
HOOFSTUK 1. 

DIE STUDIE VAN AFRIKAANSE SPREEKWOORDE 

EN VERW ANTE VORME. 

Wetenskaplike navorsing op gebied van Afrikaans het 
hom tot nou toe in hoofsaak besiggehou met die ontstaans
vraagstuk, met die moontlike oorsake van 'n buitengewone 
wordingsproses, waarby egter allerhande kleiner probleme van 
etimologiese en sintaktiese aard veral ter :;;p'l"ake moes kom. 
In hierdie arbeid het Europese geleerdes die tou gevat en wei 
in 'n tyd toe die taalwetenskap in ons land weens die agter
likheid van akademiese opleiding aileen nog in sy elementerste 
vorm gedebuteer word. Langsamerhand het ook by ons 'n 
gees van studie .gaande geword, sodat verskeie Afrikaanse ge
leerdes belangrike bydraes van taalwetenskaplike aard gelewer 
het, waarby ook ander gebiede, soos byv. klankleer en woor
deskat, aandag kon geniet. En sedert Afrikaans so 'n aantrek
like vak gaan word het in ons uniwersiteitsonderwys is daar 
aile hoop rvir en tekens van 'n deugdelike bestudering van 'n 
taal wat in die lig van die algemene taalwetenskap besonder 
geskik lyk, juis in die teenswoordige stadium van sy ontwikke
ling, om diensbaar te word aan die opheldering van meer as 
spesifiek Afrikaanse taalverskyusels . So 'n wyer perspektief 
sal alleen verkry word deur 'n sistematiese ontginning van die 
verskillende terreine van die Afrikaanse taal self, en wanneer 
gevormde arbeidskragte verstandig sou kan saamwerk met 
hierdie doel, sou in ons land in afsienbare tyd 'n ·vir die taal
wetenskap belangrike oes aan materiaal en resultate kan in
gesamel word. 

Tiepies Afrikaanse spreekwoorde en. uitdrukkinge het ge
durig die aandag getrek un taalkundiges en dilettante, en so 
het dit gekom dat van verskeie kante kleiner of groter bydraes 
tot die kennis van hierdie gebied gelewer is, sonder dat daar
deur egter ook maar 'n begin gemaak is met 'n enigsins meto
diese behandeling van die omvangryke stof. Want hoe nood
saaklik en nuttig ook al, van wetenskaplike waarde kan geen 
sprake wees nie waar sodanige arbeid alleen maar stofversa
meling bied, hoogstens met opgawe van betekenis en enkele 
pog.inge tot verklaring, sodat lbelangrike kwessies soos her-
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koms, oorsprongsterrein, gebruiksfeer, gebiedsomvang, beteke
nisontwikkeling, ens. onaageroerd bly. 'N kort karakterisering 
en waardering van bestaande studies mag hier 'n plek vind. 

Die eerste man wat Afrikaanse uitdrukkinge opgeteken 
het, was A. N. E. Changuion, dosent aan die Z. A. Athenaeum 
in Kaapstad. Begaan oor die agteruitgang van Nederlands in 
S.A. het hy hom geroepe gevoel om die stroom van verwaar
losing, soos hy gemeen het, te keer en met die doel 'n Neder
landse grammatika geskryf: De Nederduitsche taal in Zuid 
Afrika hersteld (1844). En al blyk dit uit sy boek dat hy 
Afrikaans (by hom Kaapsch) nie as 'n selfstandige taal beskou 
het nie, maar veeleer as verbasterde Nederlands, so het hy dan 
tog gou genoeg leer insien dat Nederlands vir S.A. nie meer 
te red was nie, 'n insig wat hom in die lig van veel later be
skouinge as 'n waarlik groot verdienste moet aangereken word. 
Want kragtens opgedane ondervinding in die drie en 'n half 
jaar waarin hy sy hoek voorberei het, word hy genoodsaak 
om te boekstaaf: , .... in dien tussdhentijd hebben wij z(l() 
veel nieuwe proeven van onverschilligheid, ten aanzien van de 
Hollandsche taal, opgemerkt, dat wij nu althans over de mo
gelijkheid om het kwaad te stuiten, geheel anders denken. 
Thans beschouwen wij de taal, waaraan wij onze moeite be
steden, gelijk een geneesheer een ongeneeslijken Iijder, wiens 
kwaal in hare verderflijke uitwerkingen wei eenigszins kan ge
matigd, wiens gewissen dood wel eenigen tijd kan vertraagd 
worden, maar op wiens volkomen herstel niet meer te hopen 
valt." 

Agter ~n sy boek plaas hy 'n twintigtal bladsye aanteke
ninge oor Afrikaanse uitdrukkinge en wat hy vir Afrikaans 
beskou onder die tietel Proe'l!e 'Van KaaPsch taaleigen, en bier
onder kom dan etlike spreekwoorde en spreekwyse ter sprake. 
Sy doel met die versameling wat net op die taal van Kaapstad 
berus, was om 1) ,het Nederduitsch, voor zoo verde taal, die 
in deze Kolonie gesproken wordt, dien naam dragen mag, van 
deels geheel vreemde, deels verminkte woorden en spreekwij
zen te zuiveren, of althans den weg daartoe aan te wijzen," en 
2) na aanleiding van beginnende dialekondersoek in Nederland 
ook eienaardighede van ,Kaapsch-Nederduitsch" byeen te 
bring , wat as vergelykingsmateriaal sou kan diens doen-naas 
die praktiese dus ook 'n wetenskaplike oogmerk. Hoewel heel
wat van die lys nie spesifiek Afrikaans is nie, is ons tog dank
baar vir die kykie wat ons vergun word in die destydse Kaap
stadse spraak. Interessant is dit om op te merk hoe die En
gelse invloed hom laat gel de byv. dandy 1 fair (dat is niet fair) 1 
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fancy-bal, hy is er partikulier op, tender, ens. Verder is dit 
belangrik om te weet dat sekere uitdrukkinge wat vandair 
reeds uitgesterwe of aan uitsterwe is, toe blykbaar nog taamlik 
gangbaar was byv. hij ziet er uit als een verscheurde Trap der 
]eugd, skalt en walt (aldaar: schalten en walten), Kretie en 
Pletie, jou Settelaar (skeldnaam), terwyl vermelding van uit
drukkinge soos agteros kom ook in die kraal, knipmes-ry, doP
steek, bolmakiesie (aldaar : boldermakiesie), ens., beskou in 
verband met hul algemene verbreidheid vandag, taamlik seker 
na hoe ouderdom wys. Of sommi,ge my onlbekende uitdruk
kinge vandag nog plaaslik bestaan, kan ek nie beoordeel nie. 
By deurlees van die lys tref besonderhede soos krink vir kink 
in daar is 'n krink in die kabel, loer-schep-op vir opskep,zoer. 
Sou Changuion se vorme inderdaad bestaan het of nog be
staan? Dit is alleen te betreur dat Changuion nie 'n uitge
breide lys aangele het nie. 

