
TWEDE PART. 

W::Htrin behandel "vord die Afrikaanse spreektaal oar die 
h ele lJnie van Suid-Afrika. 



S31-AANSPOR1NG 0~1I DIE SAAK SELF AAN TE PAK. 

Al die lede van die Genootskap van Regte Afrikaners 
het aan die opdrag om aantekeninge van Af rikaanse woorde 
en uitdrukkings le maak, nie gevolg gegee nie. ~laar tog 
was daar enkele wat die versoek ernstig opgevat het. l\1y 
eerste aantekeninge het ek skriftelik aan die kantoor van 
Die Patriot oorhand ig; maar na my landmeterspligte 'n gro
ter afstand tussen die hoofkwartier en my geplaas het, het 
ek my optekeninge uit my sakboekies in 'n groot boek oor
geskrywe. Hierdie boek met soveel antler waardevolle do
ku1nente is in die Twede VryheidsoorJog deur die Engelse 
troepe saam met my hele boekery in besit geneem; en nooit 
het ek daardie eiendom weer gesien nie. 

Na vrede verklaar is, n1og ons na die plaas gaan. In 'n 
huitekamer vind ek 'n .groot staaltrommel \Vat oopgebreek 
was. !\'.let oopmaak en rondsnuff el, vind ek tot my groot 
vreugde 'n leerbeursie in 'n verborge hoekie vol geld; en dit 
bet my so bly gemaak <lat ek nog 'n paar pondjies besit het 
om meubelstukke aan te koop dat ek op die antler artiekels 
verder geen ag geslaan het nie-want "\Vat oorgebly was, 
het ha as geen geld waarde bes it ni e. 

Enige tyd was verloop. Intussen het ek blind geword 
en moeilik.hede het oor my nes 'n on weer losgebars; maar 
God het my veilig daardeur gehelp. Die skool h et my be
kwaam om ons volk. te <lien. 

In die tyd skryf die S.A. Akademie vir Taal, Lettere en 
Kuns 'n prysvraag uit vir 'n verhandeling oor Dialektiese 
Afrikaans. Daar so 'n onderneming grondige taalstudie eu 
ondersoek eis, het ek die tydsbepaling van een jaar te kort 
gevind; owerigens het ek my te onbekwaam gevoel om 'n 
onderwerp van so 'n wetenskaplike aard aan te durf. By 
die gestelde tydverloop rapport.eer die sekret.aris van die 
Akademie <lat geen manuskrip vir mededingi ng vir die 
Hertzogprys ingedien is nie. Daardie mededeling h et my 
aangespoor om hierdie onderwerp as leek privaat en on" e
tenskaplik in geskrif te laat verskyn. 

Met hoe eise aan my gebrek.kige gesigsvermoe het ek 
my aantekeninge in die ou verroeste tron1mel gaan deur
snuf fel en kom op verspreide materiaal wat my in staat ge
stel het om Diere- en Boesman-Stories en ook Ons Geseistaal 
met vernude moed aan te pak. 

Om sek~r te wees dat ek nog op die regte pad is, het 
ek lyste van 'voorde en uitdrukkings opgest.el, uitleggings 
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daaromtrent bygcvoeg en het die deur die hele land rondge
stuur om met plaaslike spraak te toets en vergelyk. Die 
Spaanse Griep brrek toe net uit; en die welwillendheid 
waarmee ek begroet was, het my verwagting ver oortref. 
Met uitsondering van vier of ses gevalle het almal 'n hel
pende hand uitgereik-al h et hul dokters en verpleegsters 
oor hul vloere gehad. Die lyste is almal teruggestuur, on
derstreep en m et kart aantekeninge daarby. Dit stel my 
in staat om te vermeld dat wat e.k hier in Ons Geselsiaal aan
bied, die toets van vergelyking met plaaslike spreekwyses 
rleurgemaak het. En tog voel ek oortuig dat pionierswerk 
nooit volm.aak kan wees nie. 

In Die Huisgenoot het ek in verkorte vorm die vrug 
van my arbeid laat verskyn om kritiek uit te lok, en !het ter
self dertyd 'n oproep tot verder mede,verking uitgevaardie-

# en dit het my deels ook geluk. 
Met oorlees van die naamlys van getroue helpers sal ons 

bemerk dat baie van die gewillige vrinde die hede met die 
hiernamaals verwissel het. Dit tref ons pynlik en laat die 
gevoel van dankbaarheid so veel ·warmer gloei. ~1aar hul 
werke volg hul na, en die wat agterbly, is die sade van 
arbeid \vat sal opskiet , bloei en hul voedingskrag ]ewer aan 
ons volk, 'vat dit so nodig het. My gevoel van "aardering 
en d ankbaarheid gaan ook uit-net soos tot die nog lewende 
vrinde-tot die stille grafte waar hulle hul ewige rus ge
niet. Tot h ul 'vedu,vees, wese en bloedverwante rys uit 
ons h arte 'n still e bede vir troos gesteun deur 'n gevoel 
van medclydP, . 

§32-SPRAA KAFDELINGS. 

Wanneer ons die land van ent tot ent deurreis, tref 
dit ons dat Afrikaans haas orals so eenvormig gepraat 
word dat dit moeilik val om onderskeid in spreek,vyse tc 
ontdek. En tog sal die oplettende toehoorder opmerk dat 
daar ·wel klein verskille in manier van uitdrukking op on
derskeidelike plekke voorkom. Een woord-ofskoon oor 
die hele land bekend-·word soms onnodig baie op een plek 
gebruik, en antler weer op antler plekke; of die 'voorde van 
een plek is op 'n antler onbekend; of dit gebeur <lat een voor
'verp in een streek 'n antler naarn dra as in 'n and er. Ten
ge volge hiervan kan ons hoor d at die Bolanders hul anders 
uitdruk as Transvalers; of dat die spraak van Namakwaland 
verskil van die van die oostelike d istrikte van Kaapland; of 
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dat die spraak van Griekwaland-,Ves afwyk van die van 
Natal. Almal verstaan mekaar, en almal voel dis een taal 
inet sy plaaslike af,vykings, "\Vat nie buite die perke van 
verstaanbaarheid uitgesluit is nie. 

Maar is <lit 1noontlik on1 die grense van icder spraakaf
deling met vaste bakens 1 e bepaal P In 't geheel nie 1 Die een 
spraakaf deling be!nvloed die and er, en gevolglik ontstaan 
daar tussen die twee 'n strook "vat aan albei behoort. En 
tog word gese : So praat die Bolander, so die Ondervelder, 
so die Nam akwalander, ens. Wanneer ons ondersoek instel, 
sal ons ongeveer ti en sulke spraakaf delings aantref-elkeen 
m et sy eienaardige spreekwyse, "\ivoordgebruik en 1manier 
van uitdrukking-sonder <lat een presies kan afgebaken 
worn. 

Wat die vasstel van plaaslike spraak teenswoordig so 
moeilik maak, is die fei t <l at daar 'n gedurige volksverskui
wing plaasvind. Ons uitgebreide spoorwegnet bevorder dit. 
Plase in die suidelike deel van ons land ·word digter bevolk 
en styg aanmerklik in geldwaarde; in die noordelike gedeel
tes is grand goedkoper. Dan, 'n groot aanlokking vir volks
verhuising is die bloeiende diamant- en goudvelde van die 
noorde, waar volksma~sas saamgetrek is , ter\vyl die platte
land dunner be,voon is. Dit alles meng die bevolking deur
mekaar . Die skool , waar Afrikaan s tans gcleer word. 
help mee om die spraak eenvormig te maak. IIierby kon1 
nog, Afrikaans "\\'Ord gelees , en dit besit tans 'n vaste skryf
vorm. Daarom is dit vir m enige krietikus so 1maklik orn 
te se: , ,Hier by ons .ts dieselfde woorde en uitdrukkings in 
daag1ikse gebruik"-sonder om homself af t c vra : W aarom.? 

Maar 50. j are gelede was dit nie so nie. Inlands bet die 
trein maar tot by W ellington geloop-se,ve uur te perd van 
Kaapstad af. Die groot Goudvelde ·was n og nie ontdek nie. 
Kimberley n1oes bereik ·word met muilwa en ossew·a. Gron<l 
in Kaapland was betreklik goedk:oop, en plase nog groot. 
Dus. die noodsaakliklheid om van een plek na die andcr tf' 
verskuif was nie gevoel nie. 

Toe was dit die beste tyd om plaaslike spraak te bepaal. 
W Aldra sal die ge,vestelike spreektaal verdwyn omdat 

onder,vys op skoal verpl jg is, en on1dat 'n Q"edur1ge 
volksverskui,ving a:\n die gan,Q" is-volkome in ooreenstem
m .. ng m~t die Afrikaa nse volk8karakter. Natuurlik kan alge
h ele eenvormi Q'h (:l id in spreektaal nooit YPf\\i ag ·word nie; 
maar die sprarlk sal anders ·wees-dit vereis nie veel gesond 
verstand orn nuwc toeslande te voorspel nie-vernaamlik 
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as ons die geskiedenis van die laaste half eeu naarstiglik ge
volg bet en ag slaan op wat aldag plaasvind. 

Terwillc van stelselmatigheid sal ons die hele lTnie ver
deel in ti en Spraakaf delings, sonder om die grense daarvan 
te bepaal; hierdie verdeling is egter nie willekeurig uitge
v-0er n1c. 
Kaapprovinsie :-

No. 1. Die Boland, die Bakermat van Afrikaan~ 
No. 2. Noord\vestelike Distrikte, Kaapprovinsie. 
No. 3. Binnelande en Karo-streke. 
No. 4. Suidelike Distrikte: Swellendam tot Port-Eli

zabeth. 
No. 5. Ooste:like Distrikte: Port-Elizabeth tot Basoe-

toeland. 
No. 6. Vrystaat in sy gelirel. 
No. 7. Natal in sy geheel. 
No. 8. Transvaal, -0ostelike deel. 
No . 9. Transvaal, westelike deel. 
No. 10. Griekwaland en Betsjoeanaland. 
Daar die oppervlakte van die Kaapprovinsie amper die 

helfte van die hele Unie van Suid-Afrika is , en aangesien 
die Kolonie langer bewoon is, is <lit te veri:;taan dat daar 
meer afwisseling in spraak is as in die antler dele van 
ons land. 

Ek wil duidelik laat uitko1n, wanneer ek be\veer dat 
sekere \Voorde en uitdrukkings in 'n bepaalde deel van ons 
land o-ehruik word, dat ek doelbewus antler de]P, van die 
land daardeur nie uitsluit nie. Ook rus die verpligting op 
my om net so wel die onbeskaafde spreekwyse en plat taal 
aan te gee as die beskaafde spreekvorm. Deur dit te doen bet 
<lit die fyngevoeligheid van haie geprikkel, en spoedig moes 
ek hoar: , ,Ek praat tog nie so nie"; of , ,Hier by ons praat 
net die agteraf klasse so." Dit doen aan die feit niks toe nie 
dat daar wel so gepraat ·wor<l. 

Dit is gewoonlik die geval, \Vanneer 'n spraakafde
ling tussen twee antler gelee is , dat <lit aan die een kant be
invloed ·word deur die een aangrensende afdeling, en aan 
die antler kant deur die antler. As voorbeelde sal ons neem 
die distrikte W-0rcester en Clanwilliam. Die Worcesterse 
spraak van die Brecrivier se vallei af tot aan die voet van 
die Heksrivierse gebergtes is dieselfde as die van Perel en 
Stellenbosch. Van HeksrivierLerge na Laingsburg kom dit 
ooreen met die Karo-spraak, \Vant dit is daar Karo. Die 
suidelike deel van Clanwilliam kom ooreen m et die Piket-
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bergse spraak, en suidelike Piketberg is suiwer Bolands. 
Dan, noordelike Clanwillian1 en Vanrhynsdorp word deur die 
Calviniase en Nan1akwalandse spreekwyse bei:nvloed. En 
wanneer ons verd er daarop ag slaan, is <lit die geval van 
sylingse invloed m et al die antler spraakafdelings wat ons 
stap vir stap sal volg. 

Om g·ewestelike taal van 'n spraakafdeling vas te stel, 
behoort net die spraak van d ie ou in,voners en hul afstam
melinge alleen in aanmerking te kom-en dan moet nog 
verneem word in \Vatter deel van die U nie die stamvaders 
vroeer ge,voon het, en hoelank gelede <lit is dat die ver
huising plaasgevind het. Die spraak van nuwe inkomelinge 
of die van hul kinders help nie veel om plaaslike spraak vas 
te slel nie. In sover is hulle van diens deur hul kritiek op 
plaaslike spraak-vernaamlik wanneer die ou inwonergi en 
die nuwe inkomelinge in 'n geestige gesprek onderling oor 
hul manier van praat mekaar sit pla. Op hierdie manier 
het ek, as Bolander, eers gehoor hoe ans in die Boland 
praat. Was dit nie die geval nie, dan het ek maar min. of 
so te se niks, oor hierdie manier van praat te se gehad nie
daar ek. geeneen k.on vind om my m et die Bolandse spreek
wyse te help nie. Baie h et belowe, 1naar gou moed opgegee; 
so het ek my maar as skyf gestel, en soveel as wat op my 
wou skiel, was welkom. Natuurlik het ek oak die Bolandse 
spreektaal m et die van antler plekke vergelyk. en aldus beter 
op hoogte gekom. 

S P R A A K AF D E L I NG No. l. 

S33-BOLAND, DIE BAKERMAT VAN DIE AFRI

KAANSE TAAL. 

Dit was in Taf elbaai. aan die noordelike voet van Tafel
herg, \vaar Van Riebeek in 1652 die anker van sy skip laat 
sak het. En daar het h y die plek bepaal waar sy stad, Kaap
stad, gebou is. Die indrukwek~endste natuurtoneel van 
die Boland is Tafelberg, wat vir die oog so plat lyk as 'n 
tafel en met rots·wande so steil as 'n muur; aan sy een sy 
le Leeuberg en aan die antler Dui\velsberg . Sy voet is be
groei m et silwerbom e, suikerbosse, heide en and er gewasse, 
en die menslike h and het daartoe geyoeg dennebome, eike 
en dies meer. 

lemand wat ho op Tafelberg staan, kyk n eer op Tafel-
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baai met sy pragtige ha we, dokke en lang breekwater. Op 
water blouer as die lug le skepe van a11erlei grootte met hul 
spinnerakagtige maste. Skuite met wit seile en vol vis ge
laai swem reguit na die vismark, wat aan die seeoewer ge
bou is. Daar ver in die see le plat Robben-Eiland, waar 
stoomskepe met rokende skoorstene die hawe binne- of uit
seil. Wat die oog boei, is die groat seilskip, 'n driemaster, 
daar gunter op die skommelende watervlakte; hy huppel 
oor die hobbelrige s·eilbaan en sprei sy seile om van die 
passaatwinde voortgedrvf te word. 

Vir alles .wat ons daar aanskou, was Afrikaanse name 
nodig-en hulle b et die gekry, of hul Hollandse benamin
g-e behou. 

Na die ooste gesien, le 'n gelyke vlakte gemiddeld veer
tig, vyftig myl breed, en word aan die sonopkant begrens 
deur hoe berge bekend as die Hottentot-Hollandse en Dra
kenstei nse Gebergtes. In die effe vlakte duik uit los graniet
berge bekend as Vlaeberg en Pappegaaiberg, Klapmuskop 
en Joostenberg, Perelsberg en Perdeberg, Riebeekkasteel en 
Heuningberg; en Piketberg is die noordelikste van almal. 

Die Drakensteinberg maak 'n diep hoek wat vroeer Oli
f antshoek genoem 'vas; maar sedert die Franse Vlngtelinge 
daar kom woon het, dra dit die naam van Franshoek, waar 
die Bergrivier sy oorsprong het en met 'n halfmaan in 'n 
noordwestelike rigting vloei, om horn in St.-Helenabaai in 
die Atlantiese Oseaan uit te start. 

Hier het ons die bodem waarop die Afrikaanse taal ge
bore is. 

Op die terrein vind ons die grafte van al die stamvaders 
van die blanke bevolking, ook die begraafpJase van slawe 
wat uit hul land weggevoer is. Aan die skandelike toestand 
waarin sommige graf te van ons voorgeslag verkeer , het ons 
reeds 'n paar woorde gewy. As oor ons hele land grafte ver
sprei le van ons helde en heldinne, d an is die laaste rus
plekke van ons voorouers in die Boland te vind-en dit laat 
'n soete h erinnering aan die ou bakermat na. 

Die Boland (in 'n enge sin gebruik, dit wil se die dis
trikte Stellenbosch, Perel en Malmesbury) is nie alleen die 
geboorteplek van die Af rikaanse spreektaal nie, maar die 
Perel is ook die moeder van die Afrikaanse skryftaal. Om 
hierdie rede is dit vanselfsprekend, dat sy invloed op Afri
kaans in die algemeen ontsaglik groot is. Dit behoort stel
lig so te wees. Want van die b~gin af was die vernaamste 
skole hier gestig; en ook die Ie,ve hier is meer bestendig; 



126 

dan, die vrugbare plasies was spoedig in kleiner verdeel, en 
~aam met die dorpe is die distrikte dig bewoon, waardeur 
onderlinge verkeer gunstig in die hand gewerk word. Die 
werking van die natuur is hier meer reelmatig, en plae, 
soos swaar aanhoudende droogtes, haelstorms en sprinkane, 
is onbekend- alles wat hydra om voorspoed te bring. Dan, 
waar voorspoed m et die bevolking meegaan, is die lewens
wyse ge'ivoonlik beter as waar teenspoed alles wegmaai. 
En waar die mense op 'n goeie leef wyse gesteld is, daar ont
wikkel hulle 'n taal wat by hul stand pas_. 

~:Iaar aan die anderkant is die bediendes hier k1eurlinge, 
af stammelinge van sla'rve en verbasterde inboorlinge wat 
hul eie taal lanka] prysgegee het vir Afrikaans. Hierdie 
klas van ons samelevving h et haas geen skole besoek nie, 
en gevolglik is hul taal van 'n laer standaard as die van die 
blankes. En dit het in sommige gevalle invloed uitgeoef en 
op die spraak van die kinders wat deur hulle bedien word. 
In die n1eeste gevalle het die moeders baie bygedra om die 
taal van hul kinders van plathede te bewaar; maar tog is, 
of was, dit nie die geval m et alle moeders nie. Ond er hier
die omstandighede is d ie Bolandse spreektaal vry goed ge
bly, sod at dit die toon van die skryf ta al kon aangee. Met 
beter kennis van die algemene spreektaal is baie van die 
eienaardighede en onvastighede van die Bolandse spreek
wyse deur beter vorms van antler dele van die land vervang 
-wat natuurlik ons skryfvorm aanmerklik verhoog het. 

Met die volksverhuising h et die Bolander rustig op sy 
plaas agtergebly. Die spreektaal bet vir sy doel reeds alles 
bevat; om <lit nog meer te verryk bet juis by horn geen be
hoefte gewees nie; maar nooit b et hulle versuim, met die 
beter kanse van opvoeding tot hul beskikking, om hulle by 
die nuwe toestande aan te pas nie. Op taalgebied bet hulle 
behou 'vat hulle besit bet; -en hulle h et meer geput uit Hol
landse bronne en kennis as enige antler deel van ons volk. 
Ook het hulle bier meer van die ou hoflike woorde en ge
segdes uit die ou tyd bewaar-al bet hulle die 'n bietjie ver
ander omdat hul landgenote dit ook gedoen het. Enkele 
oumense praat nog van haarlie, jnllie en sullie en meen dat 
dit die beste Hollands is. . In 'n argument bier omtrent vra 
ek eenmaal aan 'n ou vader: ,,Vind u die woorde ook in 
die Bybel?" Hy bly tjoepstil. Dan boor ons nog soms uit 
die mond van ou grysaards: attrapeer (vir betrap, b.v. ,,Ek 
het horn nou geattrapeer"). 'n Paar maal bet ek ook ge
hoor: ,,Ek het horn gekeune" (vir geken). Braaf (vir erg, 
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b. v. ,,Dis braaj warm." Tans se hulle: ,,Dis bra warm") 
Uit Hollands behou, hoor ons nog hier deur oues vvat op hul 
taal gesteld is : ,,Hy h ct my bestole." ,, Ek ging n a kerk, 
maar kivam te laat. " ,,Ou Moos is 'n vagebond." ,,Sy ge
waad pas nie by horn nie." 

Reeds het ek daarop gewys dat die trekkers na die bin
nelande sekere woorde wat in die Boland in volle svv ang is, 
nie n1eer gebruik nie; en g evolglik is die woorde vir die 
binnelander verlore gegaan. Eerwaarde I-1. N. van Niekerk 
van Kaapstad, deur die vrindelike ben1iddeling van ds. J. 
P. van Heerden, het my die volgende lys va n name van 
visse en seediere gestuur-almal name wat in die binne
lande en in die noordelike provinsies grotendeels onbekend 
geraak het :-

Geelbek, kabeljou, snoek, rooi-stompneus, wit-stomp
neus, galjoen, daeraad, steen-klipvis, steentjie, hottentotvis, 
witvis, elf, silwervis, doppies, jakob-peus, masbanker, son
vis, springer, harder, blaas-op, klipvis, koning-klipvis, dik
kop, slangkopvis, angler, geelstert, makriel, baster-galjoen, 
stokvis, roo_i-knorhaan, seekat, sambreel-seekat, seeslang, 
drilvis, sand-aal , ha~i, hamerkop-haai, sandkruiper, kreef, 
see-krap, perlernoen, perde-voet. 

