
HOOFSTUiK V. 

VOLKSHUMOR, SKERTS EN SPOTLUS. 

Daar wortel diep in die Afrikaanse volkskarakter 'n taai 
QPtimisme. :Die .Aifrikaner besit 'n gelykmatigheid van gees 
wat selde v·erstoor word, ook nie deur groot rampe en teleur
stellinge nie. iDaar dein 'n geel see van koring in trotse drag 
van uitgesw,elde are waar die balms van buig; die skure sal 
vol word van die heerlike oes. In 'n omsientjiestyd breek 'n 
woeste 'haelstorm los en vernietig die hoop van die jaar. Of 
'n v.reeslike droogte wat alle lewenskmg uitmergel, vind 'n 
trou bond:genoot in eindelose sprinkaanleers. !En tog word 
g·edurig weer die stryd met die elemente aa111gelbind. Die 
weer-'begin na rampe teken ons lewensmoed en .Jewenshoop wat 
versterk word deur die verbasende ,herstelkrag van die bodem 
sodra 'n gunstige wending kom. Die weer-begin na die Anglo
Boeroorlog toe alles verwoes was, die geduldige heroPJ:>ou van 
woning en ekonomiese status, is hiervan 'n sprekende bewys. 
Wat 'n onfb.ewuste op'timisme met humor getint klink ons tee 
uit die alledaagse antwoord op die vraag na persoon1ike wei
stand nL so, so, klae help tog nie ! Hierdie optimisme wortel 
in 'n godsdienstige lewensopvatting wat die leiding van d[e 
Voorsieni;g'heid erken sowel as in 'n gegroeide uithouvermoe 
wat in gedurige verset kom teen ongunstige omstaudiglhede. 

Die Mrikaanse humor tree mooiste te voorskyn by die 
minder ontwikkelde. Hy sien 'n sitoosie in 'n eie per~ktief 
en kan dit soms met fyn humoristies of ironies getinte seg
gingskrag teken. Sy humor uit hom nie in verfynde, gemoti
veerde grappemakery nie; odk blits dit nie op uit 'n ingebore 
vernuf soos by die Ter nie, wat aan ibyna elke woord 'n komiese 
wending kan gee; ook vloei dit nie voort uit die sug om te 
a.mru:seer nie; dit kom nie in oormaat nie, maar glans druppels
gewys op uit die diepte van die siel. Daarom is hierdie tiepe 
in die reel minder lbewus van di,e humor deur hom 'teweeg,
gebring. Toe by geleentlleid van die vrouebetoging op B1oem
fontein ( 1915} 'n vlagswaaiende menigte voor die bedaarde 
prosessie lawaai maak, bet 'n boer gese : die stroom moet sterk 
wees, want kyk hoe stoat hy die skuim vooruit. Hierdie on
gewilde humor is kenmerkend. Toe iemand afikomstig van 
'n streek waar die beeste deur siekte byna 'heeHemal uitgeroei 
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was, gevra word hoe dit daar gaan, se hy : ems lewe 'Van wurg 
en bokmelk. Wurg is geen onpassende benaming vir patats 
nie, geoordeel na die gevoel wat 'n mens kry as jy dit eet. 

Skerts- en spotlus word di~wels bot!gevier deur middel 
van "<;et1bloeming. Hoeveel trane het kinders nie al gestort 
oor 'n rit met ]an Tuisbly se kar nie? Is die trane ootWloe-
dig, dan kry die kind die raad om nie so 'n swanesang aan 
te hef nie, en wi1 dit dan nog nie bedaar nie, dan kom soet 
lbeloftes van, streepsuiker of tammeletjies. En hoe meni·gmaal 
het 'n kus VIall Langnek-Kaatjie of Swart Griet die venmetel 
vryer nie 'n rusplek besorg in Queens Hotel, of ryswater laat 
drink of met hardepad beloon nie? En wie het nie medely 
met mense wat 11Jie 'Vark kan 'liang nie? Kan 'n snorker, dus 
een wat planke sae , lastig word, onruitstaanbaar is die een wat 
met die veelseggende beeld dennekwaste sae vereer word. 
Geestelike gebrek word aangedui met hy het nie al sy varkies 
op hok nie, hy het nie al sy veetjies ( ossie·s, skaPies) in die 
kraal nie, terrwyl van iemand met onsui,wer b1oed gese word: 
hy het kart voor die strooihuis omgedraai, of as hy '11! paar 
tree agteruitloop, trap hy oP ou Alida se kop. Met sinspeling 
op die ander wereld kry iemand wat baie eet, te boor : se 
groetnis vir die vrate. 

Slaan 
In ver:band met slaan is heelwat skertsende Yer'bloeming 

aan die orde: iemand op sy tab e1'nakel (baadjie) gee, op sy 
oe speel, iemand deurloop (by loop)' iemand sal sy kaiings tee
kom, iemand broek aa.n•Pas, aapstert kry (gee ), see.koeirib gee, 
jou lyf vet smeer, baadjie uittrek, ens. 