Met die koms rvan A. Pannevis na Suid-Afrika hang nie 
alleen die geboorte van die Afrikaanse-Taalbeweging saam nie, 
maar hy was onteenseglik die man wat belangstelling in Afri
kaans as studie-objek gaande gemaak het, nie alleen as aan
spoorder in private omgang nie, maar veral ook deur sy mee
delinge in H et N ederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift. 

Pannevis is in r884 oorlede, sodat sy taamlik lywige ver
sameling afrikanismes, in handskrif bewaar na sy dood deur 
Ds. S . J. du Toit en teenswoordig in besit van Dr. J. D. du 
Toit, waarskynlik al in die &ewentige aangele is. Hoewel 
dit die spraak van Perel en omgewing weergee, met !hier en 
daar 'n los strooisel van Onderveldse eienaardigheid, en van
dag hoofsaaklik historiese waarde het, bly dit 'n vername ver
dienste van Pannevis met sy praktiese kennis van 'n hele aan
tal Wes-Europese tale dat hy die pad geopen het vir belang
stelling in Afrikaans met suiwer wetenskaplike oogmerk. 

Die Hs. self is onafgewerk; menige kopstuk verskyn son
der aanvullende aantekening, ook daar waar 'n verklaring ge
biedend was, terwyl meer as een aantekening onklaar bly le 
het. Ook kom 'n mens tee enkele aanvullinge in potlood in 
die handskrif van Ds. S. J. du Toit wat die versameling nou
keurig gelees het by die samestelling van die Patriot- W oorde
boek. Die vier eerste bladsye van die Hs. wat uit ongeveer 
370 bladsye (7~ x 5 duim) bestaan, het verlore geraak. Ek 
h erinner my nog dat by eerste kennismaking daarmee onge
veer r6 jaar gelede die hele eerste bladsy gehandel het oor die 
kinder-taalwoord a. Die Hs. bevat 'n groter verskeidenheid 
van uitdrukkinge as Mansvelt se versameling , sommige seldsa
me woorde, soms onbekende, en hier en daar vreemde vorme 



van hekende woorde soos byv. karrebaar vir karba, fyten vir 
feiting, ens. Pannevis het heel weinig aan afleiding gedoen, 
maar meer gestreef na vasstelling van die taalskat. Vandaar 
dat hy ook heelwat werk gemaak bet van spreekwoord en 
-wyse. Onder B byv. vermeld by o.a. hy het ]antjie se baad
jie aan, babetjie kyk, babetjie -vang, berg toe gaan, blad gee, 
boedel oorgee, bok-veld toe, bont praat ens. 

Net terloops maak die onbekende skrywer van 'n artiekel 
in die Augustus-nommer van die Cape Monthly Magazine (r88o) 
melding van 'n aantal spreekwoordelike uitdrukkinge om, naas 
ander taalkundige materiaal, daarmee sy bewering te staaf dat 
Afrikaans uit 17de-eeuse Amsterdams voortvloei en wei uit 
die taal van die laer klasse. As 17de-eeus noem by o.a. myn 
-vader is stock out, ik ben boeglam, ik zeg je me jae is me jae 
en me nee is me. nee, men slaet twee -vliegen met ien klap . 
gansch en gaer, hy is een as kat, katje -van de baan, sus of s_oo. 
deur de bank, ik doe dit op myn eigen houtje ens. Ook ~ 
daar een en ander by wat wei nooit mutatis mutandis eintlike 
bestanddeel van ons volkstaal was nie. Daarentee beskou by 
wat het e1k met jou uit te waai ! en ek laat my nie -van jou -ver
maak nie as afrikanismes. PapeleHekoors lei by af uit pappe, 
lel, koorts, "a fever, a symptom of which is the relaxation of 
the uvula."'). 

Toegerus met die wetenskaplike hulpmiddele wat opko
mende dialekkunde in Nederland intussen geskep bet, is Prof. 
Mansvelt, destyds dosent in Moderne Tale op Stellenbosch, 
die volgende persoon wat 'n belangrike bydrae lewer tot die 
kennis van Afrikaanse woorde en uitdrukkinge met sy hoek 
Proe-ve -van een Kaapsch-H ollandsch I diotic on (r884). Hier 
is 'n aansienlike gedeelte van die Afrkaanse spreekwoordeskat 
byeengebring, en hoewel sy lys in alfabetiese volgorde ver
skyn, bet die skrywer hom in sy voorwoord wei deeglik re
kenskap gegee van die verskillende rubrieke waaronder sy 
stof verdeel moet word ten opsigte van herkoms, nl. r) suiwer 

1
) H ierdie les•enswaardi&"e artiekel is die derde van 'n reeks 

verskyn in die Ga1pe M ·o n tlhl y Magazine (Junie, Julie, 
Au,gus<tus, 188o) en ges.krylf na aanleidin,g van die ookende polemiek 
tussen Hoo£regter Reitz en Rev. Wir,g1IIlan (kyk G e ski e •d en i s 
van die ,Afrikaanse Ta.a .J ,b .ew •e .ging; Von Wielliglh, 
Eer s..te Skryrw ·ens, 133; C.a.p .e Ar .g ,u 5 29/ 4/188o) . 