Tot sover eerw. Van Niekerk. 
Hierdie lys kan nog aanmerklik uitgebrei word; ek her

inner my nog: roman, seventy-four, halwekoord, sardyn
tjies, bankhaai, spierhaai, pylstert, seevark, tiervis, seepa
ling, rol, garnaal (klein soort krefie), seester, seeroos, ko
raal, seetak, seebamboes, seegras, mossel, rotsmossel, ari
kreukel, klipkous (antler naam vir perlemoen)_} seekastai
ing, skulpkrappies, seeduiker, malmok, sterenkie, meeu, 
pi.kkewyn, strandlopertjie , oester, stopskulp, rooi-aas, see
skuim (rugplaat van 'n seekat), seekomkommer, seeluis, 
pappegaaibek (skulp), noordkapper (ook walvis), see-olifant, 
seehond (vir rob) , boer-met-sy-varkens (vir seevarkens), 
haai-eier, roggevis, tongvis, seewurm, waaier-skulp. 

Aan visserye ontleen ons die volgende woorde :
Visbalie, visseen, visnet, vishoe fr , dobbertjie, gevlekte 

vis, rnootf ies, vis-afval, pekelaar, bokkom, soutvis, viskuit 
(eiers), visskuit (en alles wat daaraan behoort), vismark , 
viskar, visryer, vis1vinkel, harpoen, trekseen, spanseen, vis-
lderie, vtslyn, visbank (houplek van vis). . 

Aan die seevaart het ons die volgende woorde te danke : 
Skip , oorlogskip, slagsldp, stoomskip, seilskip, rivier

boot, skuit, reddingsboot, walvisskuit, kotter, sloep, twee-
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master, drie-master, jag, kruiser, sleep boot, anker, boei, lig
huis, kompas. 

So het ons nog: stranJ,, branders, golwe, do ks, seehoof, 
breekwater, baai, kaap, riviermond, eiland, skiereiland, en 
nog meer. 

Dit is nie alleen hierdie klas woorde wat in die binne
lande nie so algemeen bekend is nie, maar daar is ook nog 
die name van blomme en plante wat aan die Boland eie is. 
Baie van die name vir gevvasse word in antler dele van die 
land ook gehoor, maar dik\vels op ander plante toegepas, 
soos by voorbeeld botterblom, wat nog nie 'n bepaalde btom 
voorstel nie; so ook aandblom, sterretjies, en so meer. 

Die volgende woorde en uitdrukkings is eg Bolands 
en word minder in ander dele van ons land gebruik :-

,, Wat is dit met jou sam" (saam)?. ,,Hy hoer met tabak 
sam." Baing, esel ( vir muil), appelkoos-perske ( vir geelpers
ke), donderpadda, vaarlands ( vir uitlands, b. v. vaarlands
hum), skeepskaas (vir Eda1nskaas), vol draadwerk (vol gril
le, of die kaartman speel), vullis; baiemaal rient (vir reen), 
iet (vir eet), gewies (vir gewees), badder (pla, lastig val), 
gelling (gallon), hardebolkeiltjie (hardebolhoed), hartlam 
(geliefde, meisie), heuwel (rant, soos Klipheuwel), hoogte 
(bult; daar kom een op die hoogte aan), berg (ook op rant 
toegepas, soos: Pappega.aiberg, Vlaeberg), hoto1n (koring
meelpap), jubilee (kasern waar kleur1inge woon), kaboedel 
(die hele spul), juistement (regtig so), jonkie en klonl-cie 
(kleurling-seun), kanis (smeerl ip), koker (Hottentotse kook
huis van takke en spitstoelopend na ho, ook voerblik vir 
perde), knoflok ·(heel selde knofjel), laai (manier; dis maar 
sy ou laai), lolier (soms gebruik vir lourier), looi pyp (lood
pyp). maltrap (malkop of rustelose persoon), malmokkie 
(ook marmoljie), nuid (sak; mud koring, muddesak vir lee 
sowel as vol sak), Moor (koelie), noordkapper (walvis; noord
kapperrib), noi (nooi of jongmeisie), noiensuil (solderuil), 
opper (hoop gerwe op oesland), Onderveld (binnelande), 
oulap (duw,weltjie, pennie), purtnalalboontjies (suikerbo
ne), boontjies (bone), patats (patattas), portnatalpatats 
( drieblaar-patattas), bob bejaanoorpatats (rondebiaarpa tattas), 
rug (bult, Sandrug, Vlakrug, so oak ruensveld) , rivier (ook 
toegepas op spruit of waterloop, soos Dalrivier, Kuilsrivier), 
steenesel (donkie, verouderd, vroeer meer gebruik), slonsie 
(bliklantern sander glase), sarnpioen (paddastoel), tabak 
(twak net deur kleurlinge), vrydagpadda (naas skurwepad
da), vlei (pan of kloof, soos Muldersvlei, Wamakersvlei, laag-
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te (nooit leegte), boterhani (sandwich), eers (vir eens, b. v. 
,,Eers was hy hier, toe by Pieter, en weet nie eers (eens) 
waar hy ·was nie." 

Dan word daar al die Maleis-Portugese woorde gP-bruik. 
Daar bestaan nog etlike woorde en uitdrukkings wat in 

die Boland gebruik word ·en elders minder bekend is, soos : 
mopstags I (uitr-oep van verbasing), arrie I haitsa l mon
stieks I warmpatats (kinderspel w armdoek), wyl (terwyl), 
agterlosig (agtelosig), kejjer ook tjefjer (vir brakkie, klein 
hondjie), brak (pointer); so sal die Bolander se: ,,Skop die 
keffer (foxterrier); wat raas hv so?" Terwyl die Transvaler 
weer sal se: ,,Skop die brak (foxterrier), 'vat raas hy so?" 
Die woo rd oorlede voor die naam van 'n af gestorwene word 
minder in die Boland gehoor as in ander dele van die land. 
So sal 'n Bolander se : , , My vader het nog hierdie boom ge
plant," terwyl 'n Transvaler, Vrystater of Nataller hulle so 
sal uitdruk: , ,My oorlede vader het nog hierdie boom ge
plant." Aljimmers, flus, flussies, pleks is nie algemeen in 
die Bolandse spraak nie. Die uitroep hor ! (vir hoor) word 
daar ook meer gehoor, soos: ,,Jy moet luister, hor I" Ver
der hoor ons: ,,Dis nie so 'n watter (so 'n danige) perd nie." 
,,Dit lyken so." Ook nenne (kindertaal vir water), wysbrou 
(naas winkbrou), al-maskie, toutjie (seilgaring, Transvaler 
lyntjie), mak-aalwee (vir garingboom). 

Net so het ons nog meer -egte Bolandse woorde wat 
soms ook op antler plekke gehoor word, soos: 

Astrak (ekstrak, b. v. van koffie), renosterbos (heet daar 
meesal arnosterbos of som.s annosterbos; in die binnelande 
is die renosterbossies skaars); boeta en sussie word in die 
Boland gebruik deur jonger kinders uit respek vir hul 
oudste broer en suster; borsluis (bosluis); daai (kinrlertaal 
vir dankie), euntf ie (naas uintjie), ghwana en koewana 
(naas ghwano); halfaani word hal-faam uitgespreek, so ook 
sui-doos (vir suid-oos, meesal op wind toegepas). 

Soos ons reeds opgemerk het. besit die Boland 'n me
nigte woorde in verband met visserye, seeplante en seediere 
wat inlands onbekend is. 

Daar is nog baie \Voorde in gebruik wat 
vir die binnelande verlore gegaan is, soos: 
weesboom of w iesboom (paal op 'n vrag ger
we), voorleer en agterleer ( ook by gerwe-ry ge
bruik), dolwe (grond diep omwerk), vaarlandsdolwe (vlak 
omdolf), nekhoutjie (gebruik naas draaghoutjie), fiskaal 
(naas laksman), papkuil (typha angustif olia, wat inlands 
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palmiet of pohniet beet), ens. Reeds het ek daarop ge
wys, dat verskeie kossoorte met Maleise name aan die bin
nelanders-vernaamlik na die noorde-onbekend is, soos 
bobotie, sosatie, tassal, ens. Dan is daar blomsoorte "\vat 
nou in die Boland ook minder bekend is. soos: karmonk, 
mo1 ester, tiebliesroos' ens. 

V erder is in die Boland onbekend sulke name van voor
·werpe \Vat daar nie aangetref word nie, soos : doekklip 
(ook wolklip of garingklip); terpentynboom en die reeks 
name vir mimosabome, soos : apiesdoring, kameeldoring, 
wag-'n-bietjie, soetdoring en die hele reeks \vat daaraan 
behoort. Die waterbessie boorn, ouhoutbooni (of -bos), 
stanivrugle, wildepruim, en die h ele kommando van die 
aanhorige soorte ken die Bolander nie. vVat hy ken, en in 
die binnelande onbekend is, is keurboom, sandolienhout, 
bakkersbos, duinbessies, wasbessiebos, sonkwasriet, dek
riet, suurriet, turksnael (of muskusgras), pypsteelbos, 
maartblom (Eng. April fool), tolbos , rnelkbos, ko uterbos, 
slangbos, krentebos, taaibos, jakkalsbos, heuningtee, trewa 
en die hele reeks veldblomn1e wat in die binuelande nie 
aangetref word nie. Sy suikerbos (protea) is iets anders 
as die van Suikerbosrant, Transvaal. As ons verkies om 
verder in besonderhede en opsomming te verval, kan ons 
nog etlike bladsye vul; maar ons hou in ag : Ons skryf nie 
'n woordeboek nie, 'vant in hierdie opsig is die Boland 
baie ryk aan woorde en benaminge. 

§34-KAAPSTAD EN VOORSTEDE. 

Kaapstad is die inoederstad van Suid-Afrika; die stad van 
baie Goewerneurs. In die dae van die Oos-lndiese Kom
panjie het die statige amptenare daar gewoon; die deftige 
koopmans het d aar mooi huise gebou; dokters , advokate en 
antler wetgeleerdes het daar hul verblyf gekies. En waar 
rykdom in weelde-taal spreek, daar is die mense op hul 
spraak gewoonlik erg gesteld. 

Daar was ook die Maleise sla,ve en antler 'vat nog hul 
eie tale in seker gevalle gespreek het. Van die kan nie ver
wag word dat hulle hul Hollands so suhver sou praat nie. 

Dan was daar die vryburgers en dienaars van die Kom
panj ie, en hulle het, vir die m eerderheid, 'n taal gepraat 
sterk deur die seemanspraak bei'.nvloed. 

En om die seel op alles te druk, Kaapstad is 'n hawe
atad waar gedurig skepe voor anker gele het om goed af te 
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laai en antler op te neem. Siekes is aan wal vir herstel ge
plaas, en seelui was in gedurige aa nt a king met die Kape
naars, wat van ouds vir hul gasvrybeid beroemd was. Ook 
die stad was toe nie so danig groat nie. 

Sien hier onder watter invloede tiie Kaapstadse spraak 
onaf gebroke verkeer hei I Een van die groat reisigers bet 
dit in sy tyd die spraak van Babel ge1 1oem. 

Met dit alles het die Kapenaars h ul altyd 'n voortref
liker groep beskou as die ,,boerk,vagg ~ 5", 'vat so groen lyk 
as die in die stad kom; en die buitema a op sy beurt bet die 
Kaapse , ,stoepsitters" vir dom beskou as die op die buite
plase kuier en hulle daar oor niks so kan ver,vonder. 
• Die ou Kaapstadse f amielies h et hulle altyd daarop be
roem dat hulle 'n goeie Hollands gepraat het; mnr. Melt 
Brink het hulle hierin tegemoetgekom en het in die Kaap
Hollands geskryf om hulle aan Hollands lees te kry. Hoe 
goed die spraak was , het dr. A. N. E. Changuion ons in 
1844 vertel-hy wou immers Hollands aan die Kaap in ere 
herstel: 

, , Wij kunnen dit niet 1.er neder schrijven, zonder zelf 
te glimlagchen om het denkbeeld, dat we ons, bij den aan
vang dezer onderneming, misschien diets maakten. dit t.e 
kunnen doen. Drie jaren en zes maanden zijn er sedert 
verloopen; en in dien tusschentijd h ebben wij zoo veel 
nieuwe proeven van onverschilligheid, ten aanzien van de 
I-Iollandsche taal , opgemerkt, d at wij nu althans over de 
mogelijkheid, om het kwaad te stuiten, geheel anders den
ken." 

Hieruit blyk duidelik watter soort Hollands in die stad 
gepraat was, daar die geleerde doktor die platteland nie be
soek het nie. Hy spreek nie hier van die taal van die be
diende-klas nie, maar wel van die van die gegoede klasse. 
Dit weet ons egter by ondervinding dat die deftige f amie
lies aan die Kaap altyd getrag h et om Hollands te praat, en 
ek kan my g-oed herinner met watter afsku hulle die po
ging om Afrikaans tot skryftaal te ontwikkel, bejeen het. 

As daar iemand in ons land is wat maklik aan sy spraak 
herken kan word, dan is dit 'n gebore Kapenaar. As jonge
ling het ek reeds baie plekke in ons land besoek, maar ne
rens is ek so deur die spreektaal getref nie as in Kaapstad. 

As opgeskote seun het ek met my ouma vir weke en 
weke by f amielie in Kaapstad gekuier, en het toe baie met 
die kinders saamgespeel. Daar was altyd iets in hul spraak 
wat ek vreemd gevind bet-so anders as op Stellenbosch, 
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Perel, Tulbagh en Worcester, waar die kinders huJle maar 
net. soos ek uitgedruk het. As jongeling was ek in New
lands tuis, maar het in die Diocesan-Kollege, Rondebosch, 
gestudeer. Toe het ek reeds aantekeninge van die spreek
wyse begin maak. Die groentemark en Vismark het ek 
Saterdags besoek om die taal van die Maleiers af te luister. 
As vreeindeling bet ieder afwy king my dadelik getref, en 
onmiddellik is dit in my sakboekie aangestip. Die aante
keninge het ek aan die redaksie van Die Patriot oorhandig, 
om 'n idee te gee hoe die Maleise spraak nog in die laaste 
tydperk van slawerny gepraat was. Interessant sou dit ge
wees het as ek my sakboekie nou nog by my gebad bet 
om daaruit enige woorde en uitdrukkings bier mee te deel. 
Want in daardie tyd bet nog baie ou slawe geleef en handel 
gedryf. En huHe kon praat. 

Wat opvallend in hul spraak was, is die klankveran
deringe, soos: gase (vir gese), gawies (vir gewees), ny (vir 
nee), Kylsrat>ier (vir Kuilsrivier), krief (vir kreef) , abluwee? 
(vir ,,Wat blief u?"), en nog meer. 

Mej. Sarah Goldblatt .het uit die geskrifte van dr. Ohan
guion twee lesenswaardige artiekels saamgestel en die aan 
Die II uisgenoot vir publikasie gestuur. Die artiekels han
d el oor die spraak van die blanke inwoners van Kaapstad, 
en 'n groat deel daarvan is ook toepaslik op Afrikaans in die 
algemeen. In die Vyfde Part het ek dit met toestemming 
oorgeneem. Dit is .gepubliseer in Die Huisgenoot van 
Januarie en Februarie 1919. Al word beweer-soos uit 
briewe wat ek daaromtrent ontvang het-dat die klankver
anderinge ook elders 'vaargenPem word, dan versag dit nog 
:pie die feit nie dat hulle in die Kaapstadse spraak deeglik 
bestaan. Die oor raak spoedig aan seker klanke gewend, 
sodat iemand wat in Kaapstad vir 'n lang tyd woon, niP. 
meer die eienaardighede van daal'die spraak merk nie en 
dit. as rlie suiwerste Afrikaans wat in ons land gehoor word, 
beskou. 

§ 35-BRED ASDORP-CALEDON. 

Hierdie part van Kaapland "\\'Ord ook Oorberg genoem. 
Die Oorbergse spraak is die van die Boland met baie min 
afwykin~s. Wat dit egter so sterk deur die manier van 
praat kenmerk en so anders ]~at klink as die van Stellf~n
bosch en Perel, is die skerp bry-sa-os ons rrrds. geleenth eid 
gehad h et om die aandag op te vestig. Was dit nie vir 
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hierdie eienaardigheid nie. dan sou dit moeilik val om die 
klein verskilletjies te ontdek. Dit bevestig ook ds. D. J. 
Viljoen, leraar op Bredasdorp, aan wie ek ook 'n lys van 
woorde vir onderstreping en opmerking gestuur het. Hy 
hepaal ons aandag op 'n sekere woord en gee enige voor
beelde: ,,Die man word baster ryk ?"-,,Dit is 'n baster 
mooi perd," ens. 

Hoewel die woord baster as bywoord op baie plekke in 
ons land gebruik word, skyn dit <lat die mense langs die 
suidelike kus daarsonder glad nie kan klaarkom nie. So 
vertel 'n onderwyser , in Riversdal gebore, dat hy eenmaal 
in 'n klas in die Sondagskool onbe-wus aan die kinders se : 
, , Salomo met al sy af godery in sy later lewe, was darem 'n 
baster goeie man." Die dominee, wat met die spreekwyse 
onbekend was, het die onderwyser voor stok gekry dat hy 
Salomo 'n baster durf noem. 

Aan hierdie geweste het ons vir ·seker een Afrikaanse 
woord te danke, naamlik hernuters (b. v. 'n hernuterse mes). 
In sommige dele hoor ons <lit verskillend uitspreek, soos 
herneuters, harnuters, ens. Die woord is afgelei van Herrn 
Hiitters (Herders van die Here, na die naam van die Mora
wiese Broeders wat 'n Sendelingstasie op Genadendal gestig 
het). En dis hierdie sendelinge wat die Hottentotte die 
sterk messe en hoede leer maak het, en die Voortrekkers het 
die ver met hul meegeneem. 

Op die twede oproep on1 my in my taalondersoek te 
steun het mnr. C. F. d e Kock 'n gewillige hand uitgesteek. 
Aan horn het ek ook lyste van \ivoorde vir vergelyking ge
stuur, en hy het geen ·moeite ontsien om 'n deeglike studie 
daarvan te maak nie. Mnr. De Kock wa.s destyds prinsi
paal van die skool op Baardscheerdersbos, distrik Bredas
dorp; sy assistente, op Stanford, Caledon, gebore, en sy 
eggenote het horn in hierdie saak gesteun-soos sal blyk 
uit onderstaande gegewens1• Mnr. De Kock-volgens sy 
m ededeling-is in die h artjie van Kaapstad gebore, daar 
opgegroei en het sy Afrikaans as spreektaal in sy ouer.s se 
huis geleer en op boerplase in Stellenbosch en Perel. As 
onderwyser het hy onder,vys gegee in die distrik Kenhardt, 
Beaufort-Wes (in Nuweveld en Koup) , Alhval-Noord; Bre
dasdorp en Noordhoek (Kaapse Skiereiland). Al die tyd 
het hy goed geluister h oe ons inense op die onderskeidelike 
plekke praat. En <lit is wat hy aan ons m eedeel omtrent 
die Oorbergse spraak : 

Ertappel (hier baie geplant, maar nooit word aartap-
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pel gehoor nie). Brulpadda (brulparra of brulpara is hier 
die uitspran k ). Dutjie neem (onbekend maar wel bietjie 
gaan le of hietjie gerus). Garing (hier koop hulle 'n tol
letjie garing. As kind het ek in Kaapstad 'n rolletjie gare 
of houtjie gare gekoop). Garingboo1n (hier ook so ge
noem). Alji.nimers (het ek hier 'vel gehoor, my assistente 
se dit word baie op Stanford gebruik). Bohaai (is bier 
haaihoei, ook hy skop 'n lawaai op, of hy skop 'n baan op). 
Beteiiterd (hier befoeterd, ook bepeuterd). Gooi (hier be
staan ook die neiging om alle klanke korter te maak; dus 
goi meer as gooi). Kanallie (meer as karnallie). Gevoelle 
(minder as opienie). Kikvors (nooit gebruik nie, wel par
ra). Padda (nooit hier .gehoor nie). Klipsalmander (klip
samanner sander l). Klipsalmander en koggel1nander gese 
deur 'n beter klas in 'n klein minderheid. Kom (in die 
sin 'Waskom, skottel is groenteskottel). Lampel (~/{om of 
-beker as Afrikaanse woord deur my nooit geboor nie). 
M(Jre (meesal morre, soms more). Nooi (meesal noi; onder 
die agterste klasse hoor ons nooie). Ook (oek word deur 
my as Bolander gebruik. Ek herinner my nie dat ek ook 
onder gewone Afrikaners gehoor het nie. Op meer as een 
Underveldse plaas het ek ok wel gehoor. Op Stanforrl 
word ok naas oek gebruik. Om ons ook skryf, verbeel ons 
ons dat ons ook se). Oulap (word die mee,ste gebruik, ook 
pennie onder skoolinvloed). Paddastoel (hi er nooi t ge
bruik nie, wel parrastoel of parastoel). Palmiet (net ge
bruik in die naam Palmietrivier). Ka/ fer(s)kuil (nooit 
gebruik nie). So-ewe (nie gebruik nie, maar nou, netnou,) . 
Gevoelte (naas gevoelens). Karmenaadjie (beet bier 
krammenaadjie). Kapkar (heet ook bier tentkar, tintkar 
na mate van beskawing). Onwettig (meesal gebruik in die 
sin goddeloos, losbandig). Tarrentaal (is hier tarmtaal). 
Wildehoender (word op die bleshoender toegepas). Skild
pad (skulpad meer as skulppad). Ystervark (geen antler 
woord daarvoor nie). Trapsoetjies (is ook verkleureman
tjie en verkleurdemannetjie). Valsgelyke (of vansge
lyke hier nie gebruik nie, maar wel dieselfde, einste, eins
de). Varing (vare deur oumense, verder die Engelse naam 
ferns). Papkuil (assistente se papkuil groei in vleie, lhuise 
word daarmee gedek en selfs \Vord klein buisies daarvan 
gemaak). Perske (is hier perskie). Vol draadwerk (in Bo
land gebruik, is hier vol dingetjies). H aarlie en sullie (het 
ek onder oumense in Kaapslad gehoor. Ek bet 'n ou tante 
wat so praat). Husse (hier nie gehoor nie, is algemeen in 
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die Boland). Juistement (is bier juistemint, netso tint, giJ
wermint , ens.). Kanis (vir smeerlap nie bier in gebruik ni6, 
maar algemeen in Boland). Suidoos (vir wind is bier sied
oos meer as sui-doos). Watter (word bier meer as waffer 
gebruik). Patats (naas patattas). Skoenlees (skoenlys word 
meer gebruik. My assistente se apa (word op Stanford 
genoor). 

