of toestand van die bas iswerk.woord uit:gevoer 

word. Di t: is die nuwe age:rrt iewe onderw!'.:rp wat die voorwerp 

aktiveer tc,t die uitvoer va.n d:i.c'° toest:and of prosE:>.S wat in die 

basis van die afgeleide werkwoord beliggaam word. Die vorm= 

geval kousaticf-aktiverend op. 

5.4.7 Ons w1.J ook me:lding maak va.n 'n besondere gebruik 

Dit kom voor by 

die baie gebruikJ.ike si.nstipe in Zoeloe waar die leksikale in= 
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houd v,3.n die werkwoord verge1yk word met 'n dienooreenk'.:,mstige 

inhoud, maar waa11 die agens van die werkwoord V<::rskillend is • 

Voo:r.beelde: .lona wf,:sibhuda ubesuka. uhambisa okwedada 

liya echibini_ 'daa.rdie getroude vrou het geloop soos 'n eend 

wat kuil toe gaa:n' (N 17). 

. 1: · 1 . ez1.rn Jl i ez imir,e okwezirnpondo 'jy sien mos doerdie twee berge 

wa-t soos ho:cings uitstaan 1 (N J.l'.l. ). Laze 

okwenhlamvu engena endlebeni kaMaZungu: 11 Yebo. 11 1 E,n toe ski et 

die woord soos 'n koe~l uit 'n geweer in MaZungu se ore: ll.Ja. II 

(N 51). Dit is ba.if: duide.lik dat: die vorm,2Iemen-t -is- in 

hier>die geval spesialisasie van 1 11 uiters spesifieke aard te= 

weeg bring. Die geJ.oop va.n die vrou in die eerste voorheeld 

is 'n spesiale soort 1005_::.,, me<:"=:r spesifiek die van 1 n eend. 

Die bergspit:c:e in die tweede voorbceld s-t:aan op 'n spesiale 

manier uit, meer spesifick soos horings T/Jc-:t uitstE:-.ek. En in 

die laaste V<:)orbeeld is die uitkom van die \,Hz1Pd ,)ok op 'n 

spesiale wyse. Dit word naamlik gespesifiseer as dfe van die 

uitkom van 'n koeel uit 'n geweer. In hierdie gevalle word 

die hand2ling op 'n spesialE-2 en spesifieke wyse geaktiveer ---

en miskien selfs ge:i.ntensife (;;r -·-·- om 'n verskil 'te bewerk= 

stellig met die gewone basiswerkwoord. Wanneer die afgelei~e 

werkwoord aldus optr-ee hoort hy eint 1ik ·tuis by wsrkwoo1"de wat 

spesialisasie aandui , en nie kousatiwiteit nie.lO) 

10) V1d. wat Doke: Textbook of Zulu Gr-ammar. p. 14 7, en 
V ~n J.>:de:n: Zoeloe-Grarnma.t ika, p. 67 8 r>et;p. hieroor t".:! 

se he-t:. 
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5.4.8 Ons wys laastens op nog 'n gebruik van die -is- vorm= 

element na aanleiding van sy aktiveringsfunksie. Dit 

is om te ageer as transitiefmakende element by intransitiewe 

werkwoorde sodat hulle dan die sogenaamde resiprokale vormele= 

ment kan neem. Uit die aard van die saak is dit gewoonlik 

onmoontlik om te pi-'aa.t van ,1:_hambana., *-khu~umana, *-phumana, 

*-hlalana ens., omdat sulke werkwoorde se basisvorme gewoonlik 

onoorganklik is en die -an- vormelement juis in die reel oor= 

ganklikheid veronderstel. Daarom word -is- gebruik om stamme 

soos -hamba, -khu_luma_, -:pgena ens. eers te aktiveer en te 

transitiveer na -hambisa, -khulumisa, -ngenisa ens. v66rdat 

-hambis ana, -khulumisana, -r1gen1sana ens. tot stand kan kom. 

5.5 SAMEVATTING 

5. 5 .1 (a) Die kousatiewe werkwoord wat as gevolg van 'n 

vormelement ontstaan, vorm 'n onderdeel van 'n groter 

aktiverings verskynsel in Zoeloe. 