,D ie ·skrywer lbestry Re~tz , en in die ·~wede en derde artiekels 
ontwikkel ihy 10,p ,gT·ond ¥an '.n lhisrories.e lbetoog .sy menmg <Jor d'Ie 
ontstaan van Aifrikaans. .Die artiekeJ,s lhet 'n eie ihistoriese belang. 
My aandag is eerste lhierop gevestig deur 'n qprnenking van Mans
ve•lt in die voorrede to·t sy ,Idiot •i .c •on. IDaar :hJul JPlaaslilk nie te 
vind was nie, ·dank ek my kenni s;making 1daarmee aan die 'Vriendehke 
bemiddeling van Dr. D. B. Bosman. 
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Afrikaanse uitdrukkinge, 2) geerfde uitdrukkinge met gewysig
de betekenisse, 3) geerfde uitdrukkinge wat alleen nog gewes
telik in Nederland bestaan, en 4) ontleende uitdrukkinge waar
by hy egter '\eral aan Maleis dink, 'n indeling wat voor die 
hand 1~ en wat op veel uitgebreider grondslag deur Dr. Bos
hoff in V olk en Taal 'Van Suid-Afrika uitgewerk is. 

Vir sy tyd is die Man:welt-versameling 'n werk van be
sonder verdienste, al sou op grond van die onjuisthede daarin 
vervat heelwat kan geskrywe word. So vind 'n mens hier 
byv. verskynsels wat as spesifiek Afrikaans aangegee word ~n 
waarvoor tog Nederlandse oorsprong of parallelle aangewys is 
of kan aangewys word. Maar in vergelyking met Changuion 
is hier vooruitgang te konstateer op grond van 1) groter om
vang van uitdrukkinge (waaronder spreekwoord en ..rwyse), 
2) sistematiese strewe om parallel-verskynsels in Nederlandse 
dialekte of 17de-eeuse taal aan te toon, en 3) aanvoorwerk by 
bepaling van gewestelike Afrikaans, al is hierin heel min be
reik. Onder spreekwoordelike materiaal is verskeie gevalle ge
boek wat my onbekend is en wat op sporadiese verskyning mag 
berus. Onteenseglik is Mansvelt se boek 'n middel gewees 
om later ondersoekers tot ernstitger bcllandeling van velerlei 
probleme aan te spoor. Ja, alleen die feit dat hy baie vraag
tekens gestel het, reeds opgeloste en nog onopgeloste vraag
stukkies aangedui het, maak sy werk belangrik. 

S. J. du Toit wat in Ons Taal (xgo8-xgog) aan 'n Afri
kaanse taalskat begin werk en van Pannevis en Mansvelt se 
lyste gebruik gemaak het, kon met sy intiemer kennis van 
Afrikaans aileen reeds gebreke in ·voorgangerwerk aantoon. 
Maar sy kennis van gewestelike en ouer Nederlands het hom 
nie in sta.at gestel om oorerwingskwessies bevredigend te be
handel nie. Dit is nie duidelik waarom hy hom nie meer op 
spreekwoordmateriaal toegel~ het nie, wat by die bespreking 
van sekere uitdrukkinge byna onvermydelik was. Tog het hy 
van 'n ruim aantal uitdrukkinge verklaringe probeer gee. En 
dit is te betreur dat sy versameling deur siekte en dood so 
vroeg moes afgebreek word. 

_ In sy proefskrif Die Wurzeln der Kapholliindischen Volks
uqerlieferungen (xgxo) het die te jong oorlede F. T. Schonken 
ook 'n aantal spreekwoorde en gesegdes binne die kring van 
sy ondersoek getrek, geinteresseer soos hy natuurlikerwyse 
was in die vraag of bulle geerf of hier ontstaan is. Dit is jam
mer dat hy weens die groot omvang van sy stof by hierdie sy 
van ons volkslewe so vlugtig moes verbystap. 

Vermelding verdien verder enige interessante opmerkinge 
oor ons spreekwoorde deur Prof. Francken in 'n artiekel Zuid-
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Ajrikaanse spreekwoorden en gezegden verskyn in Neerlandia, 
Sept. 1013 en oorgeneem deur Die Brandwag, I Nov. 1913. 

In 'n lang reeks artiekels Ons Geselstaal verskyn in Die 
Huisgenoot van Jan. 1921 tot Julie 1922 het G. R. von Wielligh 
heelwat boustof vir ons woord- en klankgeografie byeengebring 
waarby ook gesegdes en spreekwoordelike uitdrukkinge in ge
ringe omvang 'n plekkie gegun word. Hier word vir die eer
ste maal 'n bewuste poging gemaak om ons taalverskynsels 
geografies te behandel. Ongelukkig het die skrywer ten op
sigte van gesegdes (dit aileen interesseer my hier) ongeordende 
informasie van korrespondente agtermekaar afgeskryf, sodat 
daar baas geen nut vir ons doel uit te trek is nie. Want daar
uit blyk geensins hoe groot die gebied van 'n gesegde is nie, 
maar wel aileen dat dit op 'n se~er plek ook voorkom, wat in 
geval van algemeen verspreide uitdrukkinge boonop waardeloos 
is. 

Ook Dr. Boshoff wy in Volk en Taal 11an Suid-Afrika 
enige bladsye aan Afrikaanse spreekwoorde en gesegdes ge
rangskik volgens oorsprongsterrein, hoewel hy trouens ook 
aandui dat sodanige klassifisering nie in elke besonderheid se
ker is nie. Ook is sommige aldaar genoemde gesegdes nie met 
sekerheid as eiegoed te beskou nie, tenminste nie sonder nader 
kwalifikasie nie, nl. die rieme neersit, boomskraapsel, die elm
boog lig, lePel in die dak steek, oor die onderdeur kyk, maljan 
onder die hoenders, nie by iemand kan kers 11ashou. nie. 

Afgesien van verstrooide opmerkinge in tydskrifte en 
blaaie is hiermee sowat ailes vermeld wat oor ons spreekwoord
materiaal geskryf is, sonder dat die skrywers 'n eintlike ver
sameling as sodanig op die oog had. Maar in die laaste jare 
het twee versamelwerke verskyn waarin 'n groot deel van ons 
spreekw.oordeskat verteenwoordig is en waaroor bier 'n paar 
woorde moet gese word. 