Mnr. De Kock beloof aan die slot van die lys om verder 
ondersoek in te st.el; na 'n bele ruk stuur hy ·weer die vol
gende lys en opmerkings op Baardskeerdersbos aangeteken, 
ahvaar hy 8.Yz j aar onderwys gegee het; nou is by op Noord
hoek, Kaapse Skiereiland). 

Aal11Jee (word kortaf uitgespreek altvie) . Akkedis (is 
bier akkerdis en akedis). Aljimrners (baie gebruik vir dik
'Wels , kort- frort). A tf ar (word glad nie geboor nie en is on
bekend; pieJ..rels. word gehoor). Gehemelte (verhem elte -word 
gebruik). Patats (is petats, petattas, ook patattas). Skoen
lapper (sander n, dus skoelapper). Hier word ysterl_ees ge
se. Abba (word hier gebruik, nie aba nie). Krokodil (krok
kedel word meer gebruik). Duiwelsterk (onbekend. 'n Ou 
dame "vat lank gelcde 'n winkel gehad bet, weet h iervan. 
In Engels word dit dungeree of galatea genoem). 

Die lys sluit met: Die n ame van maande word aldus 
uitgespreek: Jannewarie, Feberwarie, Joeny, Joely , Agus
tus, Deetsember. Verder hoor onR dan en wan; dan en nou; 
geent (vir aangesteek, soos: ,,As die beeste daar wei, dan 
is bulle vir lamsiekte geent-aangesteek). Klimaat (in di& 
sin van klammigheicl soos: Die kliniaat d.°\'v.s. klammig
beid, slaan op; of: Daar is nog klinia.at in die sementvloer). 
Lamsiekve ld (waar beeste lamsiekte kry). Tongsiekveld 
(waar beeste tongsiekte kry). Kran1 (p)siekve ld (die p word 
meesal weggelaat). A1ooin6ientjie (soort vis, ook Kaapse 
noientjie genoe1n, 'n plat ron tle vis m et blink fyn strepies, 
4 by 5 duim). Doppies (jong silwervis). Kreupelhout (is die 
naam \!Vat. hulle gee aan die oranjcbloni). Besyds (is bier 
besyt, s,oos: hou die verskillende soorte eiers besyt) . 

TJit diP- t.oegesonde lys van woorde en gesegdes blyk 
dit uit die onderstreping deur ds. D. J. Viljoen en mnr. 
C. F. ~I. de Kock dat aan die volgende wisselvorms daar die 
voorkeur gegee 'vord :--·-· 

Baing (De Kock), brugge, dip, motby, muil, girnaat , 
guit, ketaar, grawe (nie grou nie), gunter, kamma, laagte , 
lavintel, misbredie, 1niskiet , okkerneut, oek (De Kock) , 
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arnost.~rbossie, risper, seilgaar, sorteer, twak, teiken 
(naain), teikenskiet,. tinktinkie, varkblom, son1mer. 

Daar die lys aan ds. Viljoen reeds uitgeskrywe was, en 
om my die m-0eite te bespaar om 'n nu we een uit te skryf, 
het ek die aan mnr. De Kock met die aantekeninge van 
ds. Viljoen gestuur. Sy Eerwaarde het aan my omtrent 
die samestel van sy aanmerkings geskryf: ,,lk beschouw 
bet niet nodig een kommissie bijeen te roepen. lk, met 
behulp van mij n f amiliehetrekkingen, hen tamelik op 
de hoogte van zaken." Hier volg sy opmerkings ~ -

(1) Aartappel en ertappel. Men hoort beide gevallen. 
jAartappel meer in het dorp en onder beschaaf de kringen. 
~Ertappel is echter meer algemeen. (2) Aljimmers is alge
nieen in de buitenwijken vooral in het Strandveld. (3) An-
dere vormen voor dutjie zijn: ,,Hy het gaan le." ,,Hy het 
gaan rus." ( 4) Het komt mij soms voor dat men zegt gra
naat; maar girnaat en gernaat hoort men noo~t. (5) Gevoelte 
hoor-t men nooit; gevoele soms. Men gehruikt meestal 
gevoele, gedagte, opienie. (6) Men zal hier nooit lioren 
wasskottel, altoos lampetkom of waskom. Skottel gehruikt 
men voor vlees en groente. (7) Men hoort krokkedel, 
maar meer algemeen krokkedil. (8) Men hoort <lit woord 
oliemehout hier zelden. Spreekt men van de olie, dan zegt · 
men · olyfolie. (9) Plesier meest algemeen; maar pilsier 
soms onder de achterklassen. (10) Wildehoender hehhen 
wij hier voor een wilde vogel; maar nooit in plaats van tar
rentaal. (11). Het gaat moeilik, omdat men het zo vlug uit
spreekt, om j uist te hep al en of men zegt renoster of arnos
ter. Ik zeg gewoonlik renoster en velen m~t mij. Maar ik 
ben er zeker van dat sommigen zeggen arnoster-maar an
noster nooit. (12) Sonstraal meest gehruikt, maar men hoort 
ook .somsi sonsteek. (13) Het woord stroois wordt hier min 
gehruikt, omdat wij hier ze niet hehben. Wij hebben hier 
itrooihuizen van strooi gemaakt , (14) Tabak door ontwik
kelden, twak door verachterden en kleurlingen. Tekenen 
(naam, zelfde als vorige). (16) Verbeelding, verbeling ge
bruikt, maar meer algemeen is lhet woord aanstel of ieper
konners. (17) Ook. Ok heh ik bier nog nooit gehoord. Oek 
als men het duidelik uitspreekt ook niet. Ook ~ordt alge
meen gebruikt. (18) Niettegenstaande uw aanmerking, hoort 
men bier dikwels baja onder witmensen. Baia is de 1neest 
gehruiklike vorm. Baing heh ik hier nog niet gehoord. (19) 
Ik heh het woord papkuil nog niet gehoord hehal ve in Pap-
kuilsfontein, de naam van een plaats. (20) Met ...... saam· 
wordt hier ook gehoord h.v. ,,Hoe gaan dit met jou saam?" 
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§36-ROBERTSON, WORCESTER, TULBAG·H, 
MONTAGU. 

Die sonderlinge geografiese ligging van hierdie dis
trikte maak dat hulle die oar.gang is waar die Bolands.a 
en Karose sprake mekaar belnvloed. Die westelike dele volg 
dieself de lewensaard en nywerhede as die antler deel van 
die Boland; die oostelike weer le in die Karo en gevolglik 
stem die daarmee ooreen. En na die bedryf en nywerheid 
word die taal gekies. In die dorpe met bostaande name 
word baas geen onderlinge verskil gehoor nie; maar dit 
word wel in die buitedistrikte aangetref. Behal we Mon
tagu is die 'vestelike gedeeltes van hierdie distrikte in die 
vallei van Breerivier gelee; dis taamlik dig be\voon, en daar 
het van die vroegste tye gereelde verkeer met die ander dele 
van die Boland bestaan, wat oorsaak is dat die spraak die
self de gebly is as wat in die Bakermat van Afrikaans gehoor 
word. Hieroor is dit onnodig om verder uit te wei. 

Die Karo-spraak het eienaardighede van sy eie ont
wikkel, waaroor ons later breedvoerig meer sal te se he; 
die verskil in spreekwyse begin sodra ons die Heksrivier
berge bereik. En daar die oostelike gedeeltes binne die ~aro 

_val, is dit lig te begryp dat die spraak daar meer m~t di~ 
van die Binnelande ooreen sal kom as met die van die 
Bolancl . 

So hoor ons aan die ooste van koovoel of tjoevoel praat: 
in die westelike is dit die berghaan; en so is daar meer ver
skille ·wat duidelik uit die lyste van woorde sal opgemerk 
word. 

Aan ds. H. P. van der Merwe, Robertson, bet ek ook 'n 
lys van woorde en uitdrukkings gestuur vir vergelyking 
met die spreektaal aldaar; by deel ons mee met die terug
stuur vau die lys en die aanmerkings daarop , dat by een 
van die onderwysers gekry het om die onderstrepings en 
aantekeninge daarop te maak. Hier volg dit :-

Aalwee en aalwyn (albei dikwels gebruik). Aartappel 
(die uitspraak is bier kort artappel). Akkerdis word die 
.meeste gebruik. Alfimmers is hier onbekend . Die meerder
heid se baie. Kokkewiek is die uitspraak hier; op Malmes
bury bet ek -bokma[to..:r geboor. Op Wellington praat ons 
soms van bojaan (vir bobbejaan). Bohaai (die woord skyn 
bier behaai te wees). Ke ff er word bier gebruik vir 'n Hot
tentot-bond; brak vir pointer. Brulpadda (heet hier brul
parra of brulparrak). Dutjie (onbekend, bietjie le is die ge
wone .gesegde). Grenaat (die uitspraak skyn te wees genaat). 
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Kamma (is kamta.g; m·eer kastag). Kikvors (is lhier kirkvors). 
Hulle praat van koggelmannetjie en mermotjie. Onwettig 
en stout (vir ongehoorsame kind) word albei gebruik. Pal
miet en papkuil bekend as verskillende plante. Kerwats 
ook kerdontou is die gebruikte vorms. Poelpetaan (is hier 
poelpetater). Skildpad (is hier skilpad). Dotter (is onkruid 
in lusern). Sonbesie (heet hier somersbesie, ook singbesie). 
Strooih11is (heet bier maar pondok). Tekenskiet en teiken
skiet (naas mekaar gebruik). Tot sover ds. Van der Merwe. 

Die spraak van 1\ilontagu, wat die buitedistrik betref, 
staan baie onder die invloed van die Karo-spraak. In 1877, 
toe ek in die Keisie en Koo was, kon ek haas geen verskil 
ontdek tussen die spraak en die van die binnelande. nie. Die 
dorpsmense van Montagu weet dit en het destyds aanmer
kings daaromtrent gemaak. Tussen die berge ingesluit bet 
daar nie baie vreemdelinge gereis na Keisie en Koo nie; :so 
hou di·e mense daar vas aan hul ou gewoontes. 

Wat wisselvorms va"!l woorde betref, word in boge
noemde distrikte die voorkeur gegee aan die volgende
uitsonderinge is daar altyd :-

A tjar, baie, beteuteld, bietjie, blei k (wasgoed), l>obbe
jaan, oril (nie brille nie, Eng. invloed), brugte, dalia, esel 
(vir muil), gare (so ook meesal gareboom), verhemelte, 
geut, kitaar, grawe (nie grou nie), goi, gunter, harpuis, 
iewers, kalmoes, kan en ken (in die betekenis soos geskryf 
word), karnallie, kapkar, koggelmannetjie, klipsalmanner, 
kom (vir waskom en blikkom); skottel (vir vleis- en groen
teskottel), kanyntjie, laagte, leventel, lunsriem, misbredie, 
miskiet (vir muskiet), more, noi, okkerneut, oek, oulap 
(vir pennie), sampioen (vir paddastoel), petats, annoster
bossie, rispe, rolletjie (gare), s.eilgare, stinkblaar, soemaar. 
sonsteek, sorteer, donkie, suurtjie (vir lemoenhuisie), swa
weltjie, taba11:, teken (naam, so ook tekenskiet), tingtinkie, 
toor (so ook toorgoed), trapsuutjies, varkblon1r, vlerremui .... 
(naas vlermuis). So hoor ons in Robertson : ,,Hy is die 
snaakse man wat ek gesien het." In die Boland is· dit: , ,Hy is 
die snaaksste man," ens. 

Aangaande Tulbagh, sy oostelike gedeelte strek horn 
uit in die rigting van die Koue-Bokveldse dorpe Ceres en 
Prince-Alfreds-Hamlet en die Roggeveldse dorp Suther
land, waar die spraak in die buitedistrikte onder Karo-in
vloed verkeer. Wat die westelike deel Winterhoek en die 
part tot aan Groot-Bergrivier betref, is dit suiwer die spraak 
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wat in die ander gedeelte van ·die Boland geh-0or word; dus 
val hieromtrent niks meer aan te merk nie. 

Daar die woord kaffer(s)kuil bier netsowel as in Clan
william met s agter die sames telling kaff er uitgespreek 
word, en dan die enigste Afrikaanse woord is wat also 
uitgespreek word (vergely k kaf ferkoning, kaf f er kori.ng, 
kaffermeid, kafferkraal, ens.), so het ek grondig ondersoek 
vir die rede hiervoor ingestel. Laat ·ek bier vooraf vermeld 
dat my vader vroeer g.ewoon het aan Klein-Bergrivier , Tul
hagh, ~n later in Clanwilliam naas die pastorie waar dr. 
Leipoldt was. So is ek goed op die hoogte van die spraak 
van daardie twee plekke,. Soos reeds vermeld , bet ek aan 
dr. Leipoldt gevra waarom hy kaffer(s)kuil met 'n s skryf; 
sy antwoord was: .,Omdat die gedagte is dat Kaffers rlaarin 
skuil; so is die woo rd eintlik kaf f er-skuil," .en nie kaffers
kuil nie. 

Ook wou ek seker \vees of die woord papkui l in Tul
bagh deur gebore Tulbaghse mense also uitgespreek word; 
so bet ek aan mnr. C. H. Steyn, prinsipaal van die Hoer 
Skool aldaar, geskryf om namens my ondersoek in te stel. 
Hy bet die brief oorbandig aan mnr. D. B. van Rensburg, 
een vHn die onderwysers, wat ook sekretaris was van die 
S.A. Onderwysers-Unie; en dit is wat mnr. Van Rens
burg skryf :-

.. Ek bet die kinders gevra om eksemplare van palmiet, 
papkuil en kaffer(s)kuil te bring, <lit eers aan hu1 ouer.s, 
ens., te toon en dan te vra wat die ouer mense die pl ante 
noem en veral mooi te let op die uitspraak van kaffer(s)kuil. 

, ,Sommige bet beloof om palmiet, ander papkuil en 
die derde om kaf f er(s)ku.il te bring. Dit bet gebeur. Ek 
bet toe self die plante aan andcr boere getoon en die na-
me gevra. 

, ,Die uitslag is as volg: (1) Kafferskuil word deur al
mal wat ek gehoor lhet, met 'n s uitgespreek. Sommige 
gaan selfs so ver on1 te se dat die Kaff ers daarin geslcuil 
het, en daarom dus die naam . 

. , (2) Palmiet en kafferskuil is dieselfde plant-hullP. 
le nou hier voor my' sodat ek self kan oordeel; maar die 
boere wat oplettend is, se dat dieself de plant 'n klein ver
skil in groei aantoon namate die grond, waarin dit groei, 
verskil; maar dit is slegs 'n verskil in lengte en breedte van 
9ie blare, juis soos die twee voorbee1de wat nou voor my le. 
Die neiging egter is om die plant palmiet te noem as hy 
klein is; en kaff erskuil as hy groat is. Sommige mense eet 
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die sagte deel van die st.am, as. hulle die blare en baa af
getrek het. 

, , (3) Papkuil is heeltemal verskillend van die vorige 
twee plante. Dit gee 'n lang sponsagtige blaar. In Union
dale, waar ek gebore is, het ons hierdie plant goed geken 
en gebruik vir die bou van wat ons daar noem '.n pap
kuilhuis.." 

Tot sover mnr. D. B. van Rensburg. 
In die Boland het die kleurlinge vroeer van die palmiet

blare hoede gevleg en gedra. Waai ·SO 'n hoed af, of bly 
dit eenkant le en beeste kom daarby, dan is dit die laaste 
sien van daardie hoed. Om hierdie rede het die volk 
hierdie soort hoede beeskos genoem-natuurlik 'n spot
naam. 

Tulbagh, net soos Caledon, het sy aandeel bygedra om 
ons taal aanmerklik te verryk met 'n skat van woorde in 
die vorm van blomname. Albei distrikte is wereldberoemd 
vir hul mooi veldblomme. Vir die Europese mark lewer 
hulle tonne sewejaartjies, waarvan die mooiste dien vir 
droe ruikers• en kranse om op grafte te le, terwyl etli.ke tonne 
na die matrasmakers gaan om bulsakke mee op te stop. Hoe 
soet is die drome op 'n bed van blomme I Die name van 
veldblomme is: tjinkeretjienk (klanknabootsend, die steel
tjies teen mekaar gestryk maak die geluid), bobbejaantjies, 
kalossies, gousblom, keurtjies (gansies), suurkanol, pypies 
(gladiolus), kaneeltjies, perlemoentjies, uilblom, ajrikaners, 
doublom, veldrosies, kalkoentjies, disa, trewa, sambreel
blom, maartblom, vetkousies, botterblom, moederkappies, 
lewerblom, harslaggies, heuningblom, inkblom, vygies, 
koekemakrankablom, veldlelies, heide, ens .. 

§37-CLANWILLIAM, V ANRHYNSDORP. 
Net soos die laasgenoemde plekke die buff erdistrikte 

tussen die Bolandse en Karose sprake is, netso is Clanwil
liam en Vanrlhynsdorp die 1buff erdistrikte tussen Boland en 
N amakwaland, waarvan die gebruik van woorde en spreek
wyse aanmerklik van mekaar af\vyk. Soos te verwagte, kom 
suidelike Clanwilliam se spraak sterk ooreen met die van 
die Boland, terwyl die noordelike deel van Vanrhynsdorp 
sterk deur die Calviniase en Namakwalandse sprake bein
vloed word. Nieuwoudtville, in die Warm-Bokveld, slaan 
or:>reen met die van Calvinia en Roggeveld. 

Voor ons tot bespreking van hierdie spraak oorgaan, 
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wil ons die vraag stel : Wat is die kentek'ens van suiwer 
Afrikaans? (a) Is dit die wat die naaste is aan die Hollandse 
taal wat woorde en sinbou betref, en maak dit die taal self
standig? (b) _Of is dit die wat die r)I kste aan eie woorde en 
uitdrukk.ings is in ooreenstemming met die volkskarakter? 
N atuurlik is 'n mooi sinbou altyd 'n bepaalde vereiste. As 
my waarneming in verband hiermee vir iets geld, dan wat 
vereiste (a) betref, moet ek verklaar dat die Bolandse spraak 
ry ker is aan egte Hollandse woorde en ui tdrukkings as die, 
in die algemeen geneem, van enige antler deel van ons 
land; en wel omdat hulle daar van altyd af beter skooloplei
ding gehad het. Wat vereiste (b) betref, kan die Boland 
nag nie die voortou vat nie-wat geen ander oak kan doen 
nie, daar dit nag ,nie die volle woordeskat van Afrikaans 
beheers nie, en gevolglik is om van Hollands te leen mak
liker. Maar elke j akkals prys sy eie stert, en so is dit met 
die spreektaal oar ans hele land. En hoe dit oak al mag 
gestry word, die Bolandse spraak bet orals weldadig op ans 
spreektaal gewerk en ook hier in die deel van ons land 
onder bespreking . 

. Die bediende-klas van hierdie .streek is Hottentotte, wat 
lankal hul ·eie taal prysgegee het vir Afrikaans van 'n laer 
gehalte as wat die Afrikaans is deur die kleurlinge van sla
we-afkoms gepraat. 