In vet1band met slaan en ba:klei het daar in kleurlingm.ond 
'n skaar van uitdrukkinge ontstaan wat hesonder kenmerkend 
is. Op hierdie terrein en onder bekende invloed·e het Afri
kaans 'n 1buitengewone handig'heid en raak seg1gingsvermoe 
ontwikkel. En die omstandig;hede waaronder hul ontstaan is 
en hoofsaaklik aangewend word, bring vanself die komiese 
kleur mee. 'MaaT in die algemeen, kan gese word dat in die 
spraaksaamlheid van die kleurling 'n toon en r)'lkdom van 
wendinge tot uiting kom, wat voortdurend 'n komiese uitwer
king bet. En in baie gevalle kom dit voor in die Boland dat 
die toon <w die spraak van witmense oorgedra word, om van 
oorname van 'n mag van plat uitdrukkinge nie te praat nie. 
Dit is 'n bron hierdie waanliit veel nuwe beeldspmak, nu:we 
toepassing en betekeniswysiging te voorskyn kom. Jakob 
Platjie yan Von Wielliogh is ryk aan voorbeelde. Die skrywer 
ken die taal van sy karakters wat op hul beste is in aange
klamde toestand wanneer dan ook uithaler bakleime'f:odes by 
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die geringste aanleiding in ruime mate prakties geillustreer 
word. In die volgende aanhalinge word 'n taamlik sterk 
ekstrak opgedis wat in die werkfiklheid nie baie so voorkom 
nie, maar ek kan getuig, bekend soos ek is met hierdie sy 
van Afrikaans, dat haas geen uitdrukkirug voorkom, wat ruie 
gangbaar is onder die werkvolk nie. 

,JDit rumoer, knoop en vloek. 'N paar ander volk kom by 
en skree: ,Vorm 'n ring en laat die twee aileen die ding uit
spook.' !Siena skree van hierdie :kant: , Toe :Jedries, wys hom, 
wie o.pstoppers wil gee, moet opstowers verdra.' 'N ander roep 
toe: , Toe Hendrik, werk hom I' ledries is klaar en plant Hen
drik die ·vuis tussen die oe. ,Hou jou pote uit my .gesig !' roep 
Hendrik. (bls. 1312-33) . 

In die vo1gende stukkie is die grootprater besig om sy 
heldedaad te lug : 

, . . . . maar ek spring onder <iie lyf van Trossies in. Hy 
wil hom nog presenteer, maar wie se I ,Eer .hy hom kom kry, 
steek ek hom met die horing -onder sy ramkie-kinnebak in, en 
gee hom een met ·die haarhoring in sy ribbekas; toe kan jy net 
kopslrote hoor klap, soos ek hom met· die hothoring inklim. 
Ek los hom, en toe skiet ek net vuurpylskote met my mur.g.pype 
voor sy bors, en in sy ete en drinke. Ek basta toe met ihom; 
want Darries-<goed kom hom toe voor my presenteer; maar ek 
was vandag weer klaar, en pak hom, en nogmaals kan jy kop
skote hoor boef~boef klap. Ja, ek saai die •sterre voor sy oe 
en laat duisend reenboe voor hom bolmakiesie s1aan. Toe eers 
'Speel ek tamboer met my kop op sy .ribbekas-toe ·sing die son
besies nog 'n streep in sy ore.'' (bls. 78.) 

Humoristiese ver.b1oeming openlbaar hom sterk waar dit 
ondeugde geld b}"V. dronkenskap of misbruik va.n sterke
drank, tbedrog, ens. 'N groot aantal van die uitdruk
kinge opgegee in Ons Klyn.tji IV, 252 vlgg. waar die resul
tate van mededirugin:g, vir 'n prysvraag hieroor meegedeel is, 
kan 'n mens nie gebruik nie, omaat hul dik!Wels te indiwidu
eel is om selfs eng-lokale ganglbaarheid te he, en omdat daar 
anglisismes bygebaal is sonder om dit eers behoorlik te toets. 
Verder kom daar ander voor wat aileen onder tbesonder toe
passing so kan aangewend word maar wat eintlik 'n ander 
hetekenis bet, by:v. hy het onklaar getrap, hy lyk pap, hy is 
jollie, hy is windmakerig, ens. 

Dieselfde besware geld die a'ldaar versamelde uitrlrukkinge 
·dr verlief wees, vry, byv. hy soek wat hy nie verloor het n.ie, 
hy wil eksamen. maak, sy sit haar kep, ens. Tog leer reeds 
lhierdie beskeie versameling hoe ryk ons taal is aan der.gelike 
UJitdrukkinge wat origens aityd 'n komiese bysmaak opwek 
of direk uit die sug om te skerts of spot ontstaan is. 
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Dronkenskap. 

Oor uitdrukkin'ge onder hierdie hoof 1s op te merk: 
(a) Uitgangspunt kan wees die houdin'g, voorkome of 

gedrag van die persoon, byv. hy jaag bokke ( skape, ganse) 
aan, elmboog lig , hy kan nie eenbeentjie staan nie , so drank 
soos 'n eendjie, die gro:n·d is ongely k -vir hom, die hele pad is 
syne, die pad is te smal vir hom, hy trap hoog en laag, sy tong 
is swaar, die wereld draai met hom, ens. 

lb) Die drank word geassosieer met voorwerpe waarin 
dit bewaar word (ffes, vat), of met die wynstok, of kom self 
op die voorgrond, .byv. hy het die bottel gesoen, Langnek
Kaatjie of S?vart Griet gesoen, die kereltjie m et die kurkhoed 
gesoen, hy het in die bottel (kalbas, kan, dop, glas) gekyk, 
~y het in die 1.rat geruik , hy het die 'karba gelig, die !k~orrels 
w erk m et hom, hy het deur die< wi11!gerd geloop, kromhoutsop 
gedrink , la·waaiwater gedri.nk, die druiw estokke w erk met 
hom, hy is hoog in die takke, ens. 