In 1920 het verskyn Afrikaanse idiome, spreekwoorde en 
segswyse deur P. I. Hoogenhout en J. J . A . Schoeman, en in 
1922 Spreekwoordeboek, deur A. de Villiers, M. Kritzinger en 
E . J. Pienaar. Albei versamelinge is met 'n pmktiese doel ge
skrywe, wil dus aileen uitdrukkinge konstateer en van bete
kenisverkiaring voorsien. Die werk van Hoogenhout en 
Schoeman is die eerste omvangryke samesteiling van ons 
spreekwoordeskat, en is daarom reeds as verdienstelik aan te 
merk. Die skrywers het die lofwaardige poging gemaak om 
nie net die betekenis aan te gee nie, maar ook die gebruik van 
die uitdrukking toe te lig waar nodig. En dit is 'n onmisbare 
metode om te volg veral waar 'n praktiese hulpmiddel vir on-
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derwyser en leerling aangebied word. Maar verder gaan dit 
nie, sodat ons heeltemal in die duister bly omtrent gebruiks
omvang, om van ander gesigspunte te swyg. Tussen alge
mene, minder algemene en indiwiduele gebruikswaarde word 
dus nie onderskei nie. 

Die twede vermelde versameling Spreekwoordeboek is veel 
onwangryker en lbevat buitendien vir elke uitdrukking, 'n ver
taling in Engels. Daarmee is dan ook die suiwer praktiese 
oogmerk aangegee, want die vraag was nie of daar vir 'n be
paa1de uitdrukking 'n parallel in Engels is, 'n uit
drukking met ooreenstemmende of soortgelyke inkleding nie, 
maar alleen hoe 'n mens dit idiomaties in En:gels sou uitdruk. 

Dadelik val die ongelukkige tietel op. Want as net spreek
woorde moes opgeneem word, sou negetiende van die materiaal 
onvermeld moet bly. Waar alle vorme van spreekwoord_~like 
uitdrukking aan die orde is, moet die tietel ook daarmee reke
ning hou. 

Opvallend is ook die gebrek aan onderskeiding tussen 'n 
spreekwyse of gesegde (in swart letter gedruk) en 'n ophelde
ring van 'n spreekwoordelike woord in 'n willekeurige sin, 
byv. hy het met die ysterPerd gekom, sy vrind se mantel het 
op hom geval, die kaffer is veels te mak, die kaffer het met di~ 
aapstert gekry, hy het van die drank afgesien, hy gaan altyd 
agterbaks te werk, julle is aljimmers laat, die hele studieveld l4 
nog braak, jy dien dit te weet, aan daardie gewoonte sal ek 
Paal en Perk moet stel, ens. As dit almal gesegdes moet voorstel, 
dan sou naas elkeen 'n dosyn of meer gelykwaardige gesegdes 
kan geplaas word waarin die betrokke woorde in juiste gebruik 
tot aanwending kom. Die regte weg sou bier gewees bet om 
net die betrokke woord soos ysterperd, braak, ens. in swart te 
druk en 'n sin te gee vir opheldering, en in ander gevalle die 
algemene vorm van die spreekwyse aan te gee. Dit sou die 
Afrikaans-onkundige leser 'n juiste voorstelling gegee bet. 
Hierdie beswaar waaraan die werk van Hoogenhout en Schoe
man, hoewel eerder, ook nie ontkom nie, geld natuurlik nie 
grensgevalle nie wat tussen vaste spreekwyse en los ophelde
ring-sinne sou te staan kom, soos hy moet altyd 'n mens moveer 
met 'n verwending van rrioveer wat dikwels in die bepaalde 
vorm tot uiting kom. 

Is bier dus gebrek e.an noukeurigfheid, so sou 'n oor
deelkundige beperking van die stof die hoek ten goede gekom 
het. Want waar moet ons eindig as uitdrukkinge soos inag
neem, afsien van, dien (in jy dien dit te weet), ens. vermelding 
moet kry? En daarby uitdrukkinge wat geen verklaring nodig 
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het nie, en as geerfde alledaagshede van ons eintlike volkstaal 
nie eens tiepies is nie ? 

OorY'werigih·eid om al te radikaal met verafrikaansing te
werk te gaan, 'n kwaad wat veelal vandag in ons skryftaal mis
geboortes verwek, kan ook hier ongewenste spore nalaat. In 
ons spreekwoordeskat is nou eenmaal nog uitdrukkinge met 
vreemde taalkundige vorme, wat hul reg van lbestaan opeis op 
grond van algemene gangbaarheid, veral ook by minder ont
wikkelde. Gewelddadige wysiging hiervan, soos wel in die 
spraak van enkele mag opgemerk word, regverdig nog nie
mand om dit as die gangbare voor te stel nie. Om te skrywe 
aaP 1 wat het jy 'n m.ooie jonge! is nog nie so erg nie, hoewel 
aapl wat ben-je 'n mooie jonge! ('n wysiging ook in dial. 
Nederlands bekend) in Afrikaans as kultuuruitdrukking seker 
heel gewoon is. Maar wanneer ons in plaas van 1n deurgestoke 
kaart moet lees 'n deurgesteekte kaart, dan werk dit skokkend, 
nie net oor die so duidelike verskil in betekenis samehangend 
met swa:k teenoor sterk vorme van die voltooide deelwoord in 
byvoeglike gebruik nie, maar veral omdat 'n deurgestoke naas 
doorgestoke kaart as kultuuruitdrukking in die mond van die 
ontwikkelde persoon waar dit in die eerste plaas tuishoort, so 
en nie anders klink nie. Wie se brood mens eet 1 die se woord 
mens sPreek kan wel gehoor word, maar veel meer tog die am
per suiwer Nederlandse wiens brood men eet1 diens woord men 
spreek. In plaas van honde wat blaf~ byt nie staan blawwende 
honde byt nie1 'n ekwiwalent van Ndl. blaffende honden bijten 
niet1 terwyl oor die Perdjie getel sonder skade kon weggelaat 
geword het. In die teenoorgestelde rigting is weer gesondig 
met In gegewe' Perd m.oet jy nie in die bek kyk nie vir goeie 
Afr. 'n present-perd moet jy nie in die bek kyk nie. 

