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Voornaamwoorde (pronouns)

Pronouns in English and Afrikaans help us not to have to repeat nouns. 

For example: 
o Hassim talks to Hassim’s sister in Hassim’s classroom at school to ask Hassim’s

sister if Hassim’ sister would lend Hassim some money to buy a sandwich.
o Hassim praat met Hassim se suster in Hassim se klaskamer by die skool

om vir Hassim se suster te vra of Hassim se suster vir Hassim sal geld
leen om ’n toebroodjie te koop.

We use pronouns in order not to repeat names: 
o Hassim praat met sy suster in sy klaskamer by die skool om haar te vra of

sy vir hom geld sal leen om ’n toebroodjie te koop.

Persoonlike en besitlike voornaamwoorde (personal and possessive pronouns)

The bold words in the above example are all pronouns (voornaamwoorde). They can take the place of 
nouns (selfstandige naamwoorde) in a sentence. Make sure that you know the Afrikaans translation of 
the personal pronouns very well.

English 
pronoun

Afrikaans 
pronoun

English 
pronoun 

(possessive)

Afrikaans 
pronoun

(possessive)

English 
pronoun

(possessive)

Afrikaans 
pronoun

(possessive)

I ek mine myne my pen my pen

you jy yours joune your pen jou pen

he hy his syne his pen sy pen

she sy hers hare her pen haar pen

they hulle their hulle s‘n their pen hulle pen

we ons ours ons s’n our pen ons pen

you 
(respectful)

u yourself uself your pen u pen

you julle yours julle s’n your pen julle pen

In the exams you may be asked to do the following:

1. Replace the noun with the applicable pronoun.

2. Choose the correct form of the pronoun.

Remember to translate the sentence in English in your mind and then 
replace the pronouns with the words that you have learned.

1. Kies enige Afrikaanse voornaamwoord (pronoun) uit die tweede kolom hierbo en gebruik
dit in die sinne wat volg saam met ’n voornaamwoord uit die ander Afrikaanse kolomme.
(There are different possibilities and you may use the same word more than once.)

Voorbeeld: Hy verveel ons.

a) ___________ is bang vir ____________.

b) _____________ groet ______________.

c) _____________ verwag _______________.

d) _____________ terg _____________.
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Ways to distinguish rules of the degrees of comparison:
1. Make sure that the word is indeed an adjective and can therefore be used in the comparative or 

superlative degree.
2. If two things are compared (by using the word “as” in Afrikaans), the adjective will be in the 

comparative degree (vergrotende trap), e.g. 
o My mother is older than my father.
o My ma is ouer as my pa.

3. If two (or more) things are compared using “hoe”, the comparative degree (vergrotende trap) is 
used, e.g. Hoe harder jy oefen, hoe gouer sal jy dit regkry en hoe blyer sal jou ouers wees. (The 
harder you practise, the quicker you’ll be able to do it and the happier your parents will be.)

Note: Some adverbs (bywoorde) may also have 
degrees of comparison like the example above 
(hard à harder à hardste; bly à blyer à blyste).

4. “Die” (the) can always be used with the superlative degree, e.g. 
o She has the most beautiful eyes he has ever seen.
o Sy het die mooiste oë wat hy nog ooit gesien het. 

Hier volg ’n opsomming van die belangrikste reëls vir die trappe van vergelyking:

EEN VOKAAL (a, e, i, o en u)
As ’n woord ’n kort vokaal het, verdubbel 

die konsonant en skryf ons -ter agteraan in 
die vergrotende trap

EEN VOKAAL (a, e, i, o en u) + g
As ’n woord op ’n kort vokaal en 

’n -g eindig, skryf ons -ter agteraan in die 
vergrotende trap

vet vetter vetste sag sagter sagste

DUBBELVOKAAL (aa, ee, oo en uu)
As die laaste lettergreep ’n dubbelvokaal 

het, val die een vokaal weg in die 
vergrotende trap en word -er

agteraan gevoeg

DUBBELVOKAAL (aa, ee, oo en uu) + g of d
As ’n woord eindig op ’n -g of -d, val

die -g en -d in die vergrotende trap weg en 
word -er agteraan gevoeg

skoon skoner skoonste laag laer laagste

DIFTONGE/VOKALE MET TWEE LETTERS DIFTONGE + d

vuil
vies
soet

vuiler
vieser
soeter

vuilste
viesste
soetste

koud kouer koudste

As ’n meerlettergrepige woord
op ’n -e eindig, gebruik ons

“meer” en “mees” om die trappe
van vergelyking aan te dui,

byvoorbeeld: tevrede ➞ meer
tevrede ➞ mees tevrede.
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Example:

S v1 T O M P v2 I

Die ma soen

Die ma soen soggens 
voor skool

Die ma soen soggens 
voor skool

haar dogter

Die ma soen soggens 
voor skool

haar dogter saggies

Die ma soen soggens 
voor skool

haar dogter saggies op haar 
wang

Die ma soen soggens 
voor skool

haar dogter saggies op haar 
wang

om totsiens 
te sê.