Die klankverandering word hier sterk gehoor soos bier 
onde~ aangedui. Die famielie Burger word daar Bure ge
noem. Soos meegedeel, beet palmiet daar kaf f erskuil; en 
van hieraf inlands word papkuil nou palmiet genoem-wat 
die algemene benaming is in die binnelande en die streke 
noord van Grootrivier. Die Bolandse stinkblaar (datura 
stramonium) heet hier dotter lank voor lusern in S.-Afrika 
algemeen gekweek is en het niks met dodder te doen nie. 
Reeds het ons die ~andag gevestig op die veelvuldige ge
bruik van dit man, dit vrori, dit dier of plant, dat dit on
nodig is om op die nut daarvan terug te kom. Brugte of 
brugge is hier brue. Meervoud van rug (bult in die veld) is 
rue, so oak ruensveld. Meervoud van sog is soe, van trog is 
troe, Bolandse kaf fervink is borrelvink, Piet hulle is Piet
goed. ,,Ek sil dit nie doen nie" vir ,,Ek sal dit nie doen nie,'' 
moet vir met, b.v. ek gaan moet jou saam, groetenis tuis 
vir groete tuis~ komlestiek vir gomlestiek. Die Bolandse 
klap-klappie of soutvaatjie (voeltjie) heet bier dirk-dirkie 
(klanknabootsing). In verband met wisselvorms van woor
de was my suster mej. Kittie von Wielligh, wat in die Clan-
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williamse distrik gebore en opgegroei is, so vrindelik om 
.my woordelys te onderstreep en gee ons die volgende woor
de aan wat daar gan.gbaar is :-

Ertappel, akeldis, aljimmers, appelliepie, atjar, baing, 
berghaan, biekie, bleik (wasgoed), bobbejaan, hohaai, kef
fertjie, brille (vir enkelvoud), dalia, dip, dntjie, garing, ver
henielte, gensbok, grenaat, gesprikkel, guit, gooi, girdyne, 
ginter, eu>ers, klipsal1nanner, krikvors, kanarieblaar (vir 
kaladieblaar), krimenaadjie, konyntjie, krokkedel, leventel, 
malmokkie, miskiet, more, nooi (vrou of meisie), opster
naat, okkerneut, ook en oek (albei), patats, plaks (donkie
handsweep), tarmtaal, arnosterbossie, risper, rolletj ie (ga
ring), seilgaring, skilpad, skoelapper, sonbesie, sonstraal 
(siekte), soewat, donkie, strooihuis, swaaltjie (voeltjie), 
tingtinkie, trapsoetjies, varo's (vir varens), varkblom, ver
beling, vergiettes, vlei (vir pan water). 

Mej. Mollie Visser, dogter van mnr. Pollie Visser, Heks
rivier, Clanwilliam, het my die volgende meegedeel :-

Twak (vir tabak), koeskop (vir poenskop), kap (ook ste
welpolvy), katjangboontjie (vir swartbekboontjie), tante
letant (vir s.ambreelbloni), hoeka (vir lankal), dan en wan 
(vir nou en dan), otjie (vir vark), smolletjie (sopie, van 
Eng. small), soba l of soeba l (,,soba l dis koud", naas soe
ba I dis koud"), makos (sambok); so se ons ook: , ,Die hele 
klomp mense was hier", naas: "Die he'le kasern mense was 
hier." Ons se nie, SOOS in Namakwaland nie: kees (vir kis), 
kenners (vir kinders). en ook nie oener vir onder nie. Pap
perets (is pappery of papperig, b.v. ,,die kos is papperets 
sowel as: , ,die kos is papperig"). Flussies of strakkies (vir 
so-ewe), ou (vir gee. Hott. invloed ·h.v. ,,ou vir 1my 'n stuk
kie"), kaalkar (kar sonder kap), a.malling (vir amandel), 
Groente op ·eettafel heet toekos of bykos, Se(p)timmer (vir 
September), Oktoor (vir Oktober), soel (donker of bias van 
kleur, b.v. die meisie is soel), hoogs (vir groots, b.v. Ek is 
hoogs op my tuin). Jou neus is toe (vir jy dink baie van jou
selfJ, gif naas gee/ (vir vergif). Ons se: kammatie, kamtag, 
ook kamma. Juistement in die sin: ,,Dis juistement hy wat 

so se." Of antwoord op 'n vraag, b. v. ,,Is dit die baas, met die 
bleskop, wat dit .gedoen het ?" Antwoord : ,,J a, dis juiste
ment hy wat dit gedoen het, '' (nl. hy is die regte een). So 
praat ons ook van hoenersteier (vir hoenderstellasie), tink
tink (vir taai-tammeletjies wat nog drade trek), qhoena (vir 
Hotnotsvye), ens." 

Tot sover mej. Mollie Visser. 
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Mej. Maria Visser, dogter_ van mnr. Dirk Visser van 

dieselfde plaas Heksrivier, Clanwilliam. bet onderstaande 
aan my meegedeel. 

V ooraf maak sy ekskuus dat die voorlopige lysie so 
min bevat en vertel hoe die meisies aan die Pere) op skool 
gelag het om·dat sy so skerp bry. Dit kan ook nie anders 
nie-anders sou sy die ou tradiesie van die Clanwilliam
mers, om so sterk te bry, nie ophou nie. Dit is wat sy 
ons vertel :- · 

Die woord ook , meen sy, word hier meer gebruik as 
oek, wat met haastig spreek daar ook ~ehoor word. Nooit 
se hulle daar ok nie. Oak volgens haar mening is daar 
baie min onderskeid tussen die spraak van die voorste men
se en die minder bevoorregtes en meen dat dit op antler plek
k~ anders is, waar die arm klasse hul van slegter spraak be
dien. Die taal van die kleurlinge daar laat sy buite die 
kwessie, en vervolg: Ons se hier tein vir tuin (.alle stande 
Ae so). Ons praat van draaghoutjie (en nie van nekhoutjie 
nie). Kafferskuil (vir Bolandse palmiet). En palmiet (vir 
Rolandse papkuil) . So se ons ook vleikiesriet (vir fluitjies
riet), waterloop ( vir spruit), sigsloot (vir sugsloot), koggel 
of uitkoggel (vir uitjil, of spotdrywe-al die vorms is by 
ans gangbaar). Ons se gejop of gekul (maar nooit gejlous 
nie). Sommige praat van kambers (vir kombers), leegte (vir 
laagte), fintyn of fantyn (vir fontein). Ons praat van tafel
kliekie, maar nooit van tafelklytjie nie. Moffies (is gebreide 
vel- of wolhandskoene sander vingers). Ons gebruik die 
woord duinbessie (vir skilpadbessie). 

Verder deel sy mee dat haar vader haar op die volgen
de woorde attent maak-woorde wat by in Namakwaland 
g~hoor het en wat nie in Clanwilliam g.ebruik word nie: 
minse (vir mense), gase (vir gese), klof (vir kloof), doeer (vir 
rlaar ver), oer of geoer (vir oorheen), beult (vir bult), klong 
(vir kleinjong), gasels (vir gesels), diesman (vir duisman), 
ravier (vir rivier), das mooi (vir dis mooi), skeut (vir skuit), 
en so meer-alles wat nie in Clanwilliam gehoor word nie. 

In 'n later brief meld sy : , ,Ons hoor die volgende 
woorde hier :-

,,Hy moet van die end af so g~?1aak het". (i.p_.v. ,,Hy 
moet van die begin so gemaak het. Geweer (1n die Sand
veld is dit roer). ,,Moenie so swets nie" (naas ,,Moenie so 
vloek nie"). Die uitspraak van die woord bobbejaan is hier 
baie onvas (so hoor ons naas die mees gebruikte bobbejaan 
ook bojaan, boejaan en babbejaan). 

Tot sover mej. Maria Visser. 



144 

Wat die klankverandering van woorde in Clanwilliam 
betref, sal 'n onoplettende· persoon nie gou getref word nie 
dat vteikiesriet daar amper die uitspraak van fluitjies bereik, 
so ook tein en tuin. Die spraak van die Ced.erberge is die
selfde as wat in die antler part van die distrik gehoor word; 
so ook is die Sandveldse spraak dieself de. Verlorevlei ('n 
pan) heel daar Vloorvlei, flamink is daar volmink, net soos 
op baie antler plekke. Aangesien die Sandveld aan die see 
grens, is Lambertsbaai hul strand 'n groot visplek; gevolg
lik is hulle hier met die name van visse, skulpe en seediere 
bekend. Vakansiegaste besoek hierdie baai in die somer. 

Hier sluit ons met die Bolandse spraak af-wat f eitlik 
tog nie die geval is nie. Want die Bakermat van Afrikaans
sowel die van die spreek- as skryftaal-is in die Boland ge
lee. Die spraak het die trekkers na die antler dele van ons 
land meegeneem; en daar het dit onder verskeie invloede 
gekom om seker wysiginge te ondergaan, waarop ons voort
gaande sal let. 

Maar soos ons reeds aangehaal het, is die spraak bier 
die oudste; en gevolglik het dit meer eienaardighede ont
wikkel as op enige antler plek. Daarom moet ons so dikwels 
boor: ,,Jy praat nes die Bolanders." 

S P R A A K A FD -E L I N G No. 2 

§38-NOORDWESTELIKE DISTRIKTE, KAAP

PROVINSIE. 

Hierdie Spraakaf deling wyk baie af van die Bolandse 
srreekwyse-meer so as van enig antler. Uit die talryke 
"\'oorbeelde wat ek voortgaande die aandag sal op bepaal, 
sal ons 'n duidelike begrip lewer hoe die inwoners daar 
hulle in woorde uitdruk; maar dan sal uit die voorbeelde 
ook bly k dat al die woorde en uitdrukkings nie alleen aan 
daardie geweste behoort nie. Sou ons slegs afwykings voor 
ons he, dan kry ons 'n heel vae idee hoe die mense daar 
praat. En waar is 'n distrik wat net sy eie spraak het? Bil
likheidshalwe mag ons vir ons nie slegs aan afwykings ver
bind nie, maar ook vertel hoe Afrikaans oor ons hele land 
gepraat word; en gevolglik moet ek die -slegte sowel as die 
goeie spraak aantoon, sodat die leser sy eie gevolgtrekkings 
Jlaaromtrent kan vorm. · 

As daar plekke op aarde is waar 'n geweste die druk-
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kende hand van die natuur dapper weerstand hied, dan is 
dit voorwaar Namakwaland, Boesmanland en die Karo-ge
bied. Soms bly reens daar vir lange tye weg; alles skyn dan 
verdroog t~ wees; en 'n maand of so, na deurdringenda 
reens, word die woestyn 'n paradys waarheen duisende en 
duisende stuk wild en ontelbare swerms bye heentrek otn 
daar te verjaar en fees te vier. Maar die vernietigende 
droogtes ontbloot daardie geweste van amper al die vee; so 
wanneer die hoer die diere van ellende voor sy oe sien om
k.om, dan slaak hy die versugting: ,,Mog daar maar soveel 
aanteelgoedjies oorbly dat ek daarmee weer kan begin." 
Maar daardie ontn1oedigende teeslae vyl aan 'n volharding 
van staal. 

Dit was in die jaar 1870 dat ek die noordelike distrikte 
saam met my vader vir die eerste maal besoek bet. Alles 
het daar floreer soos in die sewe goeie j are van Farao. Van 
1880 tot 1883 bet ek as landmeter op Calvinia gewoon en 
bet plase heinde en verre gaan opmeet. En dit bet my in 
staat gestel om die spraak van daardie geweste af te luister 
toe ons so gesellig bymekaar was. 

Die oorsaak dat die spreektaal bier so agteruitgegaan is, 
laat hom maklik verklaar. Ongeveer tot 1875 was al die 
gronde daar nog oop kroonland; aan .elkeen was dit vry .. 
gelaat om met sy vee daarop ongestoor rond te trek. Word. 
dit op een plek te droog, dan word na 'n antler gedeelto 
getrek. Aan die keuse van vaste woning was dus nie te dink 
nie. Gevolglik was daar nie kerke en skole gebou nie. Eo 
dit was die nekslag vir verstandelike opvoeding. Behalwe 
die dorpies aan die kopermyne en Port-Nolloth was Calvinra 
die naaste dorp van betekenis, wat gemiddeld twintig uut 
te perd ver is. Om so 'n lang reis met ossewa te onderneem 
en dan nog die vee onder die sorg van antler te laat1 he.I 
baie bygedra dat nagmaal nie gereeld bygewoon is nie. Aan 
openbare onderwys was nog deur Staat, nog deur Kerk iets 
gedaan. Daarom het die Roomse Kerk daar so 'n vat gek191 
op mense wat aan hulself oorgelaat is. Ongetwyfeld bet die 
bevolking aldaar op verstandelike gebicd stil bly staan
indien nie, in baie gevalle, agteruitgegaan nie. Dit is nog 
'n wonder dat onder sulke toestande die Afrikaners van die 
Noordwestelike Kaapland vir die Afrikanerdom nie totaal 
verlore gegaan is nie. 

Hoewel sonder beJhoorlike onderwys het die Afrikaner 
sy taal behou-hoe dit ook al vermink is. Die groat gebrek 
aan d-oeltreffende leesstof het horn bier gedug laat voel; 
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iemand uit daardie geweste skryf my : , ,My skoolkinders 
het my Jakob Platjie so opgelees, dat ek nou weer 'n nu we 
moet koop." Le voor die nie-leser.s verteerbare lektuur, en 
hulle sal dit geredelik verslind. Plaa·s dit in hul bereik, 
en hulle sal dit kom steel-dit weet ek by ondervinding. 

Maar dis juis hierdie .gebrek aan die regte leesstof--om
dat dit daar nie te kry was nie-wat bygedra het dat die 
spraak van daardie oorde so agteruitgegaan is. Baie ge
paste woorde el) uitdrukkings is vir daardie mense verlore 
geraak; ook is die bestaande voorraad woorde erg vervorm, 
en die nuwe spraakdele wat die veranderde toestande moes 
vertolk, is weens gebrek aan taalbegrip onhandig gekies, of 
toevlug is geneem om woorde uit die tale van die Hottentot 
en Boesman te ontleen. Met dit alles voor ons, en daarby 
dat hierdie spraak die platste vorm is wat Afrikaans onder 
blankes bereik het, kan dit nie onken word nie dat hierdie 
spreekwyse die pittigste en beeldrykste is wat ek in ons 
land teegekom het. Lees verd~r, en ons sal van hierdie f eit 
ten volle oortuig word. Nou mag hul plat lyk; publieke 
sprekers sal sommige van die woorde en raaksiening in hul 
toesprake gebruik om die , ,mak" te maak, en eerlank pryk 
hul in die skryftaal soos: ,,Bo my vuurmaakplek," ,,uit
oorle, ,,toe ek ·my kom .kry." ens., wat vroeer as baie plat 
beskou was. · 

Alvorens ons oorgaan om die spreektaal te behandel, 
wens ek duidelikheidshalwe 'n lys van gebruikte woorde 
voor te le om 'n begrip te kry watter vorme uit verskillende 
uitsprake van een en dieself de woord gekies word. Dit sal 
ek by elke Spraakaf de ling doen om te let op hoe die woorde
gebruik verander of dieself de bly. Hier volg die lysie van 
gekose woorde :-

Alwyn, ertappel, akkeldis, aljimmers, appelliefie, atjar 
(piekels nie gebruik nie), baie, beteuteld, bietjie (naas bie
kie), bobbejaan (ook bojaan), hoehaai, keffertjie (ook brak
kie op klein soort honde toegepas), bril (b. v. ,,Hy dra 'n 
bril"), brulpadda (ook parra), bokmakierie (pleks van kok
kewiet), brugte (naas brue en bruens), skaapdip, dutjie (on
bekend), duiwel-by (sander s), warrelwind, flus (nie be
kend nie), flussies (word in Namakwaland gehoor), gare, 
gareboom (in Namakwaland heet dit ook mak-alwyn), ver
henielte, gensbok, girnaat (naas gernaat), gesprikkel (ook 
gespikkel), guit, gevoelendheid (ook gevoelens), kameel 
(vir giraf), kitaar, gooi, girdyn, gunter, harpoen (van 'n 
pyl), repuis, iewers, kaaiman (soms toegepas op klipsal-
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mander), kalmoes, grou (vir grawe), oener, kamma (ook 
kamma, kamtag, kamelielies), kan en ken (word reg ge
bruik), karnaUie, salmanner, koggelmanner, kom en skot
tel (reg gebruik, b. v. waskom, bakkom, vleisskottel, groen
teskottel), kommande, leegte (soms laagte gehoor), leventel 
(ook lavintel), leunsriem, miskiet, more, opsternaat, okker
neut, onwettig (naas stout vir ongehoorsame kind), oek 
(naas ook), oulap (pennie), paddastoel (naas parrastoel en 
sampioen), papkuil, patats, plaks (donkiekarwats), tarmtaal 
(poelpetaan onbekend), renoster, risper (naas rispe), rolle
tjie (gare), seilgare, sonbesie, sonstraal (ook sonsteek, siek
te), solteer (vir sorteer), dotter (vir stinkblaar), strooihuis, 
swaaltjie (voeltjie), twak, teiken (naam skryf), teikenskiet, 
tink-tinkie (soms ting-tinkie), trapsuutjies (ook Jantjie-suu
tjies-trap), pan (mees kolk) , vlei (sowel vir 'n vlei water as 
vir 'n vlak leegte), ens. Ons hoor ook soms geuskenners of 
guskinders (vir ongetroude jongm.ense). 

§38(A)-BOESMANLAND. 

Hierdie geweste het sy naam Boesmanland te danke aan 
die m·e!ligte Boesmans wat hier in vroeer tyd gewoon en 
gej ag hct. Die wereld hi er is gely k en met koppies en 
rante ver van mekaar besaai. Op plekke is dit sanderig; op 
ander, waar dit kaiingveld is, is dit so hard en gelyk as 'n 
tafel. Die landskap is vaal en grou van kleur; lopende water 
vind 'n mens daar nie as net na 'n groot reenval. Sommige 
riviere, waarvan Hartbeesrivier een is, hei op baie plekke 
rotskranse aan die oewers, wat getuig dat daar 'n tyd wa1 
dat die strome standhoudend was, daar dit honderde jare vir 
water neem om so 'n kanaal deur die harde rots uit te kerf. 
Nie alleen het die Goe\verneurs van die Kroonkolonie die 
mense daar aan hnl eie lot oorgelaat nie, maar ook min 
aandag bestee aan hoe sake daar van Regeringswee toege
gaan het. Kenhardt was in die ou dae die enigste poliesie
stasie vir die hele Boesmanland. Die publieke geboue bet 
vaal kleimure en 'n grasdak gehad en het daar treurig uit
gesien. V dor die deur, onder die kareebome, 'het 'n blok 
gele met gate daardeur om die voete van gevange Boesmans 
daarin te steek, waardeur hulle belet geword is om te ont
vlug. Die voorste karner 'vas die kantoor of raadsaal, waar
in o.a. 'n paal geplant was met 'n koffiemeul daaraan. Nooit 
sal ek die dag vergeet nie toe ek as elfjarige .seun een na
middag daar koffie moes gaan af maal. Ek was moedersiel-
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alleen. Eers bet ek die voetblok vir Boesmans voor die 
deur beskou en toe binnegestap. Die eerste wat my oe op 
val. was 'n rak waarop verskeie kopbene van Boesmans was. 
Maar dit beloof ek u, so gou het ek nog nooit 'n groot 
brand set koffie in my lewe af gem a al nie I Wei, dit was die 
publieke kantoor van die hoofsetel van Boesmanland; as dit 
bier so toegegaan het, watter aandag is aan die distrik be
stee? So 'n verwaarlosing het natuurlik nadelig op die 
mense alhier gewerk; en na hul ontwikkeling, of nie-ont
wikkeling, het die spraak sy eie koers ingeslaan. 

Aan ds. J. F. Mentz, predikant op Kenhardt, het ek 'n 
lys van woorde en uitdrukkings gestuur om met die plaas
like spraak te vergelyk. I-fy het net pas daar aangekom; so 
bet ek horn by verrassing gepak en kon hy nog nie veel 
v.ertel nie. Dit is egter wat hy ons meedeel :-

Hulle noem die predikant en sy vrou gesamentlik me
neer-goed. So boor ons ook: , ,Daar kom boeta-goed aan'' 
(as 'n broer met antler saam aankom). , ,Ek het horn lhier 
agter die bult gehad en w.eer gelos" t vir , ,Ek het horn bier 
agter die bult ontmoet en w·eer weggegaan). ,,Ons was in in 
dikkedensie met die saak" (vir ,,Ons was in 'n moeilikheid 
met die saak"). ,,Dit is nou vir jou weer 'n pyntensie" (vir 
,,Dit is nou vir Jou 'n moeilikheid"). ,,Ek voel net kaduks" 
(vir ,,Ek voel net ongesteld"). Verder gevoelendheid (vir 
opienie). Krimpvarkie (vir rolvarkie), mue (vir moggies). 
Soms word Bybelse tekste aangehaal wat nie die juiste be
tekenis teruggee nie. Dubbelvorms tref 'n mens hier dik
w·els aan (soos : by en met ons. Ook boor ons van koppietjie, 
klippietjie), ens. 