'N ander beswaar is die ongekwalifiseerde opname van kul
tuuruitdrukkinge wat alleen in die mond van Nederlandskun
dige persone gehoor word of onder invloed van sodanige, en 
wat derhalwe ook hier en daar in ons skryftaal hul kop op
steek. In soverre as sulke uitdrukkinge wei deur enkele ge
bruik word, kan hul in sekere sin beskou word as elemente van 
die Afr . woordeskat, maar hul kan nie gelykwaardige posiesie 
inneem naas ingewortelde eiegoed nie. Dit is dan ook hierdie 
nader bepaling rvan die gebruikswaarde van uitdrukkinge wat 
tot nog toe by alle studie van ons spreekwoorde ontbreek. 
Onder sulke uitdrukkinge val byv. : nie 'n 'Vin 'Verroer nie, 
iemand 'n_ riem. onder die hart steek1 die palm wegdra1 die 
7aaste ;loodjies w eeg die 'swaarste1 1

aan die grate klok hang, 
met die kluitjie in. die riet stuur 1 dit hou nie steek nie 1 oor een 
boeg wuk, 'Oar 'n andJer .boeg •gooi, sterk bene kan alleen d4e 
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weelde dra, die tkluts kwytraak, 1die bordjie is -v·erhang, peil 
trek op iema:r.•d, ens. 

Sommige uitdrukkinge wat gewoonlik negatief voorkom, 
staan hier net in positiewe vorm: jy kan hom uit di•e as skop; 
bokkom braai (gewoonlik: hy kan nie eens bokkom braai nie); 
as jy self agter die deur staan, dan soek jy 'n ander ook daar. 

Eindelik het 'n mens van 'n goeie aantal uitdrukkinge 
die gevoel dat hul indiwidueel of suiwer plaaslik moet wees, 
en ingery tussen die gangbare uitdrukkinge kom hul so in 'n 
skewe verhouding te staan. 

By al die onmiskenbare verdienstelikheid van die werk 
word die kundige leser tog getref, selfs by vlugtige deurblaai, 
deur hierdie tekortkominge. En dit is gesigspunte waarmee 
eni,ge versameling met praktiese oogmerke geskryf befuoort re
kening ·te hou. 

Met al hierdie voorbereidende arbeid bly die groot vraag
stukke in verband met ons spreekwoordeskat feitlik onaange
roerd, soos byv. herkoms, oorsprongsteirein, gebruiksfeer, ge
biedsomvang, invloed van die kultuur op gebiedsuitbreiding, 
betekenisontwikkeling, ens. 

By die behandeling van Afrikaanse taalverskynsels is dit 
'n gesonde en noodsaaklike uitgangspunt om by elke bepaalde 
geval te probeer vasstel of dit geerf is of •nie-'n ondersoek 
dus na die wortels in die stamgebiede. Aan die meeste Afri
kaanse nuutskeppinge op gebied van spreekwoord en -wyse kan 
'n mens dadelik sonder ondersoek voel dat hul hier ontstaan 
is, maar daar bly nog altyd 'n ruim aantal twyfelagtige gevalle 
oor. En hier voel 'n mens juis die gebrek aan voldoende 
Niederlandse bronnemateriaal. Vir eers bly ons by al die litera
tuur heel skrap ingelig oor die volkstaal van die 17de eeu. En 
trots die groot vordering in moderne dialekkunde verkeer ons 
nog maar altyd taamlik in die duister oor gewestelike spreek
woordmateriaal Vir Noord-Nedenland vonm veral k;lank- en 
vormleer en woordelyste die eintlike inhoud van dialek-mono
grafiee. Wie soek na gewestelike Nederlandse parallelle vir 
Afrikaanse uitdrukkinge moet met die krummels tevrede wees 
wat af en toe in woordelyste, idiotika en tydskrifte gestrooi 
word. In hierdie opsig gee die Suid-Nederlandse dialekwoorde
boeke veel meer bevrediging, en dankbaar kon ek ook gebruik 
maak van die sistematieser versamelde spreekwoordeskat van 
hele gebiede ,·an D~etssprekende Bclgie. Maar nou is dit juis 'n 
deeglike versameling uit sekere gelbiede in Noord-Nederland 
waaraan die Afrikaanse spreekwoordondersoeker behoefte het. 
Betreklik volledige optekening van spreekwoord en -wyse in 
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die stamland waarby egter vir die bewuste doel die as alge
meen gangbaar erkende uitdrukkinge, mits nie afwykend in 
betekenis nie, agterwee kon bly, sou eers die Afrikaanse onder
soeker in staat stel om met taamlike sekerheid op baie vrae te 
antwoord, al sou daarmee selfs vir hierdie onderdeeltjie van 
die taalwetenskap vraagtekens onmisbaar wees . En hoe meer 
by sodanige optekening sistematies werk gemaak word van 'n 
duidelike bet ek.enisomskrywing en -verduideliking -van gebruik, 
hoe meer sal ons hier gebaat word. Is 'n Afrikaanse uitdruk
king tot in die stamland opgespoor, dan het ·verder kwessies 
omtrent sy ontstaan en, ontwik!keling eintlik saak van die Neer
landikus geword. 

Selfs by so jong ontwikkeling bly daar · op Afrikaanse bo
dem nog genoeg moeilikhede oor om op te los. Waar ons 
geen skriftelike tradiesie het voor laat in die 19de eeu nie, wat 
in ander tale so dikwels die sleutel vir 'n verklaring aanwys, 
is dit haas onmoontlik om met sekerheid die oorsprongsterrein 
van meni1ge spreek!wyse te bepaal. Met oor~prongsterrein word 
bedoel die ·besonder lewensomstandigfuede (omgewing, werk
saamihede, toestande, geestelike hodem soos bygelooH waarop 
die voorstelling berus wat in die spreek!wyse vervat is. En die 
bepaling hiervan is 'n, noodsaaklike stap vir 'n bevredigende 
verklaring van 'n, spreekwyse, met uitsluiting natuurlik van 
analogieverskynsels. Daarom is 'n so algemeen bekende uitdruk
king soos iemarid se hand in die as slaan moeilik verklaarbaar 
na sy oorsprong, aangesien die reele beeld nie met sekerheid in 
sy oorspronklike samehang ontleed kan word nie, wat aanlei
ding k an gee tot 'n moontlike verklaring deur fantasie-werking 
soos dit in 'n bepaalde tiepe van spreekwyse tot uiting kom 
(kyk bls. 33) . Daarom bly oes1

) (minderwaardig, sleg, agter
lik) so duister, of 'n plaaslike uitdrukking soos uit die wans 
uit (eksentries),') met sy sinoniem uit die os urit, moontlik ana
logies gevorm. Ook is die vasstelling van die oorsprongsterrein 
gewens vir 'n sielkundige waardering. 