Die ma het soggens 
voor skool

haar dogter saggies op haar 
wang

gesoen om totsiens 
te sê.

Die ma sal soggens 
voor skool

haar dogter saggies op haar 
wang

soen om totsiens 
te sê.

Onthou, ’n sin hoef nie te bestaan uit al die 
dele van S(v1)TOMP(v2)I nie, dit kan slegs uit 

S(v1)O bestaan. Byvoorbeeld: Ek (S) luister (v1) 
musiek (O). Of selfs net (v1): Hardloop!

1. Onderstreep die onderwerp (subject), omkring enige  bywoordelike bepalings  van
plek, wyse en tyd (adverbial clauses of place, manner and time) en trek ’n blokkie om die
voorwerp (object) indien daar een is.

a) Hy het my voete vanmiddag onophoudelik gekielie.

b) Ek wonder of ek later gou-gou na die kafee toe moet stap.

c) Die seun speel heeldag lank sokker by die skool.

d) Brian sal môreaand vroeg na die konsert by die stadion gaan.

2. Sit nou die gesegde (verb part), tyd (time) of wyse (manner) tussen hakies op die regte plek
in die volgende sinne en skryf dan die sinne reg oor:

a) Sy haar naels by die huis. (vanaand) (verf)

b) Hy die sleutel in die slot. (draai) (stadig)

c) My pa ’n skaatsplank by die winkel. (vandag) (koop)
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2. Kies nou die gepaste sinoniem (best synonym) tussen hakies in die volgende sinne en 
omkring dit:

a) Die leerder kan nie loop nie, hy is (�sies beperk/gebreklik).

b) Hy drink te veel bier; kyk sy groot (maag/pens).

c) Sy lê saggies in haar kamer en (huil/tjank).

d) Die kal�e (drink/suip) heerlik aan sy ma.

e) Dis beter om liewers jou (mond/bek) te hou.

Het jy geweet?

 ’n Sinoniem vir ’n 
verkleurmannetjie is 

’n trapsuutjies.

(Grappie uit: Van der Lugt, P. 2015. Hoe meer haas … hoe minder wortels!. Kaapstad: Tafelberg.)

Grappie:

Wat noem ons ’n trapsuutjies 
met ’n droë vel?

’n Krapsuutjies!

3. Verbind die vetgedrukte (bold) sinonieme in kolom A en kolom B met ’n lyn:

Kolom A Kolom B

Die bekende akteur speel nou in ’n nuwe �lm. Die skilpad kom stadig aangestap.

Ons sal hieroor moet praat. Sy is ’n uitstekende toneelspeler.

Die vertelling het my aandag vasgevang. Kom ons bespreek net eers die saak.

Iemand wat handig is, kan alles regmaak. Wat ’n intelligente vraag!

Slim gedink, my kind! Dit lyk asof sy van Ierse herkoms is met 
haar rooi hare.

Sy het dit nie opsetlik gedoen nie. Sy is ’n afgunstige mens wat niemand 
anders iets gun (grant) nie. 

Sy is ongetwyfeld (undoubtedly) van adellike 
(noble) afkoms.

Hy het uitstekende resultate behaal.

Jy verneder (humiliate) iemand as jy op hulle 
skree.

Sy is knap met naaldwerk.

Die onderwyser is die een wat almal altyd 
aanmoedig (encourage).

Jy moet die resep se stappe noukeurig volg.

Sy eksamenuitslae was uitstekend. Die storie was spannend.

Meisies kan nogal jaloers wees op mekaar. Hy het aspris nie vir haar gevra nie.

Party mense is net so tydsaam asof hulle die 
hele dag het om iets te doen.

As iemand jou afkraak, laat dit jou sleg 
voel.

Hy lyk presies soos sy pa. Die kaptein motiveer sy span.

4. Skryf nou ook die volgende woorde se sinonieme neer. Kies die regte woord uit die raampie.

stelsel      weerklink      skenking      wreed      werklikheid      onbeskaafd
a) barbaars ______________________

b) eggo  ______________________

c) sisteem  ______________________

d) realiteit  ______________________

e) onmenslik ______________________

f) donasie  ______________________
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Example:

S v1 T O M P v2 I

Die ma soen

Die ma soen soggens 
voor skool

Die ma soen soggens 
voor skool

haar dogter

Die ma soen soggens 
voor skool

haar dogter saggies

Die ma soen soggens 
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Onthou, ’n sin hoef nie te bestaan uit al die 
dele van S(v1)TOMP(v2)I nie, dit kan slegs uit 
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2. Kies nou die gepaste sinoniem (best synonym) tussen hakies in die volgende sinne en
omkring dit:
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