(c) Die beeld word g evorm deur oordrag van die begrip 
sterk, 'byw. sy kruie was te sterk, die tier het hom gebyt, hy 
het tiermelk gedrink, sy tee was te sterk, hy en die leeu was 
deurmekaar, ens. 

(d} Aanduiding van grade van dronkenskap. Vir 'n 
staat van betreklike onmag vergelyk smoordronk, die hele pad 
is syn·e , die pad is te smal vir hom, hy is pap·sag, hy het die 
skoot hoog deur, hy is hoog aan . Vir 'n minder maar vry 
sterk graad vgl. hy het diep in die bottel gekyk, die korrels 
w erk m et hom, hy is vuurwa11m, hy kan nie eenbeejntjie staan 
nie, hy is lekkerlyf, ens. Vir geringe maar tog merklbare 
invJoed van sterke-drank vgl. hy is spraaksaam, hy is aan, 
hy is aangeklam, hy het 'n sliertjie w eg, ens. 

Natuurlik is duidelike grenslyne nie te trek nie, sodat die 
ulitdrukkinge nie vaste waaroe het nie, terwyl indiwiduele 
g eibruik maklik kan afiwyk van die algemene. Maar oor uiter
ste grade kan geen twyfel bestaan me. 

Oor die ontstaan van hierdie groep in sy verband met 
die volkslewe kyk blss. 28-29. 

Bedrog. 

Ook heelwat uitdru~kinge onder hierdie hoof (O.K. 253-
254) is indirwidueel of hoort hier ni·e tuis nie of is ~eerf. Hier
die groep · vertoon vee! minder komiese kleur. V:gl. iemand 
-voorsPTting, onderdeurspring, hy het -vroeg opgestaan, hy is 
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uitgeslaap (die laaste twee veelal met bygedagte a:an bedrog), 
iemand uitoorl~, ens. 

Omdat by vryery gewoonlik mededinging in die spel is 
met gevolglike foppery waar moontlik, is uitdrukkinge in 
\·et1band met hierdie twee gedatgtekringe nie in besonderhedt> 
altyd te skei nie. So kan iemand droogsit, iemand uitoorl~, 
iemand se rieme sny, ens. tot a11bei gebiede belhoort. 

Verliej weEls en vry. 

Die omga11.g tussen jonkman en meisie is by ons nog veel 
ongebondener as in ander kultuurlande met uitgesproke 
stand.sverskille en streng maat·skaplike vorme. Tot nog toe is 
daar maar weinig standsverskil in die Afrikanermaatskappy 
gewees. En as daar vandag sterk aanduiding is van \'n 
wordende klassebegrip, dan is dit te wyte aan die natuurlike 
skeiding tussen arme en gegoede, wat kom deur die atmosfeer 
van die stedelike samelewing, sowel as deur die uitsakking 
van 'n deel van ons bevolking bekend as arme blanke. Die 
opkoms wn so 'n klassebegrip is ook aan te wys in die dorpe 
waar die arme blanke hul gaan vestig het. Die stadslewe met 
sy menigvnldirge uitspanninge is minder bevrorderlik aan die 
onskuldige omgan.g tussen die geslagte as die landelike lewe 
waar wedersydse besoek-afl~ die uitsluitende middel is vir 
aflossing y;an die daaglikse bedryJ. Op die platteland was en 
is die Vlerfuouding tussen die geslagte van 'n besonder geaard
heid. Dikwels het die vooruitsig op die huwelik bier alles 
oor\heers. Hierdi·e vryer verkeer tussen die geslagte, hierdie 
ktmsentrasie van die aanda'g, op die huwe1lk, voortvloeiend uit 
landsDmstandig'bede en volkstradiesie, is die bron wn 'n 
menigte uitdrukkinge wat betrekking het op verlief wees en 
vry. Hulle is 'n gevolg van 'n onuitroeibare skerts.- en plaag
lus wat by die minste aanleidin.g of dik:wels sander die minste 
grond uit pure moedswilligiheid tot uiting kom sodra die 
geleent:iheid daar is. 

In eienaardig.e beelde, dikwels ontleen aan die dierlewe 
en boertlery, word die vryer of die vermeende vryer voorge
stel in sy verhoudi111g tot die meisie of in vetiband met besoek
afl~ by haar: vryer-hotnot, bontstaan by haar, sy draaitjies 
( Passies) m(l),(l,k, sy vlerk sleep, sy flikkers maak, hy gooi anker 
daar, hy soek skape en beeste, hy wil soetlandsit, hy hou aand
skool, hy ry aandskof, hy hou sy lyf wolhaar, hy hou hom 
latjie-been daar (Boesmanland, P~rel), hy is doodgegooi daar 
{Vrystaat en Transvaal), hy skud sy vere reg daar, ens. Hoe 
weini'g betekenisverskuiwing soms instaat is om 'n uitdruk
king onder hierdie groep te 'bring, bewys die drump·el trap, 

·-~ .... 
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hier en in Nederland gehruik vir besoek-afle. Sodra toegepas 
op die jonkman wat met 'n doel kom, word dit identies 
met vry . 