Van belang is dit verder om die gebruiksfeer te bepaal, 
d.i. die besonde.r gedagte- of sosial.e kring waarin 'n uitdruk
king saam met ander tuishoort. So 'n gedagtekring be vat byv. 
uitdrukkinge vir -vry of -verliefdheid of dronkenskap, ens. Dit 
is 'n spesialisering van gebruik van uitdrukkinge wat dikwels 
elders hul oorsprong het. Die seemansuitdrukking anker gooi 
is in Afr . as figuurlike spreekwyse tot die gebruiksfeer -vry, 
-verliej, beperk geraak, en uit die skiet- en jagbedryf het die 

1 } Sou 'n mens hier kan dink aan Ndd. o o .s, o s e, Auswurf; 
Alles was in seiner Art schlecht ist (Ber&'haus i. v. ) ? 

2) Kylk egter bls. 283 . 

.J-
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skoot hoog deur he met sy figuurlike betekenis gaan kristal
liseer in die kring van uitdrukkinge vir dronkenskap. Ander 
kringe is byv. slaan, steel, godsdienstige lewe, politieke lewe, 
ens. 

Maar ook sosiale faktore (stand, kultuur). skep 'n gebruiks
omlyning vir uitdrukkinge, wat egter in baie gevalle saamval 
met oorsprongsterrein, maar nie noodsaaklik nie. So is die 
rykdom van uitdrukkinge vir slaan beste aan bloei in kleur
lingkringe, waarby nog kan gevocg word o.a. dooiperd (eet
en dansparty : Perel, Willowmore}, sy Pakaters maak ( = flik
kers maak), jy sal nie hier nie (dit sal jou nie geluk nie), 
-voetoog (konstalbel}, donkerbek (geweer), hy het allerhande 
geite (grille), wel atigelei van die agtei'IVoegsel-geid soos in 
malgeid, luigeid, sleggeid, ens. Ander weer soos hoi polloi 
hoort tuis in studente- en kultuurkringe. By laasgenoemde 
sluit aan dop of sak (in 'n eksamen), 'n blom 'l)'taak (van enige 
voortreflike daad: Bloemfontein, Edenburg), gabbat (vry), ter
wyl uitdrukkinge in verband met ontgroeningsgebruike aan ons 
hoer-onderwysinrig tinge vermenigvuldig en 'n bepaalde stu
dente-atmosfeer as lewenskondiesie nodig het. By skoolkinders 
!hoort tuis: lyk soos 'n treursPel in sewe bedrywe (treurig: 
Boshof); terwyl vir sla kry in Edenburg bekend is afgestof 
word, Pasella kry, ' n buiging maak. 

Ook is tussen ou en jong mense 'n duidelike lyn te trek 
ten opsigte van spreekwoord en -wyse, ens. Hier kom eerste 
in aanmerking die groter omvang van Bybelse uitdrukkinge 
by ou mense, wat by die jeug verminder. Ten twede geld dit 
van uitdrukking_e wat aa n verdwyn is. In die Vrystaat byv. 
is by ou mense nog heel gebruiklik kanonskoot sonder ka:e el 
(lawaai maak, kla sonder grond : Boshof, Brandfort), 'n -v. d. 
Walt-skoot skiet, sy doppie het afgeklap (dreig sonder om .iets 
te doen), ens. By die jong mense weer is in swang uitdruk-
1dnge soos : gaan yster-vark slaan (vry), kaas eet (meer Eo
lands , ook bekend Vrystaat), gaan bou, kas 'Verskuiw;e, in ie
mand se slaai krap, die bak aangee (almal uitdrukkinge .vir 
'Vry en meestal lokaal). 

Gedurige oorgange uit een sfeer na 'n ander kan hierby 
opgemerk word, byv. blad steek, hy hou hom latjiebeen wat 
uit 'n plat spraakgebruik, heel waarskynlik uit kleurlingsfeer, 
hul pad vind tot 'n ontwikkelde maatskaplike groep met 'n 
bepaalde gevoelsnuanse. Detailstudie van bepaalde gevalle 
sou in ons teenswoordige taalstadium seker lig werp op vraag
stukke van algemene be lang. 

Spreekwoorde en -wyse behoort tot die beweeglikste be
standdele in die taallewe d.i. hulle is vatbaarste vir gebieds-
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uitbreiding. Klank- en sintaktiese verskynsels kleef veel vas
ter aan die streek waar hul oorspronklik ontstaan !het. Maar 
selfs die so gemaklike oorplanting van woorde na ander streke 
word oortref deur die spreekwoord-'n proses wat deur 'n me
nigte kultuurfaktore bepaal word. Tog staan teenoor die 
!haastige verspreiding van 'n voorspoedige spreekwoord of 
-wyse weer baie gevalle van streekvaste uitdrukkinge. Ver
sprei hy maklik, hy verdwyn ook maklik, egte trekvoel wat hy 
is. Maar as onderdeel van die woordgeografie is die gebieds
bepaling van die spreekwoord-in ons geval die suiwer Afri
kaanse in die eerste plaas--taak van di·e taalvorser. Vir die 
gebiedsbepaling is onontbeerlik die sistematiese medewerking 
van 'n ruim aantal ondersteuners wat hul aantekeninge ter be
skikking van 'n deskundige wil stel. Op grond van so inge
wonne materiaal kan eers, ook maar in bree omtrekke, die om
vang van elke bepaalde uitdrukking vasgestel word. Daarby 
sou dit deurgaans nodig wees om daarop te let of die aanwesig
heid van 'n uitdrukking erens nie maar 'n tydelike of spora
diese verskyning is nie, wat daar gebring is van elders as ge
volg van verhuising of kultuurinvloed en wat na 'n tyd mak· 
lik ~n verdwyn, m.a.w. ag sal moet gegee word op die graad 
van gebruiklikheid en die gebruikers, byv. of die uitdrukking 
meer by ou mense as by jong mense voorkom. 

In hierdie werk is wei aandag geskenk ook aan sodanige 
ondersoek, maar aileen met heel beperkte middele. In 'n 
moontlike twede druk hoop ek om op vaster grondslag te kan 
bou. 

