
Ons gebruik voornaamwoorde in plaas 
van naamwoorde sodat ons nie dieselfde 
woorde te veel herhaal nie en om ons 
sinne minder lomp te maak.  



Die voornaamwoord tree dikwels op as 
plaasvervanger vir die selfstandige naamwoord... 

 Nege groepe voornaamwoorde kan onderskei word. 

Wat is ŉ 
selfstandige 
naamwoord? 

Dit gee name aan 
voorwerpe, plekke, 

emosies ens. 

Voornaamwoorde 

Wederkerige 

Aanwysende 

Vraende 

Besitlike 
Persoonlike 

Onpersoonlike Onbepaalde  

Betreklike 

Wederkerende 



Persoonlike voornaamwoord 

 Staan in die plek van: 
- Persoon of persone 
bv. 
Willie leer hard. Hy sal beslis slaag 
Ek; jy; u; hy; sy; ons; julle; hulle; dit is dors 
Die man ken my; jou; u; hom; haar; ons; julle; hulle. 
 
-Dier of diere en dinge 
bv. 
Die hond is in die huis.  Jaag hom uit. 
Die perske is groen.  Moenie hom eet nie. 
 





Onpersoonlike voornaamwoord 

Slegs 2 

Dit reën/ storm/ hael/ sneeu. Daar word beweer dat toeriste dikwels 
groot besoedelaars is. 



Besitlike voornaamwoord 
 Die besitlike voornaamwoord dui besitting aan: 
 Dit is my; jou; u; haar; sy fiets. 
 Die fiets is myne; joune; hare; u s`n; syne;. 



Betreklike voornaamwoord 

 Het betrekking op/ te doen met ’n selfstandige naamwoord wat vroeër in 
die sin staan. 
 

 Dit tree dus op as ’n verbindingswoord tussen sinne of bysinne 
 

 Die woorde waarop dit in die volgende sinne betrekking het, is 
onderstreep. 
 
Die persoon wat die toespraak lewer, is ’n kenner van omgewingsake.   
Die onderwerp waaroor sy praat, is belangrik vir almal. 
Die kinders wie se longe beskadig is, het besoedelde lug ingeasem. 



Let wel 

 Ons gebruik wat vir mense, diere en lewelose voorwerpe: 
Die kinders wat bottels herwin, het ’n donkie wat hul inspan voor die 
karretjie wat daar buite staan. 
 

 Vir mense gebruik ons wie net saam met ’n voorsetsel as ’n 
betreklike voornaamwoord: 
Die persoon na wie sy verwys, gaan ’n toespraak oor besoedeling 
lewer. 
 

 Ons gebruik nie ’n voorsetsel voor wat nie: 
Die onderwerp waaroor sy praat, is interessant (nie oor wat nie) 
Die rivier waarin daar soveel besoedeling is, loop deur ’n stedelike 
gebied (nie in wat nie). 



Vraende voornaamwoord 

 Die vraende voornaamwoord staan gewoonlik aan die begin van ’n vraagsin 
 Maak seker dat jy ’n selfstandige naamwoord as antwoord op die vraag kan 

gee, anders is dit nie ’n vraende voornaamwoord nie. 
 Wie het gekom? 

Wat het hy gesê? 
Watter kind het 
seergekry? 
Waaroor is jy dankbaar? 
Waarmee is jy klaar? 
 



Onbepaalde voornaamwoord 
Die onbepaalde voornaamwoord het nie betrekking op een 

persoon of saak nie: 

 
 Iemand het dit gevat. 
 Niemand het hulle huiswerk 

gedoen nie. 
 Die mense sê dis waar. 
 



Wederkerende voornaamwoord 

 Kom voor wanneer die onderwerp en die voorwerp van die sin 
dieselfde persoon, dier of ding is. 
 

 Hy het hom lelik misgis met die omvang van die problem. 