Die beelde kan verskeie vetfuoudinge aanwys : 
(a) die jonkman op weg: aandskof ry , hy is op die aand

toggie, hy laat sy perd teen die stang loop. 

(lb) die jonkman by die meisie: hy pronk daar, hy ze daar 
aan, hy draai daar, hy hou aandsko'Ol, hy sleep vlerke 
daar, by gesonde m ense waak (BoShof), ens. 

( c~ die meisie is die middelpunt : daar is aantrekkingskrag; 
daar is 'n trekpleister; dis nie om die hondjie nie maar 
om die halsbandjie 1{tenminste haar geld, al is dit nie sy 
self nie); solank die voel vlie, kan jy skiet; sy begin oor 
die onderdeur loer; sy w ord oulik . 

(d) mededinging : hy skiet onder anderman se duiw·e; iemand 
se hand in die as slaan, iemand uitsi t , iemand droogsit. 
In nege-tiende van die mtdrukkin'ge egter, soos wei te 

verwagte is, tree die jonkman handelend op. 
In vetiband met vryery noem ek nog 'n paar gesegdes 

met minder of meer lokale beperktbeid, vir die oorsprong 
waarYan wei verskeie gissin:ge kan- gemaak word, maar wat 
tog onseker bly. Op Bosbof gaan die jongkerel ystervark 
slaan as by in die aand by die n6i gaan kuier. AangJeSien die 
gesegde ontstaan bet onder jong mense, sou ek nie dink aan 
nagtelike uithuisLglheid as gemeenskaplike voorstellingsele
ment nie waardeur oorgang :,-an ibetekenis kon ont
staan. Veeleer skuil daarin skertsende versluierings
motief, sodat ystervark gaan slaan as va'lse voorwendsel 
gebruik word. In die omgewing van Bloemfontein en 
RedderSburg is baie gebruiklik in iemand se slaai krap, 
gese wanneer iemand aan die verloofde of ·besonder vriendin 
van 'n ander attensies bewys. Waarom juis slaai? Nog min
der duidelik is gaan bou (Smifu£1eld, Dewetsdorp., kas ver
skuiw e (Edenburg}, die bak aangee, alma! vir lbesoek
afle hy die n6i in die aand. :Enige verklaring van 
sodanige gesegdes moet rekening bou met die besonder gees
testoestand van die jeugdige sprekers by wie dit ontstaan bet. 

Dit gebeur ook dat 'n uitdrukking, deur aanduidin:g vir 
albei 'bewus, die onderwerp word van 'n gesprek tussen jonk
man en meisie, waarby eersg·enoemde sy plaag1us bonier, 
tel:V{yl die meisie onkunde veins, sodat opmerking of vraag 
en antwoord 'n gedurige wisselspel teweegbring. Op die wyse 
word kaas eet, koejawel (ww.) dikwels aangewend . 
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So is dan die behandelde gebruiksfere uiteraard geskik vir 
die skepping en aanwending van humoristiese gesegdes en 
spreekwoorde. 

Ander gesigspunte. 

:Skerts- en spotlus word dikwels geklee in die vorm van 
vergelykinge: suip soos 'n vis, loop soos een wat 'n laa<istok 
ingesluk het, liewer dood as uit die mode, liewer bang Jan 
as dooi fan, so mi111 van iets weet soos 'n vark van politiek, 
lyk soos UilsPieel in die maanJskyn, lyk of die hoenders sy 
kos opgevreet het, solank soos die lepel in die pappo·t staan . .... , 
soos 'n uil op 'n klu.it, 'n gesig so suur soos 'n asynvat (met 
oordrag van die smaakgevoel op die gesigsgevoel), so suur 
soos 'n sermeinp•eer, 'n noot rek soos 'n voorslagriempie ( ewen
eens kwalitatiewe oordrag), skree soos 'n maer v·ark, soos 'n 
handvol vliee (gese van iemand se woord of belofte), ens. 

Hier.by kan die vergelykingSilllotief uit rein verfbeeldings
elemente bestaan byv. so waar soos padda manel dra. 

Ook enkele woordspelinge verdien vermelding, soos as is 
verbrande hout, amper is rvog nie stamp·er, amper is ver van 
Amsterdam, hoev·eel onse gaan op 'n pond? goeie reis! sib
pens die pond. 

Skertsende uit!breiding soos gesondheid in die rondheid, 
al die moloi meisiels in die blomtyd (ook blomtuin is ge
woon, ¥gl. v. 1Bmggen, Teleurgestel, II6) is dikwels op te 
merk. Onder die groep verdien nader verklaring (hy het) die 
vyselstampers en die krie?velkrappers, ook omgekeerd gebruik : 
die kriewelkrapp·ers en die vyselstampers, d.i. op jou senuwee 
he, ongeduldig wees weens senUJWee-prikkeling;. Die gedeelte 
vyselstampers is skertsend bygevoeg in Acfr. Kriewelkrappers 
is blykibaar ook Aifr. samestelling (nit kriewel en krap) waar
voor egter in die stamgelbied bepaalde uitdrukkinge >oorkom 
wat aanleiding daartoe gegee het, V'gl. de griwwel over de 
grawwel = huivering in de I eden (Leopold r, 535); Ndd. he 
hett de Krabbel in 'n Kopp (Berghaus, 230); Gronings: 'n 
griezel ove1' de grouwel, en in Overysel griewel vir griezel 
(Molema, 134}. 