Tot sov·er ds. Me~tz. 
Die plantegroei van Boesmanland kan langd urige 

droogtes deurleef; oor die vlaktes is vers·prei doringbome, 
waarvan sommige groot weerstand teen droogte kan hied; 
en, soos iemand gese het, sou 'n mens hulle op die water
lose maan plant, sou dit 'n wonder wees as hulle daar nie 
groei nie. Die sandbeddings \'an riviere hou soms vir 'n 
la:pg tyd water; grawings daarin gemaak beet g.orres, waar
uit drinkwater geskep word. Die vee kry bul drinkwater 
geskep met emmers uit pulse (putte) en word gegooi in 
klipkrippe in die grond bevestig. Op die rante groei alwyn, 
waaronder horn bevind die kan-nie-dood-nie, wat vir j are 
in die lug opgehang kan word sonder tekens van gebrek te 
toon-sy bont g~spikkelde vleisige blare bly stewig en blink 
en die rooskleurige blomsteel verskyn op die gesette tyd. 
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Op die wve vlakt.es wat nerens skyn te begin en neren~ .~kyn 
te eindig nie, groei vyebossies getooi in blommeprag van al
lerhande kleure: ook sien ons daar blomkoolbossies, driedo
rings, repuisbossies, brakslaai, gannabos (of asbos), volstruis
g'fas, en meer van die soort. Hier is die tuiste van die boes
mangras, wat in goeie jare op die veld pronk soos koring 
op 'n land. Die noordpol en noorsdoring ontbr.eek bier nie; 
en pragtig teen die rantjies staan die kokerboom, waarvan 
die Boesmans hul pylkokers vervaardig. Die gif vir hul 
pyle is afkomstig van die gifbos wat maar op 'n paar plekke 
groei in Boesmanland bokant Upington tussen Vaalkoppies 
en Matjiesrivier. Die naam van die plek is Gifkloof, alwaar 
dit tot veryuilens groei. Die gif bos het geen blare nie, net 
vierkantige arms en wat van vyf tot ag voet hoog word (dit 
is 'n euphorbia of 'n soort noorsdoringboom). Die onvergank
like olie waarmee die Boesmans hul skilderings uitgevoer 
het, word van die t' kouboom se bessies gemaak; in die sand
laagtes van Brabees, Renosterkop en Noudonsies word die 
bosse in menigte aangetref. As die aankweek van die t' kou
boom in hande sou geneem word om die olie daaruit te ver
vaardig, wie weet wat 'n bron van ink oms dit vir die Boes
manlanders sou wees. Die ajoos is 'n bolvormige swamge
was (duiwelsbrood) en lewer die kastaiingbruin poeier waar
mee die Hottentotte en Boesmans hul gesigte mee blanket. 
(Dit heet in die Karo ook oeltjies of nambosies-ons kom 
later weer hierop terug). Die t' kooibos se gom het die Boes
man ook vir sy skilderinge gebruik (sien verder Boesman
Stories, Deel III p. 144). Die sonsondergang in Boesmanland 
is pragti_g; .wanneer die son opkom, lyk dit groat, of soos 
die mense dit daar uitdruk : so groot soos die voorwiel 
van 'n wa. 

Die weleerw. dr. W. P. Steenkamp was so vrindelik, 
op my versoek, om iemand aan te wys wat met die Nama
kwalandse en Boesmanlandse spraak op die hoogte is. Hy 
het ·mnr. Emanuel de Roubaix, prinsipaal van Roggeland
skool, naby Nieuwoudtville, aangewys. Mnr. De J:\oubaix 
bet van kind tot jonkman iD Boesmanland opgegroei, sodat 
hy horn 'n Boesmanlander durf noem. Hy het die spraak 
gepraat, en daarby is hy 'n baie goeie opmerker met 'n fyn 
gehoor vir klanke. Aan horn het ek ook 'n lys van woorde 
en aantekeninge gestuur, en dit is wat hy daaromtrent mee
deel: 

Die woord noi se uitspraak is moeilik om te beskryf 
so.os dit bier uitgespreek word-net soos die geval met die 
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woord baie. Ons se nie kortaf n6i nie, maar ook nie lank
uit nooi nie, maar ons is nader aan noi as nooi. As ons 
n6i uitspreek, is dit asof ons die n-klank so saamsmelt met 
di dat dit tot op die end van die uitspraak nog saggies ge
hoor word. Netso is dit met baie. Ons se nie baie nie, 
maar ook nie duidelik banje of baing nie. Dan vervolM 
mnr. De Roubaix : 

Die spreektaal van Boesmanland kom haie ooreen met 
gewone Afrikaan..,; soos dit gewoonlik gepraat word, hoewel 
daar taamlike uitsonderinge in voorkom; dog dis beter as 
die van Klein-Namakwaland (Groot-Namakwaland le noord 
van Grootrivier en val derhalwe huite ons bespreking). 

Die omgang met die Basters (Griekwas), Boesmans en 
Hottentotte, die gebrek aan leesstof, die aanraking met die 
trekboere van Namakwaland, die moeilikhede aan 'n trek
kerslewe v-erbonde, die eienaardige omstandighede en die 
omgewing van die natuur aldaar~ ook die afgeslote lewe
dit alles bet natuurlik groot invloed op die ·Spraak van die 
Boesmanlander uitgeoefen. Gelukkig 'n verandering ten 
goede tree nou in, en in die opsig word dit beter. 

Kan en ken word soos in die skryftaal reg gebruik, 
sommer (vir somar), gistraand (vir gisteraand), vollens 
(volgens), vollende (volgende), speul (speel), veul (veel). 
Die N amakwalander, en haiemaal ook die Boesmanlander, 
geb.ruik hy, sy, hom vir die vroulike geslag (soos : ,, Waar 
is Hannie? Se hom, hy moet sy handskoene hier bring.") 

In N amakwaland bet ek die v·olgend.e aangeteken kort 
na die sinne gebesig was: , ,Ma seet (sit) hom ('n meisie) 
kappie op; by kaalkop mos loop rood." ,,Ky~ daar oenP.r, 
waar die ravier die draai tjee (gee), nou net daar op die 
semde (selfde) plek is sy staning" (veewerf). ,,Die semde 
jaar wat ons jelle bier getrek kom had, bet by die skaap 
gevloor" (verloor), ens. (Hier merk ons duidelik Griekwa
invloed). 

Hier volg 'n lys van woorde en uitdrukkings waarvan 
verskeie elders ook bekend is, maar die doel is om taaleen
heid aan te toon en dat bulle ook bier aangetref word
anders sou ons die skyn wek dat die mense bier net 'n 
;minderwaardige taal spreek : 

Atjar, aidon, asbek (almal op donkies toegepas), agter
verby (te laat, s-0os, jy kom agterverby), bietjie (vir baie 
b. v. dis bietjie lekker), bladslaan (vir groet, soos•: "Toe, 
slaan blad"), baie ampertjies (vir so byna, op min na, b. v. 
,,Hy was baie ampertjies te laat"), bietjie baie (vir waarlik, 
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taamlik baie, soos: ,,Dis bietjie baie perm.antig van horn'-'), 
bakoond-danster (vir volwasse persoon van klein gestalte), 
boodskop (boodskap), bang (as werkwoord, b. v. ,,Ek bang 
nie," d.w.s. ek is nie bang nie), bloedvulling (vir bloed
wors), draai (vir vry, b. v. ,,Hy draai daar"), ding doen (vir 
kan dit doen, b.v. ,,Hy kan die ding doen wat hulle s~ 
gesels"), die iets (vir in tel wees, b. v. ,,Hy verbeel horn dat 
hy die bietjie iets is"), dra sy kniee (vir weghol,, b.v. ,,Toe 
die hond-e blaf en korn, dra hy sy knie~"); ewenof (vir korn
pleet of, b. v. ,, Dis evJen-of ek 'n dreuning hoor"), eerlike
siekte (rnelaats of vuilsiekte), Jantein (fontein), geselstwak 
(tabak wat aanhou brand as iernand gesels), grou (vir gra
we), geef (gif, so ook geeftig vir giftig), ho tom (pap van 
koringmeel), hotom (swaar, b.v. ,,Hy het dit hotom ge
had"), ien (vir in, b. v. ,,Die larnmers is ien die kraal"), 
ingeknier (aangerandi b. v. , ,Ek het horn met die vuis in
gekuier"), inneraad (inderdaad, b.v. ,,Is dit inneraad so?"), 
krieseltjie (kle~n bietjie of stukkie, b. v. , ,Daar het nog 'n 
krieseltjie oorgeb1y"), kees (kis), Koes (Koos), kend (kind),. 
koemetjie (kornrnetjie), kant (vir sy, b.v. ,,Le op jou kanl 
of linkerkant"), kargeleentheid (vir kar met perde of don
kies, b. v. ,,Hier kom 'n kargeleentheid aan"), kant-toe t~ 
(probeer, b. v. ,,Hy het hierdie kant toe, dan daardie kant 
-toe en weer al kant toe weggele") , Leplek (veewerf by kolk 
vlei of put), lank (vir baie, b.v. ,,Daar is geld lank, hy bet 
kos lank"), Leia (Lea), Leintjie (Leent,jie), Loekas (Lukas)~ 
Lawies (Lowies), langhand (skelm, b.v. ,,Hy is langhand")~ 
lou (leeu), muskant ook moeskant (vir musikant), moker 
(slaan), niewers (vir nerens, b. v. dis niewers te kry nie), 
noustrop trek (swaar of moeilik kry, b.v. ,,Ons het met die 
droogte noustrop getrek"), net nimmertjies (ewentjies, net 
nou, b.v. ,,Ek gaan net nimniertjies huis-toe"), naamhaal 
(vir kind-doop , b.v. ,,Die kend moet nog sy naam gaan 
haal"), t'norra (Boesman-woord vir agterkop van mens of 
dier), ontou (onthou, b.v. ,,Jy rnoet dit ontou en nie ver
geet nie"), oompies (rooikop-rysmiere), ontskoot (ontgaan,. 
b. v. ,,Dit bet my heeltemal ontskoot) , padlangs (reguit, 
b.v. ,,Praat tog padlangs"), propplies (vir propper, b.v. 
, ,Dis propplies net soos jy dit vertel"), rooikeel (slukderm> 
b. v. ,,Ek braai nou die skaap se rooikeel"), rieme sny (weg
hol), ravier (rivier), slangsleepseltjies (klein spoelinkies na 
'n sagte reentjie of min reen) , stuur haal (vir laat haal, b.v. 
,,Ek het die donkies stuur haal), swaalhoutjie (vir vuur
houtjie), skrou (skree of skreeu, b.v. ,,Wat skrou die kind 
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ao>n), skawagter (skaapwagter), so 'n lyk (vir netso, b.T .• 
,,Ek het ook so 'n lyk ding"), staan of styfstaan (hard:loop, 
b.v. ,,Hy staan net sty/ in die pad toe die honde agter hom 
was), semde (self de, b. v. , ,Dis die semde storie van hoeka"), 
lru (terug, b.v. ,,Maak die p~rd tru I''; ,,Tru l tru. '" 'vord 
dan geroep), tweestraalkam (vir hare met 'n paadjie ge
kam), toiings (flenter.s, ook toiingrig vir verflenterd), 
Crap-in-die-yster (vir toe, loop I toe, spaander I) [Vergelyk 
Transvaal: ,,Toe, trap in die hos"], troos (vir sl.aan, b. v. 

Troos die kend, waarom is hy so stout"), uit di-e smaak 
{iaf, belaglik, b.v. ,,Hy is uit die smaak van verspotgeit"), 
eier-perde-in (vir kwaad, boos, b.v. ,,Laat horn staan, hy 
is nou net die vier perde in"), voorkend (onegte kind), 
t1rinne (vreemde, b.v. Hier was vrinne mense), wysbrouers 
{vir winkbroue), tvas hom (vertel horn die waarheid ·goed), 
weinkel (winkel), werfmaak (baklei, stry, b.v. ,,Se vir horn 
as ek by horn kom, sal ons gou werfmaak"), waffer (vir 
watter), ~ns. 

Ek onderbreek om die aandag op ·enkel f eite te vestig 
OB om 'n paar aanmerkings te opper. Bostaande voor
beelde van woordvorming en gedagte-uiting lewer ons die 
·bewys watter rigting 'n taal inslaan as die volk nie lees 
nie. Behalwe by die poliesiestasie op Kenhardt en by die 
Kopermyne was in die ou dae geen poskantore nie-toe
atande het dit so in die hand gewe1 k. Die veeboere bet 
van plek tot plek getrek, hul wonings bet be~taan uit groot 
matjiesgoedhuise. Dik stewige latte word halfmaan ge
buig, in 'n sirkel word die in die grond geplant, ho aan 
mekaar stewig vasgebind, dan word matj iesgoedmatte oor 
die raamwerk teen mekaar getrek en so aan die latte vas
geknoop. In warm weer speel 'n koel luggie daardeur; in 
koue weer word brandende kole in groot bakke binne ge
bring, 0n gesellig skaar die huisgesin hulle om daardie 
brandende kole. Wanneer dit reen, swel die matte en die 
huis word dan so dig as 'n tent. Hoe romanties so 'n vrye 
lewe ook mag wees, lewer dit niks opbouends vir die gees 
nie. Met opmeet van die ope gronde in plase van 5,000 
tot 25,000 morge was aan die sw·erwende lewe 'n end ge
kom, en elkeen moes maar sien om op sy eie stuk grond 
klaar te kon1, waardeur onderlinge ·omgang met mekaar 
beperk geword is, en vir taalontwikkeling was daar toe 
minder speelruimte gelaat. 

Ons bring mnr. De Roubaix weer aan die woord, en 
hy bepaal ons aandag op wisselvorms soos: lnfleensa (naa1 
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infelensie), inflemasie (naas inf elmasie), vergelyking (naas 
verglyking, vergelykenis, b.v. ,,Ek is nie jou vergelykenis 
nie"). Om klem by te sit se hulle: , ,Arrie, die ding mens 
was baie daar by die kerk." Middesyne (naas mirresyne), 
frommel, frummel vir inroer, b.v. ,~Die pap is te dun, 
frummel nog meer meel in," vreetsig (naas vreetsag vir 
gulsig), smirrags (naas smiddags), Namakkersland (naas 
Namakkeland vir Namakwaland), pesede jaar (naas verlere 
jaar vir verlede jaar), bakke-oeroe (naas bakke-oerie vir bol
makiesie-slaan), speuling (naas speling vir ruimte, b. v. 
speuling tussen as en wiel), jakkalsdou (naas jakkalsreen
tjie vir motreentjie of sagte reentjie), gou speul (naas 
kort speul vir gou maak, b. v. , ,Ek bet maar kort met horn 
gespeul"), skade (naas skare vir skaduwee), boeke vat (naas 
oefening hou vir godsdiens tu.is), ouenlik (naas oulik vir 
slim of poliets), brief maak (naas paar lettertjies maak vir 
brief skrywe), ybieka (naas abieka vir abiekwa, dis 'n soort 
boom wat op soutgrond groei), dit (naas darie, b.v. ,,Soos 
dit man of darie man, lelik is, het ek nog nie gesien nie"), 
briek die wa (naas knoop die wa vir rem aandraai), skaap 
(as versamelwoord naas skape, so ook os en bees vir osse 
en beeste). 

Daar bestaan verskeie uitroepe om diere aan of uit te 
keer, en die diere skyn gewoond daaraan te wees en ver
staan dit goed : , ,Roepsek 1 roepsek l" ( vir osse wat na die 
jukke gekeer word). (In Transvaal hoor ons: ,,Hoi I hoi l") 
,,Ruit 1 ruit l" (vir bokke wat tussen hul lammers uitge
keer word, soos : ,, Toe Saalklap, ruit 1" ,, Toe Geelblom, 
ruit 1 "). Hierdie uitroepe is verkortings van roep-se-ek I 
en daar-uit l 

V erder word gehoor : maag stilmaak ( vir stukkie eet,; 
b.v. ,,Laat ons uitspan en maag stilmaak"). Langs Buffels
rivier ,en op 'n paar antler plekke het. ek gehoor: keul (vir 
kul). Ook kom nog voor baie verkleinwoordjies, miskien 
meer so hi er as op and er plekke, 1soos: kof fiemelkies, eet
goedjies, vleisies, ens. ,,Hy hou sy lyf knipmes" (vir 
spoggerig en windmaker). Van so een word ook gese: 
,,Hy <:ink hy is die bietj ie iets." Sekelnek ( vir 'n perd wat 
met krom nek pronk, b. v., Ei, hoe kom die perd sekelnek 
aan"). In geselskap van dames beet die manlike geslag 
van beeste die grootbees; of van skape ·en bokke die groot
skaap of grootbok). Iemand met mooi oe word beskryf: 
,,Sy oe het sommer 'n wegtrek." Met die gebruik van die 
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woorde af hanklik en onafhanklik raak hulle soms hopeloos 
in die war en gebruik d an die een vir die and er. 

Die kom1nando-m·cnse in die oorlog 1899-1902 het ver
skeie woorde uit die noorde m·eegebring wat sedert bier 
gangbaar ge,vord h et soos: stor1njaers (vir wat ons ePrs 
poffertjies of vetkoekies genoem het), tjoe (van Engels 
chew vir 'n pruimpie tabak) , piekfyn (van Eng. pick fine 
vir heel deftio') aikona (van Kaffers vir nee of dis nie so 
nie), ens. Weer onderbreek ons. 

Bogenoemde voorbeelde gee ons nog meer van di0 ge
dagtegang van die veeboere van Namakwaland en Boes
n1anland. Teen groat kommando's van inhoorlinge het 
hulle nooit nodig gehad om te stry nie. Maar die gedurige 
strooptogte van klein bend es Boes mans was knaend en baie 
gevaarlik, daar die verborge vyande met dodelike gifpyle 
skiet. Krygslis, meer as dapperheid, le hier beslag op die 
meer beterste man. En die m eer beterste manne was daar 
te vi nd om daardie landstreek be\ oonbaar te maak deur 
die verraad van die inboorlinge te straf en om leeus, \Volwe 
en ander verskeurende cliere ten onder te bring. Maar die 
kanse was nie daar nie om sulke groat manne en staats
manne vir ons volk te lewer as wat die Voortrek aan ons 
land geskenk het. :Die rneer beterste manne in Narnak·wa-· 
)and en Boesmanland hr-f. voorwaarts getree, en het h elde
dade verrig. Maar die Voortrekkers het te doen gekry met 
stormlopende Kaff ers oor die ope veld en dit het meer as 
krygslis vereis-naamlik heldemoed en dapperheid om die 
stormlopers weerstand te hied. Hieruit is generaals van 
naam te voorskyn getree. Die Boesmanlander en Nama
kwalander is helde waar hulle is. Teen die be·soekings 
van diP, natuur het hulle 'n harder stryd te voer. Dan, 
hul vyande is gevaarlike wegkruipers, \-Vat inet geluidlose 
gifpyle skiet. Ver van beskawing uitgesluit ontmoet hulJe 
min persone van 'vie huJJe iets kan leer. Hulle woon t.ns
sen Hottentotte, Griek\ivas en Boesmans, \Vat meer gesellig 
is as die flegmatieke Ka ff er; ook het leesstof on th reek om 
hul spraak te bevorder. Is dit dan nog 'n \Vonder dat hulle 
soveel van daardie tale oorgeneem b et ? 

Om enigsins koers te kry hoe om die gebruikte Hot
tentotse woorde te spelle het ek my ge,vend tot mevr. A. 
Winifred Hoernle. van die Witwatersrandse U niwersit.~it. 
daar sy die taal magtig is. _Heel welwillend het sy my te
gemoet gekom en dit is wat sy my onder ander meedeel : 

Met die toegesonde lyste van woorde het ek my bes 
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gedoen. Die uitspraak-van die Hotientotse spreekwyse
is baie vervorm. en dit was in verskeie gevalle vir my baie 
moeilik om uit te vind watter woord eintlik bedoel word. 
Nieteenstaande kon ek die meeste daarvan herken. Dit ly 
geen twyf el dat hulle van Hottentotse oorsprong is nie. Die 
woorde deur die Boere oorgeneem is j uis van die s-oort wat 
iemand sou verwag dat :hulle die sou oorgeneem het
naamlik name van verskeie soorte akkeldisse waarvoor hul 
nog geen name van hul f~ie besit nie; name van verskillende 
·Soorte borne; name van verskeie eienaardige berge, of wa
tergate, en so meer-wat presies enig ander nuweling sou 
gedoen het voordat hy uitgevind het wat die woorde bete
ken. 

Ek het die spelling gevolg soos in Kronlein 1se Woorde
boek aangegee, daar dit vir die nuutste geld. 

/ staan vir suigklank (click) teen die voortande (dental 
click). 

II staan vir die dwars-suigklank (lateral click). 
t staan vir die suigklank teen die verhemelte (palatal 

r,lick). 
I staan vir die agterste suigklank (cerebral click). 

- oor 'n klinker beteken dat dit lank is. 
"' "or 'n klinker beteken dat dit genasaleer word. 
' oor 'n klinker beteken dat die klank van die lettergreep 

laag is. 
' oor 'n klinker dat die toon middelmatig is. 
v oor 'n klinker beteken dat dit sterk beklem is. 