Somtyds bly 'n spreekwyse beperk tot 'n famielie, of 'n 
klein groepie mense wat in 'n bepaalde buurt woon, of hoog
stens tot 'n seker streek. In afgelee gebiede soos Namakwa
·land, Griekwaland, noordelike Transvaal, ens., sal uitdruk
kinge wei vir 'n lang tyd tot die streek van ontstaan beperk 
bly. Teenoor uitdrukkinge wat oor die hele taalgebied gang
baar is, soos agteros kom oak in die kraal, noustroP-trek, ens. 
!itaan ander wat oor groot uitgestrekthede ibekend is, maar 
nog lang nie oor die hele gebied nie. Daar is op te merk dat 
die Boland met sy wyn-, vrugte- en graanbou en met sy eie 
geskiedenis 'n kern van uitdrukkinge !het, wat wesenlik ver
skil van die van die binneland wat weer uitgebreide voorraad 
in verband met jag en veeboerdery oplewer. Bolands is byv. 
in die bak: spit, in die bak raak, moesoep spit, ja, ens., by ie
mand pamPerlang, met snaar en stramboel, hardepad kry, hy 
kan nie bokko·m braai nie, lank byv. geld lank, ens. Vir die 
binneland (meer bepaald Vrystaat, Transvaal en noordelike 
Kaapprovinsie) geld byv. iemand opdreun tot by oom Daantjie 
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in die kalw'erhok, tromp-op looP, baken steek (van 'n perd af
val), hy het naby die' strooihuis omgedraai, sy jaJS is die wiel, 
'Vleis· braai 'VOor jy die bok skiet, die koteie loop in die swart 
brand) koffie drink sonder melk1

), jy mO:et die koffie drink 
soos di~ kan hom skink, ens. 

Voorbeelde van enger lokale gangJbaarheid is : gepikke· 
waan (nie reg wys nie, gekontamineer uit gepik en 'n speling 
op pikkewyn: gehoor Daljosaphat en Tulbagh, en onlangs 
oorgeplant deur 'n onderwyser na Boshof, O.V.S., waar dit 
by die jeug in swang is); gogga tik (dans :Lady brand), boe·re
makietie (vir bruilof, uit Sesoetoe : Fouriesburg), oom Will em 'V. 
H eerde.n is ook onder ons (sterk man : Cradock), ek was am
Per KaPaailand toe of ek het amPer oor die rooi bult gery (was 
amper dood: Edenburg), hy kry nog sy Donderdag (sal sy 
dreuning teekom: Win:burg), hy het sy wit 'Vere gewys (weg
gehardloop; beeld afkomstig van die mannetjie-volstruis : 
Philippolis), sy rieme is dertien (geldsake agteruit : Boshof), 
more na die koffiekan (gewoonlik gese teen 'n nuuskierige kind : 
Paul Roux), e-k sal hom aanhaal soos Blom 'Vatnmelewe 
die hond aangehaal het (by draadtrek gewoon, na aanleiding 
van 'n sekere BJorn wat sy bond wreed opgehang het: Kestell), 
tussen die bye maar nog nie by die koek nie (byna geluk; 
Paul Roux), hy is goed om 'n ryk man se dood te gaan haal 
(van 'n langsaam persoon : Kestell-om die dood te gaan haal : 
Bethlehem), my pype is toe (geld is op: Vredefort), ens. 

Of spreekwoorde ens. tot 'n enger gebied sal beperk bly 
en of hul sal voortgeplant word na ander streke, hang af van 
verskeie faktore wat ek bier kortlik wil uiteensit. Afgesien 
van inherente eienskappe van vorm en inho_ud, is dit veral kul
turele en ekonomiese faktore soos opvoeding, onderwys, pers, 
literatuur, verhuising, verkeer ens. wat gunstig is vir gebieds
uitbreiding. Miskien moet in ons land opvoeding en onderwys 
besonder !hoog gestel word as oorplantingsmiddele. Op die 
terrein van uniwersiteit en sentraliserende skole kom 'n mag 
van streekuitdrukkinge ongemerk in die bree stroom om mee
gevoer te word tot 'n ruimer lewensbestaan. Voor die Anglo
Boeroorlog was dit die Boland met sy opkomende onderwys
inrigtinge soos in Perel, Stellenbosch, Wellington, ens. wat, 
gevoed nit alle dele van die land, die kondiesies geskep bet 
vir gelykmakende werking in die algemene taallewe, en daar
om ook in die eerste plaas in verband met die spreekwoorde
skat. Dat menige Onderveldse uitdrukking in die Boland 
langs die weg gaan posvat bet, is ontJwyfellbaar; vePgelyk byv. 
uitoorle. Daat'ent·ee is seker heelwat dronkenskap-terminologie 

1 ) Ook Bo·lands S·Onder s w a r t . 
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op die manier na die binneland gedra.') Op die oomblik is 
hierdie toestand aanmerklik gewysi<g deurdat elke Provinsie 
binne sy eie grense sentraliseer, hoewel selfs nou nog oorge
noeg geleentheid vir uitwisseling en uitbreiding bestaan. Van 
hier uit gaan die gevormde jeug na aile dele en buurtes om 
die lewenstaak te aanvaar. En die spraak van die geleerde 
persoon laat hom gelde. Hoeveel gunstiger sodanige faktore 
is in ons land, blyk dadelik by vergelyking met Europese Ian
de waar die spraakinvloed van geleerde mense by miljoene
bevolking van heel geringe betekenis moet wees. 'N onder
wyser wat hom in ons land in 'n afgelee streek laat gelde, kan 
heelwat nuwe bloed in die taal van sy omgewing indra, wat 
des te makliker is weens die groot eenvormigheid van oils taal. 
Die skoal sal in die toekoms 'n groot faktor wees vir versprei
ding van uitdrukkinge, nie net daardeur dat spreekwoorde en 
uitdrukkinge as stof vir taalonderwys gaan diens doen nie-
iets wat aileen kon gebeur nadat Afrikaans as taal in ons skole 
ingevoer was-maar indirek deur di·e leesstof, di·e ruimer ge
bruikmakinJ van Afrikaanse letterkundige werke. 'N veel
~elese hoek sal in hierdie opsig 'n vrugbare uitwerking h~. 
Watter diep spore het die Bybel dan nie op ons taal nagelaat 
nie! Die betekenis van die koerant mag hierby ook nie ver
geet word nie. Is die skool bemiddelaar vir die jeug ,, die koe
rant met sy korrespondensie veral is 'n groeiende krag tot al
gemeenmaking van uitdrukkinge by die volwassene. Van af 
1917 is daar 'n duidelike versnelling van tempo in ons Afri
kaanse lboekproduksie. Met ons opkomende boeklhandel word 
leesstof deur die hele land versprei, en spreekwoordelike wen
dinge kan daar inslaan waar hul vroeer nie tuis was nie. 'N 
voorheeld hietwan is Celliers se ek hou van 'n man wat sy man 
kan• staan wat in hierdie vorm tenminste deur lektuurversprei
ding algemeen geword het (die laaste deel sy man (kan) staan 
was natuurlik in die taal gebruiklik) . 'N ander voorbeeld 
is Ou-President Reitz se plesier is nes 'n jong komkommer, 
as jy .hom Pluk, vrerlep hy sommer wat deur lektuur en voor
drag (debatsvereniging) algemeen bekend geword het. En 
daarom is dit vooruit te sien dat mefdie groei en verspreiding 
van ons letterkunde die grootpad sal gebaan !Word vir die al
gemeenwording van uitdrukkinge wnt Of lokaal Of indiwidueel 
sou gebly het. 