* * * * 
Uit die groot hoeveelheid komiese of komies getinte bena

minge, name en uitdrukkinge, sommige waat"'Van net tydelike 
en beperkte bestaan het, bring ek hier 'n aantal bymekaar. 

Swartmerrie (vir lokomotief, trein) word afgewissel met 
oun6i se wikkelwa waarin gesinspeel word op Koningin Vik
toria; trapsoetjies of trapsuutjies vir cameleon en ook toegepas 
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op stadige persone (IVgl. Nd l. ]antje-treed-zacht), springmier 
(vlooi), wyn-vlieg (dronkaard~; -vulletjie (side-car) vroeer ge
hoor in Bloemfontein, 'blykbaar al verdrwyn; penswinkel, plat 
mandjie met vrugte of lekkemye wat die -.;enter met 'n riem 
om sy skouers hang en voor hom uit dra; nierknypers (klap
broek) by die Voortrekkers in gebruik e); gatjieP'onners (v·er
vorming en uit!breiding van gatjap·orv), skeldnaa:m gegee deur 
die DQPpers aan andersgesindes omdat bulle manel dra, ook 
feitlik al verdwyn of aan uitsterwe; agterlaaier (manel) waar
skynlik so genoem omdat die sakdoek in die slip agt.er gehere 
word; seekoeirib, bobbejaanbout vir sambok; joostenberger 
vir luis (Oudt~oom, Prins-IAlhert); skurwejawtjie, ou-valk 
vir ietermagog; broekmannetjie (kwaaddoenerige insek in die 
wingerd); piet-my--vrou (voel; wag-'n-bietjie (bos- en boom
soort); wew ena.arsgras; bloedhoring, sw·eetneus vir 'n bees 
(Oudtshoorn); Woltoon (.bewoner van oostelike Kaa;pprovin
sie, ontleen a an die skaapboerdery); Blikoor (Vrystater); 
V aalpens (Transvaler), hlykbaar oordrag van die naam gegee 
aan die KaHers op die westelike grens >an TranS/Vaal; lemoew
kop (;Slamaaier), wel weens die rooi keppie wat hy dra 
(,Bolands); ghaapgrawers, sandtrappers2

) en -ve lskoentdraers, 
spottende 'ben.aminge gegee aan agteraf tiepes van die ' binne
land . Trots sy jonkheid het Nat in 'n Nat-(t e), die Natte, 
hy is Nat as aJkorting van "National.e Party'' deur veelvul
dige ge!bruik al byna sY oor:spronklike skertskrag verloor . 
V erder sigaret-beentjies (dun, maer 'bene) waariby oorspronk
lik wel nie so seer aan die dunheid van sigarette g,edink is nie, 
maar eerder aan uitgeteerde beentjies wat as gevolg van mis
bruik van sigarette uitgele is. Kelkiewyn is 'n baie bekende 
klanknabootsende naam vir 'n patryssoort . Duimsn<Uif) 
skertsend vir geld, berus op die vryrwe-aksie met duim en 
wysvinger wat gewoonlik aangewend word om die begrip 
te versinlik. Ou-vrou-onder-die-kombers, waamaas ook man
netjies-o111der-die-kombers, is gebruikljk vir deegjrikkedel
letji~s . Vel-vioolstem van iemand wat vals sing is bekend in 
Reddersburg. tAan die nagtelike kwaaddoenerigheid van die 
spring'haas is ontleen springhaasmaniere (rRedderSburg) vir 
laat in die aand kuier of ook vrugte-steel snags; laasgenoemde 
betekenis is 'blyklbaar jonger, en word in Philippolis omskryf 
met yst er-vark gaan slaan. 'N besonder lang persoon beet tele-

') C. iN. J. rdu Plessis, Geschiedenis van de Emi
g r a n t e n B o e r e n, ens. , bls. 23. 

2) In die om,gewi01g rvan Ode.ndaal·srust heteken dit '.n per.>oon 
met groot voete. 

') SJ in Fiok.Sibur,g; in Betlhlelhem: d u i m k r u i d, <lO'k Nd'l. 
en Hd 
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g~aafpaal (Odendaalsrust), terwyl iemand wat langsaam agter
urtiboer, dit doen op 'n skildpaddraffie (PetruSburgl. In 
iongste tyd uit tydsomstandighede ge'bore is hy speel (is) 
spriwkaankommandant (RedderSburg) gese van 'n leegloper, 
omdat soveel leeglopers sprinkaanlbeamptes geword bet gedu
rende die laaste ibe!?tryding van die plaag. Begryplik i3 die 
toepassing 'V'al1 langasemsPrinkaan op iemand wat aanfrloudend 
en eentonig praat (Boshof}. Selfverklarend is ook velskoen
klap (baie lbly wees), '.w w·olsak (vet en swaar van lyf) en 
~n s<vartkraai (K:affer wat goed kau dry£}, alma! in Smith
Held se omgewing gang~baar, waar ook gebruiklik is die swart 
perd galop rvir : die ketel kook. In Ladylbrand word dans om
skrywe met gogga tik; van iemand wat skrik word gese die 
noorde<vind is in sy broekspype, en 'n vinnige persoon loop soos 
'n vetgesmeerde blits, terwyl 'n langsame persoon in Kestel'! 
genoem word 'n loodkierie of ook 'n wilgerhout-vuurslag. · 