Let daarop dat die woord 
self slegs saam met ’n 

voornaamwoord gebruik 
word wanneer daar 

onduidelikheid kan wees oor 
wie die voorwerp van die sin 
is.  In die bostaande sin sal 

dit verkeerd wees om 
homself te gebruik. 



Wederkerige voornaamwoord 

 Waar die handeling wederkerig is, kry jy die wederkerige 
voornaamwoord. 
 

 Daar is slegs 2 voorbeelde 
 

 Hulle moet mekaar/die een die ander help. 



Aanwysende voornaamwoord 

 Tree nie op as plaasvervanger vir die selfstandige naamwoord soos 
die ander voornaamwoorde nie, maar word saam met die 
selfstandige naamwoord gebruik. 
 

 Voorbeelde 
 
In hierdie rivier is daar gelukkig min besoedeling. 
Sulke onverantwoordelike optrede benadeel die omgewing. 
Dié studie skets’n donker prentjie van mariene besoedeling. 
 

 Die aanwysende voornaamwoord is dus, soos die lidwoord, die 
determineerder. 



Kom ons oefen... 
 
Louw en Tristan speel met (Louw en Tristan se) karretjies. 
 
Hulle 
 
Mnr. Nel, kan ek asseblief vir (Mnr. Nel se) klas iets vra? 
 
U 
 
Pieter eet (Pieter se) toebroodjie.  
 
 
Sy 
 
Wanneer gaan jy en Monique (jou en Monique se) kamers skoonmaak? 
 
julle 
 



Watter sort voornaamwoord is die 
volgende? 
 Die bed WAAROP my oupa lê, is baie hoog. 

 Betreklike voornaamwoord 

 Charlize, JY is my beste vriendin.  

 Persoonlike voornaamwoord 

 Jacques, in WATTER klas het jy die juffrou se tas gesit? 

 Vraende voornaamwoord 

 Graad Vyfs, waarom het ek nie al JULLE boeke nie? 

 Besitlike voornaamwoord 

 Melissa, is die potlood dalk joune? Jana sê dis nie HARE nie. 

 Persoonlike voornaamwoord 

 



1. Teks 1:  jy: persoonlik 
  hierdie:  aanwysend 
  wat:  betreklik 
  wat:  betreklik 
 

2. Teks 2:  Wie:  vraend 
  dit:  persoonlik 
  wat:  betreklik 
  waaraan:  betreklik 
  se:  besitlik 
  dit:  onpersoonlik 
 

3. Teks 3:  jou:  besitlik 
  ‘n mens:  onbepaald 
  se:  besitlik 
  jou:  besitlik 
  wat:  betreklik 
  jy:  onbepaald 
  dié:  aanwysend 
  jou:  besitlik 
  jy:  onbepaald 
  dit:persoonlik 



2.   

1. Waarvan:  betreklike voornaamwoord 
 

2. Wat:  betreklike voornaamwoord 
 

3. Hierdie:  aanwysende voornaamwoord 
 

4. ’n mens:  onbepaalde voornaamwoord 
 

5. Jou:  besitlike voornaamwoord 
 

6. Jy:  onbepaalde voornaamwoord 
 

7. Jou:  persoonlike voornaamwoord 



3.   

1. Die mense wat soveel besoedeling veroorsaak, gaan beboet word. 
 

2. ’n Mens moet altyd bewus van jou koolstofvoetspoor wees. 
 

3. Die osoonlaag waarsonder ons sal vergaan, is in groot gevaar. 
 

4. Die trein wat met sonkrag werk, het pas sy eerste rit voltooi. 
 

5. Die tieners vir wie ons vir hulp gevra het, help om die Rommel op te tel. 
 

6. Daardie drie boeke het inligting oor herwinning; bring dit vir my, asseblief. 
 

7. Sy haas haar om betyds by die betoging teen besoedeling te wees. 
 

8. Die seep waarmee die pikkewyne gewas word, help om die olie te verwyder. 
 

9. Daar word gesê dat toeriste dikwels groot besoedelaars is. 
 

10. Die professor van wie ons gelees het, bestudeer mariene besoedeling. 
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