Hierdie is naamlik die drie klemtone in ff.ottentots-'n 
verkeerde klem op 'n sillabe of woord gee daaraan 'n ver
skillende betekenis. 

U sal bemerk dat baie van die toegesonde Hottentotse 
woorde 'n Afrikaanse agtervoegsel het, soos tjie. Ook is 
in u lys oe gebruik vir die Duitse u. Die woorde wat ek 
nie kon uitmaak as Hottentoise woorde .nie, het ek met 'n 
vraagteken ( ?) gemerk. N atuurlik is daaronder Koranna
woorde wat in die Nama-Hottentotse Woordelys nie voor
kom nie, en ook Boesman-woorde wat vervorm is. 

Tot sover mevr. Hoernle. 
Soos gewoonlik, wanneer iemand woorde van inboor

linge oorneem, spreek hy die nie altyd suiwer uit nie. Dit 
is ook die geval hi er, want die doel is om sekere voorwerpe 
met die woorde aan te duie of gedagtes daarmee weer te 
gee. Ons sal nou 'n lys van woorde en uitdrukkings, deur 
mnr. Emanuel de Roubaix opgestel, behandel en agteraan 
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tussen [] byvoeg die suiwer Hottentotse woord soos deur 
mevr. Hoernle aangegee. Hier volg die woorde soos in die 
spreektaal van Boesmanland gehoor word: 

I ' 

I Koras vir Hottentot [ eintlik 'n Koranna-H ottentot]. 
t Koeroebee vir krummels of potaanbrandsels [thurubi]. 
Eijo [ei6] vir ja of gelykgee, b.v. ,,Jy praat so eijorag 

of /kamkoe, d.w.s. ,,Jy praat so na my smaak" 
[/ gamgu( P)]. 

v 
t ky kam vir maagvol of versadig geeet [+ u II a]. 
Gesiebie vir bietjie gereen, b. v. , ,By ons het dit net 

gesiebie [ sabe]. 
Naba-dingetjie vir pierinkie [naba beteken om le 

blink-dingetjie Afrikaans]. 
J Koeboe vir laf van ·smaak, b.v. ,,Die bier is Jkoeboe'· 

[ l gab u beteken smaakloos, laf]. 
Toe+kom vir toe-naai met gare of riempies [toe is 

Afrikaans en tom]. Of toe-gabba vir toe-naa.i [toe 
is Afrikaans en gaba]. 

/ kirrie vir hottentot-seer veroorsaak deur bloedvergif
tiging [garis]. 

Tiem'1 vir gh_riesblik waarin ~ekook word [ P]. 
J ky-jakkals vir maanhaar-jakkals [ / gi beteken aard

wolf]. 
/Orobok vir bok in melk waarvan die lam dood is 

[ or6s word nooit met 'n suigklank (click) uitge-
1spreek nie en stel voor 'n bok wat haar laat ·melk 
sonder lam]. 

/ Kooi-bos vir 'n groot soort vyebos ( P). 
IKamkoe vir .eersteklas, b.v. ,,Die os trek /kamkoe 

[/gamgu?]. 
Pelie of pellie vir brood [berep is brood. Daar is geen 

l in suiwer Hottentots nie. Bereb is 'n woord 
deur die Hottentots oorgeneem en die r is in hier
die geval verander in l in hierdie dialek]. 

!Koe vir pondok van 'n Hottentot [ lnus beteken pon
dok]. 

Mnr. De Roubaix vervolg : Van die u-klank maak · die 
kleurlinge daar eu, b. v. skeurfte, beult, gekeul, skeulpad, 
seukel, ens. Die uitgang ig verander hulle gewoonlik in 
ag, b.v. gewillag, gierag, bloederag, ens. So hoor ons ook 
geester (gister), etje (vir ,,Ek ·se"), oeit (uit), orel (oorlede, 
b. v. ,,orel ma"), en nog meer. Hierdie spreekwyse bet on
getwyf eld veel invloed op die spraak van die blanke kin-
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ders; en wanneer hulle volwasse is, dan is dit reeds in lhulle 
ingewortel. 

Tot sover mnr. De Roubaix. 
Hierdie toestand van taalverknoeiing tref ons nie aan 

nie in streke waar Ka ff ersi die bediende-klas uitmaak, soos 
·h. v. op die Kaapse oostergrensdistrikte, Vrystaat, Natal en 
Transvaal. Die rede hiervoor is dat die mense in Noord
wes-Kaapprovinsie nie meen om die Hottentot-taal suiw.er 
te praat nie en stel hul tevrede met enige woorde waarvan 
hulle sommige verafrikaans het. 

S38(B)-NAMAKWALAND. 

Die landskap van Namakwaland vertoon net so vaa~ en 
grou as die van Boesmanland. Aan die seekus is daar 
groat wit sandduine, en vandaar is dit 'n sandvlakte tot 
aan die berge met groat graniet-rotse wat kan wedywer met 
die van die Perel. Die oosteli~e gedeelte stem ooreen met 
Boesmanland wat geaardheid van veld betref. Sommige 
streke het slegte weiveld, die bossies is klein en staan ver 
van mekaar; daarom tref 'n mens daar plase aan wat oor die . 
20,000 morge groot is. En soos spotters dit soms uitdruk: 
, ,Dit vereis in die somer 'n morg grond om 'n skilpad 
aan lewe te hou." Maar hulle praat anders as hulle die 
velde sien 'n ruk na deurdringende reens. 

Ons het hier te doen met Klein-Namakwaland, wat 
suid van Grootrivier aan die kus le. Dit was eenmaal die 
gebied van die Namakwa-Hottentotte, waarvan 'n stam met 
hul oorspronklike taal nog bestaan in Groot-Namakwaland 
en Damaraland in Suidwes-Afrika. Hulle is nog die 
suiwer ras van Namakwas en Damaras ·met 'n lewende 
taal, waarvan mnr. Tindall '.n woordeboek in 1852 uitgeg~e 
het. 

Die Basters of Griekwas is 'n bloedvermenging tussen 
blanke vaders en Hottentotse moeders en het saam met die 
boere uit hawestede en onmiddellike omgewing op noord
waarts getrek. Daar hul moeders Hottentotse vrouens 
was, het die kinders 'n plat, onbeskaaf de Afrikaans gepraat 
-'n spraak wat vandag nog deur hulle gebruik word. En 
dit is juis hierdie gebrekkige wyse van uitdruk wat so na
delig werk op die spraak van Namakwaland en Boesman
land. 

Aan mnr. B. J. P. van der Merwe, van Rietpoort, naby 
Biesiesf ontein, wat daar arbei as godsdienstige onderwyser 
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en oef enaar, het ek ook 'n lys van woorde en uitdrukkings 
gestuur om te ondersoek en te toets. Met die bulp van 'n 
jongdame, wat baar aan dieself de werk van liefde wy, bet 
by die lys van woorde onderstreep. Mnr. Van der Merwe 
is aan die Perel opgegroei en was nog nie te lank daar om 
baie te vertel nie. En dit is wat by ons meedeel : 

Vir wat? (word bier gebruik vir waarom ?) tentkar , 
soms tintkar (vir kar n1et bamboeskap), kapkar (vir kap
kar) , eiendera (vir eintlik, b. v. Dis eindera spytig dat dit 
so gekom b et) , moeilik (vir siek of on\vel, b. v. ,,Ek voel 
reg moeilik vandag") . Ook boor ons hier: ,,~oos dit man 
darem kan vijoolspeel, bet ek nog nie gehoor nie." On
lekl~cr (vir ontevrede, b.v. ,,Ek voel onlekker dat by nou 
so gemaak b et"). Etje, etse, etje (vir ek se, b.v. ,,etje 
oumaat, kom bier"). Ou of au (vir gee, b.v. ou vir my 
dan 'n stukkie twak). 

Tot sover mnr. Van der Merwe. 
Die volgende is die mededeling van mnr. J. D. A. 

Crafford , wat goed m et die Namakwalandse spraak bekend 
is; dit sal blyk d at sy woorde baie anders is as die van mnr. 
De Roubaix oor die Boesmanlandse woorde, dog die verskil 
i·s slegs in die meeste gevalle te wyte aan die wyse hoe die 
twee here die Hottentot- en Boesman-woorde spelle. Dit 
is wat mnr. Crafford ons meed eel : 

Volgens belofte stuur ek die woorde en uitdrukkings 
wat bier volg. Dog net dit vooraf: Die woorde, ens., is 
afgeskrywe soos bulle gehoor word van Springbok af tot 
by Garie.s, tot by Nu,vef ontein, tot by Gamoep, en tot by 
Springbok, en \vel uit die mond van egte Namakwalan<lers 
-almal "\-Voorde deur blanke gebruik. Oor die algemeen 
praat die Basters en Hottentotte 'n baie platter taal as die 
witmense. Onder die oer-Namakwalanders en bul afstam
me1inge is natuurlik vandag baie inkomelinge van ander 
distrikte. Dog die egte N amakwalander met sy eienaar
dil!e, ritmiese stembuiging en met sy bandgebaar, wat 
klem by die gesegde moet bysit, is duidelik van die antler 
te onderskei. Ook die harde stem (vernaamlik onder die 
vrouens) wat jy wie-weet-waar kan lhoor, is 'n antler ken
merk. Die Koloniese spraak verteenwoordig die res van 
Namakwaland behalwe die wat van Boesmanland en die 
Sandveld afkomstig is. Wat my persoonlik bet.ref. toe ek 
in N amakwaland g·ekom bet, was my eie spraak die van 
die streek Kenhardt-Carnarvon, en die was in my vasgele. 
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Daarom het die spraakeienaardighede van Namakwaland 
my dadelik getref. 

U sal merk dat baie van die woorde en uitdrukkings 
wat ek hier gee, ook in ander dele van ons land oorbekend 
is, maar ek het dit goedgevind om dit so op te skryf soos 
ek <lit persoonlik gehoor bet: 

1. Samet re k k ing e: Vloor (vir vPrloor, b.v. 
,.Twee skaap is vloor"; ,,Hier kom die drie vloor bees aan"), 
grus (vir gerus, b.v. ,,Die hojane is in die land, en jy is 
grus ... .. . h ardJoop !"), verlies (vir verloor, so hoor ons: 
,,Die bok verlies" =die bok is blystaanmaer), tru (vir terug), 
sleg (word dikwels attributief onverboe gehoor, b .v. ,,Dis 
vir jou 'n sleg man "), gloof (vir geloof, b.v. ,,Vir Jood se 
kend moet. jy pasop-dis my gloof"), blo (vir beloof, b.v. 
,,Hy blo my mos met slae", d.i. dreig m et slae), kw.alk (vir 
kwalik neem, b. v. ,,Oubroer, jy moet my tog nie kwalk 
nie. ek kan <lit mos nie help nie"; ,,die mense, of minse, 
was nie te kwalk nie, d.i. hulle het ons gasvry ontvang), 
graamte ( vir geraamte), knelter ( vir kniehalter, b. v. 
,,Knelter; of knieband, die perd"), oorle of 6rel (vir oor
lede) , o (vir oog, b. v. ,,Hy h et 'n dooie o", d.i. ·skeel in die 
een oog; so ook o-seer). Hoag en leeg (dikwels vir hoogte 
en leegte), klon9 (soms vir witseun. maar dan in die sin: 
,,Kyk so 'n klong I" of ,,Laat horn 'verk, hy is mos 'n vryer
klong"). Klimmeid so ms vir blanke meisie. b. v. ,, Voordag 
het die klimmeid sy (of hy se) baksel brood in die oond, 
So ken hy mos vir hom", d.i. sv ken haarself, sy is knap. 
Of berispend soos in die ·sin : , . Waarom moet die klimmeid 
my so vererg I" d.i. waarom so versondig). Stemmer 
(Septernber), Oktoor (Oktober), an (aan), mar (maar), 
wanner (wanneer), gruit (geruit). Name van mense word 
baie saamgetrek, soos : Venere (Van Heerden), Venewer 
(Van den Heever), Stinkkam (Steenkamp), Burre (Burgers), 
Vrede (vir tevrede), lewe (vir lewendig, nog nie dood nie), 
skou (vir beskou, b.v. ,,Vir wat staan skou jy my so?") 
Run 1 ( vir daarin I bokke in 'n kraal j aag, b. v. ,,Run, Skil
ler !" , ,Run, Appel 1") Ruit 1 (vir daaruit I bokke uitjaag, 
b.v. ,,Ruit, Saartjiel" ,,Ruit, Vlekl"). Roepl of roepsek t 
(vir beeste na jukke aankeer). Dalkies (vir nou-nou, b.v. 
, ,Ek kom dalkies terug"), Feerwarie <Februarie), Ageus 
(Augustus). 

-Dan het ek twedehandse informasie dat daar mense is 
wat se: ,,Die weer is on (die o ganasaleer. d.i. dit is on
weer). 
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Jy boor soms duidelik os vir ons, b.v. ,,Dis os os", 
vir , ,dis ons os." 

2. I n l a s s i n g s e n a a n v o e g i n g s v a n 
k l a n k e: tamentlik (ook tanielik eri taamlik), gevoelend
heid (vir gevoele), vertrouendheid (vir vertroue), geaard
tendheid (vir geaardheid). So boor ons 09k: ,,Mint of 
meer", of ,,Min(t) of veul." Sprinkaant, bakent, lasterag 
(vir lastig), bestag (vir ten beste, b.v. ,,Hoe gaan dit?"
,,Nee, nie te bestag nie"), anderlike (vir antler, b.v. Ander
like mense in die betekenis dat daar nog antler mense was 
wat nie eintlik die mense in kwessie is nie. Anderlike is 
dus nie ahsoluut dieselfde as ander nie." Ook, ,,Waar is 
die ander kinders?"), affering (vir gedoente, b.v. ,,Dis 
nou vir jou 'n affering"). Vannermerrel (Van der Merwe, 
of ook Vannermerwil), naders (vir nader, b.v. ,,Korn dan 
naders, neef I'' as uitnodiging huis-toe), versuimste (vir ver
suim, b.v. ,,Die perd eet sonder 1.>ersuimste," d.w.~. il' 
snoep, gulsig), gehoorsamig (vir gehoorsaam, b. v. ,,Die 
kend is (on)gehoorsamig"). ,,Ek is daaraan van my kinds
gebeente gewend" (word baie gehoor), gewenste (vir wens, 
b.v. ,,Dit gaan glad nie na my gewenste nie", d.i. soos ek 
dit verlang nie), mar (in die ,sin: ,,Mar gee die Hotnot. 'n 
oorveegsel I"), moeilikrag (vir moeilik, b.v. ,,Ek voel so 
moeilikrag as die kend so skrou"), wesentlik (vir waarlik, 
b.v. Hier kom die klomp skaap jou wesentlik an"). 

3. V e r v o r m i n g e. (Eintlik val sametrekkings 
en inlassi ngs ook onder hierdie hoof; ek gee maar wille
keurig die woorde wat van die mouer (maer) klimaat tic
pies is, ook ·hier.) Erkvark (naas erdvark, b.v. ,,Die erk
vark grou (grawe) 'n diep gaat"). Gaat (word gebruik_ vir 
gat in die grand, klere of bout; terwyl gat in Namakwa
land 'n onbetaamlike woo rd is wat in f atsoenlike geselskap 
nie mag gebruik word nie), moet ...... saam (vir met, b.v. 
,,Ek loop moet die pad saam", geseg (naas gesig), waarmy 
(vir waarmee, b.v. ,, Waarmy sil hy nou weer pla?") gor
ment, ook gormint (vir goewerment),daarmy (vir daarmee,. 
b. v. , , Wat wil jy daarmy doen ?" Boodskop (vir boodskap 
onder blankes baie selde gehoor), petaal, peteken, klamaat 
(vir vogligheid, b.v. ,,Snags slaan die klamaat op brak
plekke op"), ordinaar ( vir ordiner, b. v. ,,Dis 'n ordinare 
vent"), naar en uut het ek in gebed en bybellees gehoor. 
Dit (vir dat, ook word soms det uitgespreek, b.v. ,,Det 
dit so is, kan jy nie ontken nie"), mittel (vir middel), elend 
(vir ellendeling, b.v. ,,Jou elend, hoekom maak jy niy 
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skrik !"): patte (vir paaie), velte (vir velde), liete (vir liedere), 
sante (sande), winte (winde), ens. 

Kambers (vir kombers), armoedag. ,,Ek wo so en so 
gemaak lhet, mar kon nie" (vir wou en sou so gemaak het). 
Vir probeer het ek die volgende variasies gehoor: bebeer, 
berbeer, pebeer, perbeer, perweer. So ook word vir appli· 
kasie die volgende vorms gehoor: appelkasie, ablikasie. 
Is (vir as, b .v. ,,Is dit so is, dan is dit reg"), lat of lit (vir 
dat, b.v. ,,Ek weet lat, of lit, dit so is"), sil (vir sal, b.v. 
,,Ek weet by sil more bier wees"), lafgeit, banggeit, hyse 
(vir sy, b. v. ,,Dis hyse perd, pleks van ,,Dis sy perd." SO 
ook ,,I-I ullese goed", , ,Onsse plaas", spilsgefeerde en spitsi
f eerde rekening ( vir gespesifiseerde rekening). 

Let op die volgende sinbou : , , Toe kom die bees h~ 
ginne, of begenne" (vir ,,toe begin die b.eeste kom"). ,,Toe 
ons daar trek gekom bet" (vir ,,toe ons daar getrek bet"). 

4. S a m e s t e l l i n g s. Op die gebied van spon
tane woordvorming soek die Namakwalander sy weerga,, 
waardeur hy toon watter boukrag daar in Afrikaans sit~-

Sitkend ('n kind wat begin sit), kruipkend ('n kind 
wat nog kruip), bo-opbelasling (super-belasting), agterdeur
suipkalf (kalf "vat melk by die agterdeur uit 'n kom drink), 
werf bly-bokke (bokke wat op die werf bly en nie veld-toe 
gaan nie), ontouwys (nie mak aan die riem nie), weier· 
patroon, rekhalcskeen-boklam, draf-ryperd, vuilskeme'f, 
vergesel~ \ verpraat, b. v. ,,Ek het. my tyd vergesels"), bly· 
staan-maer ('n <lier wat van maerte bly staan), wilstreep-
trekker (vir k1 yt; ek het dit eenmaal gehoor). ,,Daar kom 
'n donkie-af jering, -geleentheid, of -bes.igheid aan." Die 
perd is skaapmak." , ,Loop was jou shaapwerf-gesig (vii 
gesig so vuil as 'n veewerf) . 

5. D u b b e l e M e e r v o u de. ,Die volgende 
word veelvuldig in die Kamiesberge gehoor waar die 
spraak van Blankes en Basters soms danig deurmekau 
loop: 

Waterse (vir waters), reense (vir reens), vrouense (vi1 
vrouens), damese (vir dames, b. v. iemand vertel hoe dr-. 
Slinkkam eers die kerelmense en daarna die damese f.oe ... 
gespreek het), donldese (vir donkies), Kafferse (vir Kaffer~) .. 
Kerelkind (kerelkend), kerel-donkie, kerel-bees, ens., word 
by 'n sekere klas gehoor. 

6. S o n d e r l i n q e M e e r v o u d e van hierdie 
soort word baiemaa 1 gelhoor : 

Watertjies, melkies, inkies, meeltjies, koringldes, 
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kaffies, koffietjies, ,,Ai, die ou meeltjies is ook a'l 'veer op 1' ' 
Verder ho.or ons van vette (vir meervoud vir vet, mi~~e 
(meerv. vir mis), twakke, vleise (meerv. vir vleis), lcosse, 
ramme (manlike geslag), maar rams (vir flukse seuns wat 
nie bang vir 'verk is nie). So ook bulle (manlike geslag) .• 
maar buls (vir hulle wat uithaler is) . 

7. E i e n a a r d i g e W e r k w o o r d e, soos : 
,,Ek jaloers jou" (a word genasaleer). ,,DiB bok hct 

(had) lankal begin (begen) on1 te uier en nou h'~t hy ge
tweeling" (of gedrieling). Wat storie (gesels) ou Vanl
I~ak P" ,,Ons sal gaa n lrantoor, of koert" (vir: n a kantoor 
of koert gaan). ,,Moenie met my rede nie" (vir ,,Moenie 
met my redekawel nie"). ,,Die kar het teun (teen) die 
berg geuit en anderkant geaf ." So boor ons ook van: 
geop, geoer (geoor), ge£n. 