Skerts in plaasname : H oudt den Bul, Keert de Koe, al'bei 
name <van veeposte in Van Riebeek se dae, nie ver van die 
fort nie en lbewaa}{l deur Kompanjiesdienare teen roofaanvalle 
van die Hottentotte; Lekkerwyn, plaas in !Drakenstein, ge
noem na die oorspronk'like eienaar Hary Lecrevewt, Lesce1'Vain 
of Lekervain (1

); Kyk-in-die-Pot (Drakenstein); Mooimeisies
fontein; Drink-my-droog; Snuif-in-die-oe; Pol~tiekfont'ein. 
Skerp teestelling in Paddadam en Paddadors. Die inwoners 
van Boesmanland lhet blykbaar die radikaalste tewerk gegaan 
by naamgewin:g. aan plase. Sommig·e name in lhierdie streek 
onderskei b.ul deur oorspronklikheid, al sou aile digterlikheid 
ontbreek. In die brutale plailheid gepaard aan nai:weteit van 
sommige name skuil vermoedelik inbootlingin'V'loed. Aan die 
vrolike kant van die lewe iherinner V orentoe-se-Kolk, LekkerU
en-Swaa11oPstaan, Stilst.aan-en-afsPring (hlyk1baar jagvoorstel
ling}, Kom-laat-rus, Loop-en-omkyk, Vro-weer, Kraandrawi, 
Ha;J.jkroor~,, To·eslaan, v .olmoed, Riemv·astyd, terwyl Lekker
oog vermoedelik aan die genot van water in 'n droe streek sy 
ontstaan dank, en Bysteek, Beewbreek, · en Breekkierie met 
gebeurtenisse in verband staan. Aan die skaduweekant '\:an 
die !ewe iherinner daarentee Barsvlei, Gorreldraai, Dooddrink, 
Keelafsny, KlaarPraat, Rugseer, Knersv·lakte (2

). 

Bk herinner verder aan die so gewone skertswekkende 

') JBotha, The iFrench Refugees at the Cap·e, 
bls. 74 · 

1 ) D e K e r k bode, Jaargang 1919, bls. 451. 
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persoonsname by kleurlinge soos Jan Tieties, waanby 1rom die 
bynaammotief: Droer!ibbetjies, Jakob Velbaadjie, Pompie 
(dronklap), Blad (stadi,g om sy lblaaie te roer, dus lui}, ens. 

Eienaardig is ook dikiwels die name van anonieme koerant
skrywers: Klaas Wan.rseer. .Oom Jam:. Vasvat, Neef Daantjie 
Loslaat, Boerbok, Klein Joggom, Vastrap, Domkrag, Slyp
st een, Blikoor, Deurslag, Meerkat, Piet Po,tlo,od, Ekstra, Kwop, 
Klou-in-die-grond, Sandtrapper, Pangew-eer, ens . Sommige 
hiervan is duidelik gevorm om uitdrukking te gee aan be
grippe soos vasberadenheid en weerstandskrag. 

Is dit gaan jou blikkies (jem) , d.i. goed, heeltemal alge
meen bekend onder jong mense, en vermoedelik van jong 
datum, die oumeid soen is meer rplr:::slik en lbekend, hoewel 
teenswoordig met toenemende ibeskawing en verkeer aan uit
sterwe, in die distrikte rondom Kaapstad. Wie die eerste keer 
K,aapstad ILesoek, word wysgemaak dat ·hy onmiddellik na af
klim van die trein 'n ou meid moet soen. Spotlus oorweeg 
wel altyd in hy sprak geen sprook en hy is hoogsProklend ('laas
genoemde reeds !by Pannevis opgeteken), waaraan dan ook 
oorspronklik opsetliklheid nie sal ontbreek het nie. 

Hiermee lhet ons aangeland lby opsetlike verdraaiiJVg van 
woorde wat meestal 'H>orkom by vreemde woorde, vera] name, 
en moeilik te onderskei is van volksetimologiese v.ervorming. 
Opsetlike skerts skuil in melkmekaar vir helpme'kaar, baie
sukkel (bicycle), Martjie Louw (martial law) anders humo
risties omskryf met hou-jou,..bek-wet, ingesuur (vir: onder sen
suur), leventelfors vir defence fo1'ce, aderjan-Praatjies vir iron 
pyrites. 

By 'Vreemde eiename is opset graag in die spel : Langjan 
uit Lanyon, Slypsteen uit Shepstone, B'aksteen uit Buxto'lll, 
Rooivers Bul uit Redvers Buller. 

Ander gevalle wat wei meer op onkunde herus, is o.a. olie
kolonie vir eau de coLogne waarvoor ook oukolonie (sterk in
vloed van 'bygedagte), appelpoe uit apropos (a propos), pyn
keller uit pain-killer, binwevet uit benefit (gehoor !Bloemfon
tein), sustentasievonnis uit sustentasiefonds, ·wonderliksens uit 
wonder esservs, bromkatjies, ook bontkatjies uit Eng. bronchitis 
(spreek uit bronkaitis), viool in die keel (vir katar, keelont
steking, onder assosiering met kitaar). Ook by eiename: 
M ekieker (iMcGregor), Gil felling (Gilfillan), Sullefink 
(Sullivan). 
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In woorde en uitdrukkinge in venband met duiweP) skuil 
dikiwels skertsende gevoelswaarde. Die naam van die duiwel 
het gevoelskrag verleen aan uitdrukkinge soos afduiwel (hier
voor Nd1. ajdU'velen, ook gewoon in dialekte) en induiwel. 