(b) Die kousatief word semanties en sintakties ver= 

antwoord en nie morfologies nie. 

(c) Semanties bcst a an 'n kousatief daarin dat 'n 

agens 'n werkwoord wat 'n toestand of proses as eienskap het, 

verander1 na 'n aksieproses. 

(d) 'n Kousatiewe werkwoord is altyd 'n afgeleide 

werkwoord. 

(e) 'n Kousatiewe werkwoord moet altyd 'n agens en 
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pasiens gelyktydig in die sin he. 

(f) Die agens van 'n kousatiewe werkwoord is die 

nuut-geintroduseerde substantief wat nie in die basissin teen= 

woordig was n.ie. 

(g) Die basissin waaruit 'n kousatiewe sin gevorm 

word, is intransitief en die onderwerp moet 'n pasiens van die 

werkwoord wees. 

(h) Sintakties is die kousatiewe werkwoord die ge= 

segde van 'n transitiewe sin waarin die direkte voorwerp die 

onderwerp van 'n intransitiewe basissin was. 

(i) Die kousatiewe aktivering bestaan daarin dat 

die onderwerp die voorwerp aktiveer om tot die proses of 

toestand van die werkwoord in die basissin oor te gaan. 

(j) Die kousatiewe werkwoord maak gebruik van akti= 

veringselemente waarvan die vernaamste die vormelement -is-

is. Ander wat dikwels voorkom is -z- en -1-. Die element 

-s- kom by sewe werkwoorde voor, en by afleidings uit ideofone, 

dikwels as alternatief vir -z-. 

(k) Daar is nie eksklusi.ef kousatiewe afleidings= 

elemente in Zoeloe nie. 

5.5.2 Ons kan dus afsluit deur in Zoeloe die volgende be= 

tekenis aan die begrip kousatief te gee: 

Die kousatief is 'n sintaktiese proses 

wat in Zoeloe plaasvind. Dit geskied 



deurdat 'n toegevoegde agens (wat slegs 

onderwerp kan wees) die pasiens-onder= 

werp van 'n sin verplaas om dit 'n voor= 

werp te maak. In die veranderingspro= 

ses verander die werkwoord (wat altyd 

'n toestand of proses as semantiese 

eienskap moet he) deur middel van 'n vorm= 

element na 'n afgeleide werkwoord (wat 

altyd 'n aksieproses as verworwe seman= 

tiese eienskap moet h@). Hierdie sin= 

taktiese proses word leksikaal vertolk 

as 'n taalwerksaamheid waarin die agens 

'n handeling uitvoer wat op die pasiens 

betrek word sodat die pasiens tot die 

toestand/proses oorgaan wat in die be= 

tekenis van die grondwerkwoord vervat 

J.S • 
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Die agens tree dus as 'n veroorsakende aktiveerder 

op. 



LYS VAN AANGEHAALDE WERKE 

ASHTON, E.O. et al. A Luganda Grammar (London, 1954) 

Swahili Grammar (London, 1944) 

181 

CHAFE, W. L. 
1970) 

Meaning and the Structure of Language (Chicago, 

COLENSO, J.W. First Steps in Zulu, 4th ed., (Pietermaritz= 
burg, 1903) 

DOKE, C.M. (& Vilakazi) 
burg, 19 5 8) 

Zulu-English Dictionary (Johannes= 

Textbook of Zulu Grammar (Sesde 
uitgawe, Kaapstad, 1961) 

GUTHRIE, M. : Comparative Bantu, (Farnborough, 1967) 

Grammaire et dictionnaire de lingala 
(Cambridge, 1939) 

HADDON, E.B. 

HORTON, A.E. 