1
) Om op 'n bepaalde geval van .spraakbe1nvloeding te wys, mag 

ek aansJtip dat ek in .my jeug byna uitsluit·end rmet skoolmaters uit 
aile dele van rS.A. intiem omgegaan ihet in U.a•Jj,osapihat met die 
g eV'o.lg dat ander uit die .omg'ewing rmy ·spraak as 0JlJderve1ds lbestem
pel ihet. 
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Maar daar is nog ander oorplantingsmiddele van groot be
lang soos verkeer en verhuising. 'N groeiende spoorwegnet
werk vergemaklik die verkeer, skep marke en bring beweging 
ip 'n anders dooierige streek, nee meer, vorm bevolkingsentra 
waaraan bevolking-verskuiwing moet voorafgaan. Verhui
sing, indiwidueel of groepsgewys, gaan gedurig aan. Soms is 
dit rein treklus, of ekonomiese vooruitsigte, dan weer die nood 
wat dikteer. 

Met die intrekkende beweging na die binneland het na
tuurlik die destyds bestaande taalskat meegegaan. En die 
Grote Trek later was uitnemend geskik vir deureenmenging 
en uitwisseling van taalskat en uitdrukkinge. Saamlewe in 
een kamp of tenminste in enger omgewing van mense uit uit
eenliggende streke was die beste middel vir verspreiding en 
bestendiging van sulke uitdrukkinge wat by later uiteengaan 
dan in verskillende rigtinge kon meegedra word. N a die 
Grote Trek is daar onafgebroke verhuising van die Boland en 
Kaapprovinsie na die Noorde gewees, nie net na die goudsen
tra nie, maar verhuising na 'n nuwe landelike woongebied. 
Groepsgewyse vetihuising soos van Wellington na Montagu 
'n sestig jaar gelede gee geboorte aan nuwe gemeenskapsentra 
met al sy spraakeienaardighede wat as suurdesem kan verder 
werk. Hierdie soort verhuising is vandag nog net so populer 
soos vroeer, en sal wei nie maklik uitsterwe nie. Daar trek 
byv. jaarliks talle famielies uit die Vrystaat na noordelike 
Transvaal of R'hodesie . 

Daarby kom verhuising van groter omvang. Daar is byv. 
uitsakking van bevolking van seker distrikte na ander gebiede 
met beter landbou- en veeteeltkondiesies. Dit is dan vir 'n 
groot dee I ten minste die gevolg van droogte. ') 

Uiteindelik is daar die toevloed op groot skaal van die 
platteland na die stede en ander saamkomterreine soos die dia
mantdelwerye- '\terskuiwinge wat in di·e laaste twintig jaar 
sterk toegeneem het. 

Ook het ons volksgeskiedenis vrugbare omstandighede van 
enger ·verkeer geskep, so die Boeroorlog. Nie aileen die 
kommandolewe nie, maar saamlewe in groot getalle van indi
widue uit die verskillende streke in die konsentrasiekampe en 
van bannelinge op eilande en elders het seker sy deel bygedra 
tot die verspreiding van uitdrukkinge. 

') Aansienli:ke !Vermindering van lblanke rbevolking in die mid
dellandse distrikte van die Kaapprovinsie is sedert 1904 gekonstateer. 
Leersaane informasie lbevat in rhi.erdie verband die F '1 n a 1 e R a p
P o r t v a .n d i e ID r o o ,g It re~o n d •e ,r s o (( ·k~K o m m i s s i e 
( 1923) . Kyk aldaar blss. 34-36 en die .grafiese voorstelling fig. r. 

/ 
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Al hierdie beweginge van indiwidue, famielies, groepe, al 
hierdie vermenging van bevolkingselemente met gevolglike in• 
tieme verkeer, is van onbepaalbare betekenis vir die Afrikaan
se taal, maar vera! vir verspreiding van woordeskat en spreek
woordelike wendinge van die grootste gewig. So groot skom
meling by so dun bevolking is instaat om 'n moontlike lyn
of sirkelvastheid van vroeer uit te wis en die gebiedsvraagstnk 
ingewikkelder te maak. 

Die teenoorgestelde is op te merk in die ·N amakwaland
gebied waar haas geen indringing van elders plaasvind nie en 
waar die taal 'n duidelike kenmerk dra as gevolg van isolasie 
en invloede wat daar vroeer gewerk het of nog werk. 

Met hierdie verskuiwingsmomente en kultuurfaktore voor 
oe sal die taalvorser heel versigtig moet wees. Hy sal toe
vallige verskyning van stabiele verskynsels moet skeie, sY 
materiaal van verskillende gesigspunte uit sorgvuldig moet sif 
alvorens tot gesonde gevolgtrekking te kom. En dit is 'n ar
beid wat aileen deur deugdelike organisasie en betroubare 
kragte kan aanvaar word. 

~wessies van betekenisonrwikkeling en variasies sal eers 
reg in samehang met die vra "~stuk van gebiedsomvang kan 
behandel word. 