Daar die duiwel almal oortref in gemeenheid, booSheid, 
lis, word sy ,meerder'heidswaarde op deugde en goeie hoe
dani·ghede oorge!bring. Deur iemand 'n duirwel te noem in 
verfband met sekere handelinge word bedoel dat die persoon 
in die opsig uitmunt, dat hy daarin die meesterska,p besit, 
b}'IV. hy is 'n duiwel om te w·erk, loop, ry, ens. Bekend is 
die vevhaal 'Hl,n die predikant wat die boerseun versoek het 
Oim 'n gebed t·e doen en as antwoord .gekry lhet: ,Meneer, ek 
kan nie bra dit doen nie, maar Meneer moet my lbroer vra, hy 
is 'n duiwel om te bid." 

Die uitdrukking al sit jy bo-op Bloksberg (sal ek dit nie 
do en nie), in verskeie variasies vry wel oor ons lhele taal
ge!bied lbekend, waarwan die gangbaarheid egter meer en meer 
inkrimp en wat v·eral by die jong geslag feitlik ondergegaan 
is, het sy ernstige betekenis prysgegee vir 'n ;:;kertsende ge
voelsinhoud. Die oorspronklike verwensingsinhoud is verlore 
gegaan of verbleek in die volksbewussyn in Suid-Afrika omdat 
die hygelowige voorstellinge wat Bloksberg (volksnaam vir 
Brocken, in die Harz·ge!bergte, Duitsland) tot feesvierplek van 
die d:uiwel in die nag ,.·an I Mei maak, deur a.fskeiding van 
die Europese kultuurgemeenskap langsamerlhand moes onder
gaan. In die omgewing van Graaff-Reinet en Middelburg is 
die vevwensingsin'houd iets duideliker. Daar .heet dit : ek sien 
jou liew·er agter Bloksenberg met 'n droe eendv·oel en jou 
ouma se stamPblok. Dit varieer in die Vrystaat met ek sien 
jou op Loksenberg met 'n eendvoel sit en verdroe ( vaor ek dit 
doen), waar in die taalberwussyn op Loksenberg ontstaan het 
uit op BlokseJ~Jberg deur klankassimilasie, wat tegelykertyd 
bewys dat Bloksberg geen oor51Pronklike voorstellingswaarde 
meer het n,ie. Daarnaas hoor jy ook in die Vrystaat ek wens 
dat jy op Loksenberg in die hondestal gaan wors eet, waarin 
die verwensingsmotief duideliker te sien is. Maar 'n herinne
ring aan veiiband tussen die duiwel en Bloksberg tree duidelik 
no,g aan die dag in ek we.ns dat jy op Bloksberg sit met 'n 
pan kole onder jou agterste, bekend in die omgewing van 
Dordredht. Meestal ool'lWeeg in lhierdie uitdr. skertsende ge
voelswaarde. 

') Oor 11;i_tdrukkinge il). verband me.t die. duiwel <Verwys ek na 
twee artiekeltJ!es deur my m T Y d s k r 1 f v 1 r W e tens k a .p en 
K u n s I, 155-162 en II, 199---205. 
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Maar die duiwel verskyn self in spreekwys en verha.al as 
grapmaker of dupe. Reeds in die rsde eeu het die duiwelrolle 
in die misteriespele 'n ibelangrike deel van die toneel in beslag 
geneem . Uit die gewaarwordinge van afsku en weersin wat 
die publiek in die begin teenoor die teenstander van die goeie 
beginsel onder:vind bet, is gegroei Yeragting en spot, sodat die 
duiwel spoedig as 'n komiese Hg;uur optree. So 'by;v. in die 
Spel -van den heiligen sacramente van de'T' Nyeuwervaart, waar
in by clown-agtige hoedanigihede vertoon. Die trek word al 
sterker in die wereldlike toneel, totdat die duiwel in uiterlike 
vertoon en geooar, deur snaakse dinge te seen in komiese ver
houdinge te kom, die hoofaantreklikheid word en die laglus 
gaande hou. As sodanig ontmoet ons die duiwel in die ver
halende spreekwoord, b)'lV. : soort zoekt soort, zei de duivel, 
en hij pakte de schoorsteenveger bij de kop; was alt ist, das 
reisst, sagte der Teufel, da riss er seiner Grossmutter das Ohr 
ab; schlechte Pflanzen•, sagte der Teufel, da sah er die Kreuze 
a.uf dem 1Kirchhof; der Beste in der Mitte, >Sagte der Teufel, 
da ging er zwischen zwei Pfaffen; great noise and little wool, 
as the devil said 7vhen he was shearinJg a .f>ig, ens. 

As dupe verskyn die duiwel 1n : so bang soos die dui7vel 
vir 'n knapsak, so bang soos die duiw'el vir 'n soutsak , so bang 
soq,· die duiwelvir 'n slypsteen, 'n kat in die sak koop, wat we.l 
almal aan verhale ontleen is. 