8. T i e p i e s e w o o r d e, soos : 
Kantle (vir op die sy le) beet ook kantstaan, b. v. , ,Stil 

kenners, nou gaan pa op ·sy kantstaan." Bladslaan bete
ken ook loop! (vergelyk voetslaan). Bladstoot of blad
steek (gebruik in so 'n sin as: ,,Broer, hoe lyk dit, die 
halfnaatj ie wil sommer blaistoot ( bladsteek) m·~t jou." 
Rooikeel (spreek uit met klem op keel). Tiema, of tiemas, 
of tiemasdoos. is ook blikkies van enig~ soort (so boor ons 
van 'n jemdoos en stroopdoos (minder onder blanke ge
bruik as onder kleurlinge, by wie dit algemeen is). Daar 
is 'n plaas met die naam van 'fiemasdoos. Bakoonddanster 
(vir klein man 0f vrou, ook gronds.koot, wat vir plat be
skou word). Die uitdrukking: , ,Ma seet horn kappie op; 
by kaalkop mos loop rond" is nie 'n norma1e manier van 
praat nie-dis kindertaal). Seet, kleep (klip), ens., boor 'n 
mens meesal onder volk, dog 'n sekere kla.s blanke ·Se ook 
seet, ees (is), geseg (gesig), ens., veral die Sandvelders met 
die !ipraak van wie die N amakwalanders die spot dryf deur 
hulle na te praat. Onder onderwysinvloed en deur om
gang met inkomelinge is die wanuitspraak van baie woorde 
atadigaan aRn ciie verdwyn. So ken ek huisgesinne waar 
daar aanmerklike verbelering in die spraak van die kin
ders is in vergelyking met die van hul ouers .self. 

9. W o o r d e e n U i t d r u k k i n g s waarvan 
baie ook in and er Spraakaf delings bekend is; ek skryf die 
maar neer sonder rangskikking of enige plan: 

'n Mens moet tog jou mensskap toon" (mense ordent
lik ontvang). ,,Hy se nie eens 'n kleintjie nie", of ook: 
,,Waarom raas jy so?" (vir iemand wat nie ha of hoe in 'n 
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geselskap se nie). , ,Die man, perd, donkie ·SOek trippens" 
(vir voetjie vir voetjie of stadig loop). ,,My kend moet 
Hollands en syf er leer'' (vir Hollands en reken leer). ,,Ek 
bet dit Jou oor-ent-oor gese" (vir oor en oor gese). Hy 
is nie bang nie, maar net versigtig en op die w-egholpar
tuur" (portuur). , ,Die vrugte is al eetpartuur" (of eetper
tuur). Party of perty. ,,Armoed bet in hierdie huis ge
jong'' (huis waarin blyke van groat armoede beers). ,,Is 
jy dan orig (orag) ?" ,, Van die os op die j as". Gedoriewar 
(naas gedomiewar). Tat ta, naas tattie, ouseun (is almal 
aanspreekwoorde teenoor kleurlinge gebruik); maar heel 
selde boor ons tog onder die ouer blanke geslag praat van 
sy vader as oorle ta(te) of oorle outa(te) . Loop kyk (vir 
loop soek, b.v. ,,Loop kyk die bok"). ,,Hier kom 'n 
kerkraad aan" (vir kerkraadslid, ·SO ·ook: ,,Jan is kerk
raad"). Sie ker (vir luns) is algemeen. Potlekker (vir wys
vinger). ,,Hy begin deurslaan" (vir grys word-. aan 
brak kolle word gedink). , ,Die krans is skier-regop" (vir 
haaks-regop). ,,Hy eet of slaap horn uit lit" (vir te veel 
eet en slaap). , ,.Hier staan, le , of loop veespore." , ,Soos 
dit man (of dat man, of det man) kan rook, het ek nog nie 
gesien nie." ,,Hy lie nie, maar hy lieg I" ,,Jy kan mies 
(mos) die raat vooraf aan my gegee had" (het). ,,Jy druk 
die noi litdoring~" (so maer as sy is). , ,Ek lag my stuk
kend" (uitsinnig lag). ,,Hier kom ou Allert Gonsbors aan" 
(bees). ,,Bo op die bult deel die twee paaie" (vir vanme
kaar wegdraai). ,,Hy huil lat (dat) .sy trane horn natloop. ,, 
,,Die grond is waardig" (vir baie waardevol). ,,Wat s~ 
so?" (vir 'vat gaan so?" (geluid); of ,,ham 1 se die roer"). 
Pepe (die e genasaleer, vir 'n beenfluitjie). ,,Die vee is 
sterk, of swak" (vir vet of maer). ,,My maag is verg(eh)eel 
omklaar" (vir totaal onklaar). ,,Dis vir jou 'n onkantage 
man" (moeilik om mee klaar te kom). ,,Ek staat nie" (vir 
kort en bondig: ,,Ek is nie in staat nie, ek kan nie"). ,,Hier 
loop 'n rol-toe (vir 'n 1soort duisendpoot). ,,Die riem is 
onsterk" (swak). , ,Sy trou hang uit" (vir hy maak trou
planne). Slapdraai (dink aan 'n ·span osse wat met slap 
trektou draai). , , Vir wat staan jy so kaveer ?" (staan stry 
of redeneer). , ,Hy bet horn op gestaan" (gedaan). ,,Hy 
bet horn uH geprosedeer." ,,Hy is mos vir jou g(eh)eel 
oor" (sterker of knapper as jy). Hy ·sit sy stert in die 
krul" (is vol houdinkies). ,,Die mense kla met 'n wit
brood onder die arm." Soetskeel (vir skeel of dwars kyk). 
,,Ek het horn 'n helske loesing gegee". Te doene (vir te 



164 

doen, b.v. ,,Al wat hy te doene het, is rondloop"). ,,Sprin
kane aan 'n tou of 'n kierie" (vir 'n duisternis). ,,Ons 
moet luister (verneem) waar mense gaan bidstond hou." 
,, Van 'n platdak tot 'n stal kan jy daar kry". ,,Hy het 
wolf kop gebraai (vir hy het horn verslaap). ,,Jy maak my 
·troewel" (vir jy maak my kwaad). ,,Jy krap my om" (vir 
jy maak my boos). , ,Ek wou nie gaan nie, maar nig 
Leentjie het my kom verkrag" (vir kom ompraat). ,,Sy 
trane loop deurmekaar" of ,,sy oe k.yk mekaar aan" (vir ie.: 
mand met 'n baie plat neus). ,,SY.: is 'n rooirissie" (vir 'n 
kwaai vrou). Ousie en (ou)boeta (baie algemeen vir ousus 
en ouboet). Oumens of oumins (so spreek 
die man sy vrou aan, b.v. ,,Wag, ek moet 
loop, anders se die ouniins my weer die waarheid "). 
Mens (dikwels vir vrou of vir iemand uit die vroulike ge
slag, b.v. ,,Ag, mens, ·moet tog nie so verkeerd wees nie l" 
,,Hy is vir my 1so bang as 'n vark vir peper", of ,,die duiwel 
vir soutraap"; of ,,die duiwel vir Jie slypsteen". Ek spou 
(klowe) hout"; of ,,die blom spou (gaan oop). Knuppel 
(vir pennetjie van 'n spankous). Knipmesry of sekelnekry 
(vir perd ry wat pronk). Kleinaguur en kleinsonop (vir 
pas aguur geword of vir son pas uit). , ,Ek het horn som
mer los gegroet" (vir sonder handgee). , ,Hy .sit soutsak" 
(vir staan op sy stukke). ,,Dit heue my nog goed' .. 
,,Spleinakend (vir poedelnakcnd). ,,Jy i~ hoelra nie wie 
nie" (vir van altyd af die danige een nie). In die reguitte 
(vir in die lengte (vergelyk grootte, breedte, ens.). Uit
duie (vir beskryf of uitgemaak, b.v. ,,Hy het my vir al 
wat 1sleg is uitgeduie", of , ,Hy kan 'n mens soms so uit
duie"). Mierkat is hier bekend a.s graatjie (figuurlik op 
skraal persone ook toegepas). Wederom is hier die teen
oorgestelde van weersiens, so ms diesel/ de en tot weersiens. 
Ons hoor ook nog: ,,Op het ogenblik." ,,Sy klas van man· 
is te dun gesaai" (vir is skaars); so_ms word yl gesaai ook 
gehoor. Sitmeul (vir 'n handmeul van twee plat, ronde 
klippe op mekaar en deur iemand sittende op die grand 
gedraai). ,,Kyk hoe grimmerag (glimlaggend) is hy van
dag." Dood (vir gebreek of breek, b.v. ,,Baisiekel is 
dood"; ,,die glas is dood"; ,,pasop I die bard sal dood"). 
,,Die man is baie onstreeklik" (vir wispelturig). Oe knip 
(vir dutjie neem, b.v. ,,Kenners stil I pa wil eers sy oe 
bietjie gaan knip"). Stuk (vir klomp of trap. b.v. ,,Die 
een stuk skaap is weg, die ander stuk staan wei in die 
vlak"). , ,Geld wat geel is, maak reg wat skeel is". Reg-
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maak (ook vir ontman). ,,Dis .twee bul-ure hiervandaan 
na Gert se plaas-toe". Hy is soos 'n duwweltjie (doring) 
in 'n velskoen" (vir 'n lastige man gebruik). ,,My bene 
voel vandag weer grommerag" (styf en vol pyne). Gehet 
(vir gehad). ,,Hoelike (vir hoe 'n soort) donkies is hull~?" 
of ,,Hoedanige donkies is dit?" ,,Die perd is aan 't koffie
roer (strykloop). 'n l'el word soms 'n banknoot genoem. 
,,Die perde is lyflastig" (uitgerus en uitgelate). ,,Hy 
korrel met sy een oog'' (is soetskeel). , ,Hy bet 'n groot 
plan oar skouer (groot voornemens). Bladvye (oak turks
vye). ,,Die os is doringskof (steeks omdat ·SY skof seer 
is; oak figuurlik toegepas op onwillige mense). , ,AT suur 
die koning oak in, beter sal die brood nie rys nie." , ,Die 
kos skep asem" (vir die wasem slaan ho die warm kos uit"). 
,,Daar le 'n bok se geraamte op .sy bard" (baie bene). ,,Ek 
is 'n boorling van Namakwaland." ,,Hy sing salig" 
(binnensmonds). ,,So, hierdie velskoen sal hou tot kis
maak-dag." Die rebellie beet onder vrouens die H uiloor
log, omdat hulle so tekere gegaan bet oar hul mans. , ,Ek 
was nag rooi.klein toe dit gebeur het." , ,Hy ydel op note" 
(vloek baie). ,,Hierdie baadjie sal hou tot juriedag'' (d.i. 
tot oordeelsdag). , .Persent ('n geskenk) is in '96 dood"; 
of ,,Persent het met die ravier afgedryf." ,,Jy sing te 
leeg" (te laag). ,,Die ouman is al vol mankemente en erf
gebreke. '' ,,Jou gesig (of geseg) is dors" (vuil). , ,Hy 
staan of hy 'n vals eed gesweer het" (verlee). ,,Hy staan 
soos 'n diaken wat op derde gelui wag" (vir plegtig of 
serieus). Rieba (vir raap en skraap). Karkaia (ai genasa
leer, kinderwoord waarmee die een kind die ander vermaak 
deur iets Jekkers aan horn te wys onder die uitroep van 
, ,karkaia I karkaia 1,,). • Van die Opper·wese word altyd met 
eerbied gepraat as die Oubaas, b.v. ,,Mag die Oubaas ons 
tog uitkoms g,ee." So is daar nog baie gesegdes en uit
drukkings wat bladsye en bladsye sal vuL 

•) In die Boland doen die kinders ·dieself.de om die wat nie het 
nie, jaloers te maak; maar .roep dan uit: H a r t j i e-s e er I 
H a r t j i e-s e e r 1 of, ,,Na m-n am 1 Na m-n am I In 
Trans vaal is soiets onder blanke kinders nie in ·praktyk 
nie, .maar wel ·onder Kaffers ·Wat dan uitroep: ·Kalk o en i e ! 
Ka k o en i et Het die Hottentot-woord lk a r k a i a en 
die Swasie-woord k a k o e n i e iets met mckaar te doen? 
-Die Skrywer. 
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10. T u s s e n w e r p s e l s: 
Die gerekte heei I se betekenis hang baie af van die 

toon waarmee dit uitgespreek word; dit druk gemoedsaan
doening uit. So hoor ons as rustige gemoedeJikheid : 
,,Heei I nou kan ek tog weer 'n bietjie rus." Of in diep 
smartgevoel: ,,I-Ieei I vir wat sal die liewe Oubaas my dan 
so sw.aar kasty P" Hier volg nog 'n paar sinne: ,,Heei my 
oom, wanneer het ons laas mekaar gesien 1" ,,Heei my 
tante, leen dan tog vir my tante-goed se emmer". H oor 
nou I (spondee) bevat 'n verwyt, b.v. ,,Hoor nou. hoe jok 
hy I" ,,Of dit strek tot aanmoediging, b.v. ,,Hoor non, 
hoe knap is my seun." Of dit gee verwondering te kenne, 
b. v. . .1-Ioor nou, van so 'n spektakel I" Of dit dien ·ook 
om die sprP-ker aan te moedi5? met nou en dan te herhaal : 
,,floor nou I" ......... ,,hoar nou I" A ai I 'n teken van nie 
saam~tem nie, h.v . .. Aai I so moet hy darem nie gemaak 
bet nie." Ai, unt-a ! (ai-uit-a I. om verbasing uit te druk, 
b.v. ,.Ai uut-al is dit regtig sol). Eiial (vir net! net sol 
so mos 1 praat so I om verbasing te kP,nne te gee). Moenie 
praat nie I (ook arree I om instemming of nie-gtemming aan 
te dui). Ammase ! (vir apropos), o koning I o troan I o 
gans I (a nie genasaleer nie), aise 1 ai kart, e m eer gerek, 
paaiend of aanmoedigend aan 'n kindjie herhaaldelik gese 
as die na iets gryp of wil opstaan). Sae ! (in , ,Soe 1 dis 
warm"; ,,Sae 1 dit gaan darem nou te dol"). Saba (in die 
sin ,,Saba I dis koud", ook ,,Saeba 1 dis koud"). Heigend I 
(om verontwaardiging te kenne te gee, b.v. ,,Heigend I die 
kend darem"). Rappers I (as iemand so wil-wil val; of 
wanneer iemand iets. swaars optel en amper regkry, dan 
roep die toeskouers ui t : ,, Happers I"). 

11. Engelse invlaed , \Vaarvan die Namakwalandse 
spraak eers so vry was, begin horn ook nou te laat voel deur 
instroming van vreemdelinge, rnot-0rkarre en oak deur die 
handel en nywerheid, asmede deur skoolinvloed. Die mo
torkar bly vir baie woorde verantwoordelik wat oak deur 
die ouer geslag in hul spraak opgeneem word. Hier volg 
, I . n y.s1e :-

Mauter (by sommige word ou genasaleer) , welf (Eng. 
valve), rim, hendel (handle), bais.ekel (bicycle) , tjaep 
(tube), taier (tyre) peddel (paddle), selaeseni (solution). 
Verder boor ons van: koperdip (Cooper's dip). inspekter 
(inspector), rissiwor (reservoir) , selender (silinder van 'n 
windpomp), rot, ratte (rod, rods• van 'n windpomp), apf iks 
(to fix up; 'n opgefikste noi is een wat poeier, b.v. ,,Met 'n 
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opgefikste noi moet jy van my wegbly"). , ,Hy is vir my so 
nimmermyn." Mistyk (vir fout, is baie algemeen). Twak
astrak, mis (miss), mister (vernaamlik op briefkoeverte 
staan dit groot ho in die linkerhoek). Gewoonlik spreek die 
drywer van die motor as sy en haar (uit die Boland via Van
rhynsdorp oorgewaai). Spaaider, nousbek (nosebag), seddel
bek (naas saalsak), boetson (dikvoetsiekte onder hoenders), 
resiet (receipt naas 'n voldaan), rief (om 'n hoed), bell 
(gordband), mennejer (vir bestuurder, baie algemeen), 
stems of stemps (posseels), metjies (vuurhoutjies). Van die 
Corniese mynwerkers is baie oorgeneem. Oak boor ons . 
van : beiler (bailer, by boormasiene). Olrait of olryt (word 
baie gehoor), brek (brag), jerplie (fair play), traai (try), 
hollidee (begin stadig te wyk vir va.kansie). In die skoal het 
die kinders verder geleer: pleitaaim, roeler, lesson, ereiser, 
sleit (slate), pensel, tietser (teacher), ens. Verder poeliese 
(vir poliesie). 

12. Joodse invloed. Ek het slegs ·een woord onder die 
drinkbroers gehoor, nl. lagaini (gesondheid I). 

13. Verskuiwing van aksent kom meesal voor in plaas
name, soos : Rooiwal, Swartberg, Grnotklip, ens. Vergelyk 
ook rooikeel. 

14. Die g- en k-klanke. Voor e, e, ee, ei, eu, i, ie, y. 
u, ui word die klanke wat deur g en k voorgestel word, 
meer na vorentoe in die m.ond gevorm, soos: Gert, ken, 
kerel, keel, geel, geitJie, geil, kuns (u genasaleer), gif (of 
geef), kis (of kees), skip (soms nes skeep uitgespreek), Giel, 
kiep, Gys, kyk, kul (of keul), kuif. 

15. Nasalering. By die egte Namakwalander is die 
nasalering van a, ei (y), eu, u, ui, o voor n (as 'n s-klank 
volg) algemeen, ·Soos: dans, mens (ne.s op antler plekke), 
einste, kuns (of keuns), skuins (of sh'euns), gons (soos 'n 
by); maar, ,,o gons I" word die n-klank sander nasalering 
van o duidelik gehoor. Die woord ons spreek ·Sommige 
uit as os, en antler weer os (vergelyk Nederlands ons, Afri
kaans ons en Engels us). 

16. Ontronding. Die Namakwalander wat die spraak 
praat-wat ek tot s.over behandel het-, spreek sy u, ui, eu 
gerond uit; die randing word eer oordrywe; dog die 
Boesmanlander ontrond byna algemeen. Dit spreek van
self dat vastigheid van ontronding nie orals .sal bes•taan 
nie, b. v. op die gedeelte tussen N amakwaland en Boesman
land. Ook sal die uitgee van Applikasieplase sy invloed op 
die taalvorming laat geld. 
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17. Hottentotse invloed. Ek is nie by magte om tus-
1en die Hottentotse en Boesman-woorde te onderskei nie; 
daarom gee ek die volgende lysie as afkomstig van die 
Hottentot. Dit is duidelik dat die meeste woorde in be
trekking staan tot die veld, veeteelt en wat daarmee in ver
band staan-waarvoor die inboorlinge reeds woorde vasge
stel het. By sommige mense geld die suigklanke, of tong
geklap as plat, terwyl dit by ander 'n natuurlike spraak 
vorm. Ek spelle die woorde so na aan die klank as hulle 
uitgespreek word. Die woord gemerk met ( ?) is nie Hot
tentots nie. Hier volg 'n lys van woorde wat in N amakwa
land in die daaglikse spraak voorkom :-

g Gouroe vir 'n gat in 'n klipplaat waarin water staan 
(n Garub is Nama-Hottentots en beteken 'n natuurlike bak 
jn 'n rots waarin reenwater staan]. 

·1 Com vir 'n soort bros klip wat in Carnavon bekend 
1s as goiingklip [ 1 Homi beteken 'n berg. Goiingklip is 
Afrikaans]. 

1 Kome-ganna vir die krimpsiekbos, beet ook kande
laar [I Homi en kana]. 

/Cha vir gras [gab beteken gras]. · 
Orrobok vir melkbok sander lam [or6s beteken 'n bok 

wat haar laat melk sander lam]. 
I Koeintjie vir 'n blink swart akkedissie [ ?] . 
/ H oenibee vir 'n soort hos en die bessie wat dit dra 

[l hunis]. 
I Gou-boom vir 'n bekende boom met soetsuur bessies 

en oliehoudende pit wat uitgekook word [1 hus]. 
I Kau-kind vir die jongste en troetelk1ind [l kou bete

ken die jongste kind]. 
1 Karg-6p vir koggelmander [ 1 ar6p]. 
I Kaai vir die taaiigheid van voelent [ I kai is om 'n 

boog te snaar]. 
II Koei vir agter iets versigtig uitloer soos 'n jagter -

t kwa [II Khui beteken uitloer, t oa is uitstap. In Nama
Hottentots is I ou-aop 'n jagter, maar t oa-arop is 'n 
jaghond]. 

Dy6ba vir baroe of barroe [ ?]. 
l A bera (ka) vir akkedis [ 1 nabera ?] . 
Bok lina. vir bolmakiesie slaan, b.v. ·SOOS 'n bok in volle 

vaart wanneer hy 'n skot kry [ ?] 
11 Na of 11 Naatjie vir 'n .soort jakkals [1 a die baster-

jakkals]. 
Twa-gras (tv soos in Engels uitgespreek) [toa-gras]. 
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l Norr6 vir agterkop [ ! nor6s]. 
II Kau vir dassieskeur [llkau?]. · 
l Koe vir pondok [ l nus beteken pondok]. 

I Koe vir ,,ek weet nie" [l ti]. 
II Kam vir vasklou met bene aan 'n paal [II kam, 

vasklou]. 
1 Goe vir vuil, b. v. ,,.Jou gesig is mos 1 goe [gu, vuil]. 

11 Kon- 11 kon vir 'n geelbont grondgeitjie lll on-ons, 
grondgei tj ie]. 

llNeintjie-goebeep vir klipgeitjie of wat ook as blink
-0og bekend is [II neitsigubeb P] 

I Kibli-bos vir fluitjiesbos [Daar is geen l in suiwer 
Hottentots nie, so is dit uit 'n antler taal]. 