Swahili Lessons, (Cambridge, 1955) 

A Grammar of Luvale (Johannesburg, 1949) 

ILLAIRE, W, vSt. P. : Suaheli Handbuch (Berlin, 1890) 

KOTZ, E. Grammatik des Chasu (Berlin, 1909) 

LOUW, J.A. Handboek van Xhosa (Johannesburg, 1963) 

LOUW, J.A. The Validity of Case as a Semantic Feature in 
the Bantu Languages, LI.MI Nr. 11, UNISA, 1971 

LOUW, J .A. : The Xhosa Language as a Source of Historial 
Interpretation, ongepubliseerde ms., 1973 

McLAREN, J. : A Xhosa Grammar' (London~ 1944) 

NYEMBEZI, C.L.S. : Uhlelo lwesiZulu (Sewende druk, Pieter= 
maritzburg, 1971) 

PAHL, H.W. : IsiXhosa sebanga lematriki (Johannesburg, 1967) 
; 

POLOME, E.C. Swahili Language Handbook (Washington D.C., 1967) 

SEIDEL, A. Suaheli Konversations-Gramm,_:1tik (Heidelberg, 1941) 

VAN EEDEN, B.I.C. Zoeloe .. ·Grammatika (Stellenbosch, 1956) 

VAN SAMBEEK, J. A Bemba Grammar (Kaapstad, 1955) 

ZIERVOGEL, D. : A Grammar of Swazi (Johannesburg, 1.952) 



182 

LYS VAN ANDER GERMDPLEEGDE WERKE 

ASHTON, 0. E. : The Structure of a Bantu Language, uit Bull. 
of the Sch. of Orient. Studies, Vol. 8, 1935 (Unisa) 

ALEXANDRE, P.: Systeme verbal et predicatif du bulu, Librairie 
Klincksieck (Paris, 19GG) 

APPLEBY, L. L. : A First Luyia Grammar, East African Literature 
Bureau (Nairobi, 1961) 

BENNIE, W. G. : A Grammar of Xhosa for the Xhosa-speaking 
(Lovedale, 1939) 

BRAUNER, S. et al. : Lehrbuch des Swahili (Leipzig, 19 67) 

BUSSE, J.: Die Sprache der Nyiha in Ostafrika, Akademie-Verlag 
( Berl in , 19 6 0 ) 

COLE, D.T.: Introduction to Tswana Grammar (Kaapstad, 1955) 

DAMMANN, E.: Die sogenannten J:>ausativa auf -eka in Bantu= 
sprachen, uit Afrika und Ubersee, band XLII, 0kt. 1956 

DOKE, C.M.: Outline Grammar of Bantu (Johannesburg, 1943) 

FERREIRA.: Tswana-Leerboek, Pretoria, 1968 

GUILLEBAUD, H.E.: Runyarwanda Grammar and Syntax (geroneode 
af skrif, datum nie verstrek nie) 

HOPGOOD, C.R.: A Practical Introduction to Tonga (Kaapstad, 
1953) 

JOOS, M.: The English Verb (Wisconsin, 1964) 

LOO GMAN, A. : Swahili Grammar and Syntax ( Leu ven, 19 6 5 ) 

LYONS, ,J. : Introduction to Theoretical Linguistics (Cambridge, 
19 69) 

MEINHOF, C.: Grundzuge einer vergleichende Grammatik der 
Bantusprachen (Berlin, Tweede hers iene druk, 1948) 

Lautlehre der Bantusprachen (Berlin, 1910) 

OLSON, H. S.: The Phonology and Morphol ogy of Rimi (Hartford 
Connecticut, 1964) ' 

POTTER, S.: Modern Linguistics (London, 1957) 

SHIBATANI, M.: Semantics of Japanese Causativization, uit 
Foundations of Language, Vol. 9, 1973 



183 

SMITH, E.W.: A Handbook of the Ila language (Oxford, 1907) 

WHITELEY, W. H. : Some problems of trans i ti vi ty ir. Swahili 
(London, 1968) 

WILKES, A, : Die w2rkwoordagtervoegsels in Zoeloe en die ander 
Nguni-tale; 'n vt.:,rgelykende studie. (Tes is vir D. Litt. 
Pretoria, 1970) 

ZIERVOGEL, D.; A Grammar o f Northern Transvaal Ndebele 
(Pretoria, 1959) 

Handbook of the Zulu Language (Pretoria, 1967) 

Noord-Sotho Handboek (Pretoria, 1969) 

Venda Handboek (2de hersiene uitgawe, Unisa, 
1972) 


	BBBB
	CCCC
	DDDD