Die eerste spreekwoord is waarskynlik ontleen aan 'n ver
haal wat nog in Vlaandere bekend is, volgens 'n meedeling (1~ 
in Die Brandwag van 15 Maart tgr3. Dit heet aldaar, met 
spellingTWysiging, as volog: ,'N anne smid het sy siel aan die 
duiwel verkoop wat n;a sewe jaar terug sou kom om hom te 
haal. Intussen kom Sint-Peter eendag, daar om sy esels te 
laat beslaan, en daar dre smid dit vemiet doen, se Sint-Peter 
dat hy drie wense mag uitspreek. Hy wens dat niemand wat 
op sy stoel gaan sit, sal kan opstaan, sander sy verlof nie, en 
desgelyks met iemand wat in sy peerboO<IIl klim, of in sy geld
sak kruip. Nou volgens afspraak kom die duiwel na sewe jaar 
tenJg; die smid vra hom O<IIl te gaan sit solank ihy hom vir 
die reis klaarmaak. Toe die smid terugkom, kan die duiwel 
nie opstaan nie, en die smid laat hom nie los, voor hy nie be
lowe het om hom nog sewe jaar met rus te laat nie. Na sewe 
jaar koan die duiwel weer, en hierdie keer 'haal die smid hom 
oor om in die boom te klim om pere vir die reis te pluk, en 
daar lbly 'hy dan weer vassit. En opnuut moes die duiwel dan 
belowe dat hy die smid nog sewe jaar in vrede sal laat, voor 

') W. P. de V., Ge s e g des en S r ·reek w y s e. 
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die smid hom loslaat. Na sewe jaar kom die duiwel weer 
terug. Die smid groet hom 1beleef en knoop 'n praatjie aan. 
,Is dit waar,' vm 'hy, ,dat jy jou baie groot kan maak ?' ,Ja,' 
antwoord die duiwel, en maak hom so groat soos 'n toring . 
.~En kan jy jou so klein maak dat jy in hierdie sakkie kan 
kruip ?' vra die smid. Die duiwel toon dat hy dit kan doen, 
en meteens knoop die smid die sakkie toe en sit dit op die 
aam.ibeeld, roep al sy manne, en beveel hul om so hard as hul 
kan met voorhamers op die sakkie te slaan. Die ou duiwel 
word plat geslaan, byna so plat soos 'n pannekoek. Eindelik 
moes hy ,belowe dat hy nooit weer die smid sou lastig yal 
nie, en toe laat hul hom loop. Maar van daardie tyd is hy 
nog altyd baie bang vir 'n sak :" 

So ban:g soo'S die duiwel vir ' n soutsak, vry goed ·bekend 
in die Vrystaat, is wel 'n variasie van die voorafgaande 
spreekwoord. 

So bang soos die duiw el vir 'n slypsteen; kan in ver\band 
gebring word met die voorstelling, nog hier en daar bekend, 
dat die duiwel as straf slyfPSteen moet draai as hy 'n dronk 
man laat verongeluk. 

As dupe kom die duiwel voor in '.w kat in die sak koop, 
d.i. iets op goed geloof koop en ,bedroe uitkom. Die spreek
wyse berus vermoedelik op 'n in Wes-Europa bekende kat
stone, waaromtrent :Sloet, De dieren in het Germaans volks
geloof en volksgebruik, 21 die volgende meedeel : 

,Een Heckenthaler, een muntstuk, liefst met een kruis 
erop, heeft de eigenschap andere munten tot zich te trekken. 
De duivel :kan h em verschaffen, doch !het is niet gemakkelijk 
er een van hem te verkrijgen: hij moet bedrogen worden. In 
Brandenburg, Pommern en Oldenburg wordt te dien einde een 
zwarte kat, liefst een kater, in een zak gedaan, die door een 
touw met 99 knopen dic<htgemaakt wordt. In den nieuwjaars
nacht gaat men er drie malen mede om de kerk, klopt iedere 
keer aan de deur en roept den koster door het sleutelgat. Bij 
de derde :keer komt niet hij, maar de duivel, en vraagt wat 
men hebben wil. Het antwoord is: voor een daalder· een 
haas te verlropen die in den zak is . Dit wordt aangenomen en de 
daalder dadelik gegeven of zal later te huis, in den geldzak, 
gevonden worden. De verkooper zorgt dan zoo spoedig mo
gelijk zijne woning te bereiken. Heeft de iduivel, voordat 
hij erin is, de 99 knopen losgemaakt en het bedrog ontdekt, 
dan is hij verloren; hoort hij de kat schreeuwen, dan wordt 
hij doof. " ' ) 

') 1Kyk egter vir 'n ander verklaring op grond van Duitse 
va riante Borchardt. 399; verder St. I, 389. 
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Dit word ges@ dat die duiwel graag die danssaal besoek, 
dat hy daar volkome in sy element is. Daarom word die 
danskuns so maklik aangeleer want (so beet dit) die duiwel 
sit die voete reg. Die vindingrykheid van die mens bet dan 
ook nie uitgebly om verhale te skep nie waarin die duiwel die 
danssaal patroniseer, vgl. Der Teufel am Tanz (Hans Sachs 
1,401 uitg. Goetze). Hier word vertel dat hy orals op aarde 
'n rusplek gesoek bet sonder gevolg, maar eindelik kom hy op 
die gedagte om na die danssaal te gaan. Daar bet hy toe 'n 
blywende x:usplek gevind. 

Eindelik is op te merk dat in heelwat uitdr. met duiwel 
gevorm skertsende gevoelswaarde is, vgl. op sy duiwel kry; 
loop ,of 'die 'duhvel agter )·ou is; die .duiwel sal dou :ry; praat 'Van 
die duiwe~ dan trap jy op sy stert; ens. 