1 Kwa (w uitgespreek soos in Engels) vir kliprante-we
reld [ lnoas]. 

1 Kiena-bos vir peperbos [1 hina-(bos) ?] . 
l f(ou-tjie vir bruin klipmuis [ lkous]. 
I Kykee vir bergpatats [lei-an]. 

I Gabba vir ,, van maerte bly staan" [1 ga, .maer]. 
I Gaai vir voorkarossie [I gai, voorkaros ]. 

1 Ghaa,p vir 'n soort veldkos [I gap, veldkos]. 
1 Ghan vir bees, b.v. ,,Ek is 1 ghan" [I an]. 
Ou vir gee [ ou, gee as 'n present]. 
I Naap vir die buikdeel van 'n volstruis, wat 'n ge

wenste gereg is [ l nap]. 
1 Ny vir , ,met agterlyf omhoog staan," b. v. ·Soos 'n tok

tokkie [ ?] . 
1 gh'wa-I ghwa vir 'n soort veldkos " 'at op ghaap lyk 

II goa-goa]. 
1 Choen! kom vir 'n soort kanna [1 gu- l nom?] 
I Koena vir gif doring [ l nuna ?] . 
1 Goeng l korro vir traak-my-nie-agtig, b.v. ,,Hoekom 

is die kend so 1 goeng l korro ?" [gom( P)- l horos]. 
Hier breek ek q.ie lys af-so vervolg mnr. Crafford

daar is nog baie van hierdie soort inboorling-woorde in ge
bruik, maar omdat hulle Afrikaanse ekwhivalente bet, ag 
ek ·dit onnodig om almal aan te gee. Die blankes wat hulle 
gebruik, voel self dat dit onbeskaaf de taal is. 

18. Die NamakuJalandse Sandveld se Spraak. Wat ek 
van die spraak daar weet, is van hoorse; my segsmanne 
is eenparig van oordeel dat daardie mense temerig praat en 
min of meer 'n sings,tem het. Gesels hulle onder n1ekaar, 
dan praat almal so te se gelyk op hoe note. Een van my 
segsmanne, wat baie omgang met die mense daar gehad 
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bet, verklaar dat die spraak van die blanke veel ooreenkom 
met die van die Griekwas. 

Op wat napraters my voorgepraat bet, skryf ek die 
volgende op:-

,,Die wa het by die nntkou galoop uut en by die beult 
galoop oer en dour oener by die ravier gedeur." 

: , Toe die ·water uutraak, had ons ga-twee dour waar 
die paai loop deel" (ga-hvee beteken uitmekaar gegaan). 

,,Ha mins ees ha n1oeilike dy" (ding) . 
Tse, ou maat, gee dan die stroopdoos, las drink" (d. w .s. 

, ,Ek se ou vrind, gee asseblief die stroopblikkie, dat ons 
kan water drink." 

Hier onderbreek ek weer om 'n vraag te stel : As ons 
soveel hydra tot die s1endingwerk onder die heidene, hoe 
omtrent ons eie vlees en bloed, en been van ons been? 

Op vrae wat ek aan mnr. Crafford gerig het, ant
woord hy :-

S.over ek kan nagaan se die N amakwalanders net draag
hout, nie draaghoutjie of nekhoutjie nie. Onder die volk 
boor jy van nekhout (deel iemand my mee). J uk hoort by 
osse. Prittendeer (vir permitteer) word baie gebruik , b. v. 
,,Jy kan nie prittendeer <lat ek Jou vee ook moet water gee 
nie." In Namakwaland se .hul buite (buitenloe bet 'n pri
vate betekenis) . 

Tot sover mnr. Crafford. 
Voor ons af sluit m et 1hierdie belangrike spraakgebied, 

w-ens ek 'n terugblik te werp om te let onder watter taaie 
volbarding die mense hi er, af gesluit van alle geriewe van 
beskawing, moet voortsukkel. Dit natuurlik oefen 'n won
derlike inwerking op die gees, en gevolglik op bul spraak 
en wyse van uitdrukking. Terwyl ek skryf, beers daar 'n 
geweldige droogte; die mense het amper al lhul vee verloor, 
en hong1ersnood is die gevolg. Die k!eurlinge slag daar don
kies om te eet; die blanke met lee beurse moet koring vir 
£2 terugkoop wat hul1e vir minder as £1 verkoop het. Om 
die mense daar tegemoet te kom, het die Regering onder
standswerke ingestel waarop 1500 m ense 'n verdienstet.jie 
vind-ongeveer 500 is blankes, vvaaronder ook grondeie
naars is. Dit is Septembermaand, en dit lyk daar soos in 
J anuarie. Om die betekenis hiervan te begryp is dit nodig 
om die d eel van Namakvvaland te ken waar die dorp Spring
bok le- dit wil se, die Binneveld SOOS dit genoem word in 
onderskeiding van Boesmanland en Sandveld. Die BinnP.
veld is die bergagtige gedeelte waar winterreens val en baie 
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gr a an gewen word. Septembermaand is beroemd vir sy 
blommeprag in hierdie -streek. Net waar die oog kyk, is 
dit 'n tapyt van blomme gedurende die wintermaande. J a
nuarie vorm weer 'n abs.olute teenstelling : die blomme liiet 
dan totaal verdwyn. Van al die pragtige groen en ander 
skitterende blomkleure is daar niks meer te bespeur nie. 
Die eentonigheid van die dorre sand word onderbreek deur 
'n kraalhossie hi er en daar. Dit is dan ha as ondenkbaar dat 
daar nog iets op die V·eld kan leef. Dit is die toestand in 
.normale tye: hoe n1oet dit in tye van droogte nie wees nie ! 

Hierby ·m-oet nog g-ereken word: Die blanke bevolking 
is klein in getal en w-0on tussen gekleurdes wat 'n baie ge
brekkige Afrikaans praat, en hul getalsterkte oortref die 
van die witman wat op skoolgebied die voorregte van kleur
linge aan Kaapstad, Stellenbosch en Perel nie besit nie. 

S P R A A K A F D E L IN G No. 3. 

§39-DIE BINNELANDE VAN DIE KAAPPROVINSIE. 
Onder die benaming Binnelande van die Kaap sluit ek 

in al die middellandse distrikte behalwe die wat buite-om 
aangrens en aan die seekuste gelee is , en necm verder Groot
rivier en Basoetoeland aan as die noordelike skeiding; ge
volglik het ons nou die Karo- en Koup-streke voor ons. 

Hierdie geweste beslaan 'n groot uitgestrekte opper
vlakte, waarop baie afwykings voorkom, maar vorm as 'n 
geheel 'n groep van sy eie. Die lewenswyse verskil hier 
aanmerklik van die van die Boland. Die nywerheid hier 
bestaan meesal uit veeteelt en volstruisboerdery; die boer
plase is groot, en gevolglik woon die boere ver van mekaar 
af. Die riviere is net in vloed na die val van swaar donder
reens; gedurende die reenlose tyd is daar syferings onder 
die sand van die rivierbeddings, en so word die waterkuile 
vir 'n lang tyd in stand gehou. Dog die vaste voorraad van 
water vir mens en di er word verkry uit f onteine, putte, 
boorgate en damme. 

Die wat met die trein van Kaapstad na Kimberley, of 
van De-Aar na Port-Elizabeth, gereis het, weet hoe die Karo 
daar uitsien. In tyd van droogte en na verwoesting deur 
sprinkane lyk dit amper soos 'n dorre woestyn; 'n maand 
of so na 'n deurdringende reenval is dit 'n blomtuin, 'n lus
hof, en besit 'n skilderagtige landskap met 1sy bet-0werende 
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sonsondergang, wat net aan die Karo alleen ·hehoort en wat 
horn nooit ontneem sal word nie. 

Die Karo-hoer word baiemaal deur vreemdes \<vat kom 
van waar voorspoed glimlag, onregverdig beskuldig vir lui 
sonder daaraan te dink dat die man nie lank gelede nie alles 
deur droogte en plae verloor bet en dat hy hoopvol die 
stryd aanknoop om wat hy verloor bet, met op.offering van 
gerief \veer te her,vin. In die j are van voorspoed moet hy 
horn suinigies behelp om te spaar yvaarop hy in tye van 
teenspoed kan terugval. Sy woonhuis en buitegeboue -sien 
daar nederig uit; die vensters is n1iskien klein omdat ruite 
op lang afstande oar klipperigc paaie n1e so gen1aklik 
sonder te breek kan vervoer word nie. Haelstorms kom al 
jare. Borne van 15 tot 20 voet ryp en ys nog dood. Wat 
j are geneem bet om op te hou, word baiemaal in 'n betrek
lik kort tyd verniel. Die Karo-hoer is 'n he.id ·wat die kas
tydende hand van die natuur, wat horn so seer geslaan bet, 
kan soen. Hoop verlaat horn nie, en steeds slaak hy die 
versugting: ,,Ag, as ek maar net 'n paar aant.eelgoe<ljies 
oorhou om weer mee te begin." Dis waar, verskeie rykes, 
met sakke vol geld, bet daar ingetrek on1. uitsoekplase te 
koop en op groat skaal te hoer. Maar van taai klappe loop 
hulle ook nie vry nie. 

I-Iierdie stryd met die natuur, hierdie swaar-kry of 
voors.poed bet gewislik sy stempel op die Karo-bewoners se 
karakter en gemoedstemming af gedruk; daar.om voel hy 
anders en druk horn op sy eie wyse uit. Maar al die tyd 
hou hy vas aan sy n1oedertaal om taaleenheid te bewaar; 
daarom is in plaasbeskrywende name onderling baas geen 
verskil nie. Orals tref ons aan : spi-lskoppies en taf elkop
pies, platrantjies en maanhaarrantjies, panne en vloere, ri
viere en waterlope, remhoogtes en vlaktes, poorle en nekke, 
waleroe en waterare, leegtes en vleie, ens. So hoor ons van 
doringleegte waar doringbome groei, braldeegte waar wit 
brakkigheid opslaan of waar water brak is, en so meer. 

Ons moet steeds in herinnering hou <lat dit op hierdie 
terrein is waar die binnelandse trekkers, nadat hulle die 
grense van die ou Hollandse kolonie oorgegaan is, vry spel 
gekry het om name aan nuwe voorwerpe te gee en ook om 
paslike name vir plekke en boerplase te vind. Sommige is 
aan gebeurtenisse verb ind, ,soos: Landdrosdrif, Boelhouer, 
Kompasberg, A gtertang, ens. Ander het narne van persone 
ontvang, b. v. l\tf osterlshoek. Pienaa.rspoort. Graaf f-Reinet, 
ens. Sommige het hul ou inboorlingname 1hehou. soos: 
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Prieska, Tarka, Dwyka, ens. Na die geaardheid, b.v. Storm
berge, Anysberg, Visrivier, Doringrivier, en so meer. An
der is selfverklarend, soos: Soutkloof, Matjiesrivier, Sneeu
berge, Kookfontein, Klipfontein, en~~ 

Dis verder onnodig om oor nuwe name uit te 'vei, daar -
ons reeds voldoende aandag hieraan geskenk het. 

Die kersbos van die Karo heet ook kandelaarbos, omdat 
dit met 'n rokerige vlam nes 'n kers uitbrand en is heel iets 
anders as die Bolandse kersbos of kraaibessiebos, wat die 
naam gekry het omdat die rooiswart bessies nes die vrug
kcrsies lyk. Die lcakoer van die Karo is 'n wildewaatlemoen 
nes die sa.mma van die Kalaharie. Daar ~roei in die Karo 'n 
wildekalbas en ooswaarts 'n wildepruim wat glad onder 
plante voorstel as die 'wildekalbas en wildepruim van die 
Transvaal. En soos reeds aangedui, heel die Bolandse 
papkuil hier palmiet of polmiet. 

Die <lierewereld het hier ook 'n groot verskeidenheid 
geplaas :-

Etemago (ook ettemago of etemagol). Op weinige oor
blyf sels na het die vaal ktvagga verdwyn. Die mierkat (heet 
ook hier meerkat; ertmannetjie word vernaamlik op die 
wa.aierstert-mierkat toegepas, wat eint.lik 'n grond-eekho
rinkie is en saam met mierkatte woon). Die lammervanger 
word soms tjoevoel genoem (ook koovoel), en so meer. 

W at die wissel vorms van woorde betref, skyn die on
derstaande vorms die voorkeur te geniet :-

Alwyn, ertappel, akkedis (naas akkeldis), aljimmers 
(minder gehoor as in die noorde), appelliefie, atjar, (min
der bekend as in die suide), piekels, banja (naas baie), 
bietjie (meer as biekie), bleik (wasgoed), bobbejaan, hoe
haai. brille (vir een bril), brugge (naas bruens), bokma
kierie (meer as kokkewiet), dalia (maar soms adalia), diep 
(meer as dip), dntJie (byna onbekend), motby, muil (meer 
as esel vir muilesel), dwarrel·wind (meer as warrelwind), 
flus, flussies, garing (meer as g-are), garingboom (ook gare
boom), verhenielte, gernaat (naas girnaat), gesprikkel (baie 
selde gespikkel), geut, ketaar (meer ~s Jdtaar), grou (gra
'"e), goi, gunter, repuis (meer as arpuis), iewers, kaaiman 
(min gebruik), kirkos ( vir koggelmander), kan en ken 
(meesal reg gebruik soos in skryftaal, tog hoar ons soms: 
, ,ek kan die man" vir , ,ek ken die man"), tentkar (naas 
kap kar), kaalkar (vir oopkar) , kirkvors, karnallie, ka.r
naatjie (.meer as kirnaatjic), skottel (waarin kos opgeskep 
word), kom (waarin gewas of deeg geknie word), kom-
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mande, kanyn (meer as konyn), krokkedel, laventel, lens
riem (naas lunsriem.), mi.~kiet; m.nrl'. (naas niore), nooi, 
nooie (vir jon.gmeisie), oleunhout (ook oleenhout), onker
neut (naas okkerneut), ok, ordentlik (naas oordentlik), ou
lap (soms du1vweltjie), parra (ook padda, so ook parrastoel 
of paddastoel), sampioen (vir paddastoel on"bekend), petats 
(soms petattas). plak (vir donkiekarwats onbekend), tarren
taal (soms wildehoender, maar poelpetaan onbekend), re
noster (so ook renosterbos), rolletjie (gare, naas tolletjie), 
risne (naas risper), seilgaring, skulpad , skoelapper, sonbesie 
(meer as doringbesie), solteer (ook sorteer), olieboom (vir 
stinkblaar), swaaltjie (vir swaweltjie), twak, teiken (vir 
naam skryf, so ook teikenskiet), tinktinkie, trapsuutjies, va
rings (ook varo's, vandaar Farofontein), varkoor (vir vark
blom), pan (water), vlei (meesal 'n grasleegte), sommer, 
sonstraal (meer as sonsteek, siekte), ens. 

Elke gedeelte van die binnelande egter het sy eienaar
dighede, wat beter sal uitkom wanneer ons enige van die 
distrikte se spreekwyse sal behandel. Ons kan by die ge
wone gebruik van woorde en gesegdes die volgende nog 
byvoeg:-

Vuurbank (vir 'n hoe vuurherd), es (vir 'n haie lae 
vuurherd), brakkie (net soos in Transvaal word op klein 
soort hondjies toegepas, terwyl keffer in die hinnelande 
meesal toegepas 'vord op 'n Hottentot se bond wat tot geen 
soort behoort nie). Skaap, bees en bok word sowel in die 
enkelvoud as in die meer~oud gebr~ik; in die laast~ g.eval 
stel dit 'n versameling voor, 0soos: ,,Die slraap, bees en bok 
wei daar oener in die leegte." Kolk is 'n oppervlakte water 
kleiner as 'n pan, m.aar grater as 'n kuil. Verder word bier 
ook gehoor: voel (vir voel), fiemies (aanstellinkies), einste 
(ook eiste vir dieselfde, b. v. ,,Dit is die einste man wat 
bier was"), oeltjies ('n soort duiwelsbrood wat binne-in 'n 
bruin poeier het; met vet gemeng, word dit aan die gesig 
gesmeer om die vel teen sonbrand mooi wit te hou). Genut 
(vir genot, b.v. ,,Ek bet daar geen genuf van gehaif nie"), 
kon (vir ken of geken, h. v. ,,In sy nuwe klere kon ek horn 
glad nie"), lerart (soms vir leraar), gevoelendheid \ v1r 
gevoelens of opienie), lyken (soms vir lyk, h.v. ,,Die dogter 
lyken net soos haar ma"), knaend (gedu~ig, b.v. ,,Hy maak 
knaend so"), goed om versameling aan te dui. b. v. Piet-goed 
was hi er" ( vir ,,Piet hulle was hi er"; so ook : ,,H ulle-goed 
kan maar praat wat hulle wil"; dit word egter meer onder 
kleurlinge gehoor as onder blankes), meerswyntjie (selde 
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gehoor vir marmotjie), onkerneut (soms vir okkerneut), 
bondels (vir gerwe, b.v. 12 bondels hawer), trap (vir dors, 
b.v. ,,Die trapmasien het by my getrap"), puts (vir put), 
verongeluk ( vir beseer, b. v. n Ek het my hand verongeluk 
deur d1t teen 'n paal te stamp"), ens. 

In 1876 het ek my veldtog, om aantekeninge vir Die 
Afrikaanse Patriot te maak, in die Karo begin, en het dit 
onopgemerk om 'n hoekie moes .Onen uit. vrr.P.s dat die 
·mense daaruit aanstoot sou neem om hul spreektaal geboek
staaf te sien, want dit was juis in daa1,die jaar toe die ge
hate Patriot sy verskyning gemaak het. Die teenst.and teen 
Afrikaans was toe van die bitterste, en die lede van die ou 
Genootskap moes net fyn in hul pasoppens bly. Leesstof 
was in die binneland nie te vind nie; Hollands het vir hulle 
geen aantreklikheid gehad -nie, en Engels het hulle nie ver
s·taan nie. Teen die end van die jaar was daar darem 'n paar 
intekenaars wat die erns vereers nie ingesien h et nie, maar 
die saak in die begin vir pure pret-maak opgeneem het. Dog 
die doe] van die saak het gou 'n indruk ten goede op die 
lesers gemaak, en daarop vermeerder die intekenaarslys 
snel in 'n paar jaar se tyd. En toe sien die Genootskap van 
Regte Afrikaners, met 'n blye hart, die bloeisels aan die 
hoompie wat hulle geplant en onder bespotting ge
kweek het. 

Om verwarring te voorkom het ek die woord Onderveld 
vermy. Dit is 'n wDord deur die Bolanders gesmee en ge
bruik. Sommige binnelanders spreek wel van hulself as 
Ondervelders in navolging van die Bolander; maar in die 
algerneen \vord die woord Onderveld in die middeldele van 
Kaapland nie gebruik en in die meeste gevalle nie begryp 
nie. Die Vrystater, Transvaler en Nataller hou hulle nog 
aan die ou Voortrekker-benaming, naamlik: die Binnelan
de van die ou Kolonie. Die Transvaler daarenteen noem alle 
inwoners van die Kaapprovinsie Bolanders of Kolonialers
al kom die ook van Port-Elizabeth. Nou in die skole-vir 
die wat verder -studeer-verstaan hulle wat on<ler Bolander 
bedoel word; maar 'n Ondervelder bly vir hulle 'n raais·el. 

Eenmaal was Transvalers na die Kaapprovinsie om 'n 
kongres by te woon; en toe hulle deur die Karo met die 
trein reis, merk een aan sy reisgesel omtrent die Karo-land
skap op: ,,Hoor man, in tyd van oorlog is dit mooi koppies 
en rantj ies om agter posiesie te neem"-dit is van die ou1 

Boer-manier van veg beskou. 
Soos reeds aangehaal, is die vernaamste bedryf van die 
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bevolking op daardie uitgestrekte oppervlakte veeteelt, en 
gevolglik is al die benamings vir hierdie bedryf daar in 
volle swang, soos : 

Takkraal (gemaak van takke van doringboom of pen
doring), muurlcraal (van kleimure of gestapelde klippe), 
afdak (ope aan die voorkant), kalwerhok, lammerhok, hees
kraal, perdekraal, skaapkraal), lamnierskape (ooie met lam
mers, loop gewoonlik apart), gusooi (wat die jaar oorgeslaan 
het om te lam, net so guskoei), kween (koei of ooi wat on
vrugbaar is), klophin gs, groot-uier-ooi of -koei (kort voor 
hul lam of kalf), me! l~emmer (by melkery gebruik) melk
paal (waaraan die mclkkoei vasgemaak word), hokstok (by 
melkery om kalwers uit te keer en ook van die koei weg te 
slaan solank gemelk word), melkblok of melkbankie (waar
op die melker sit), melkboer (die een wat melk, of die baas 
van 'n melkery), koeistal, perdestal, varkhok, ganshok, 
hoenderhok, eendehok, voersolder (ook voerkamer), tuie
kamer, saalrak, ruig (ook ruif waarin booi ko1n, die diere 
eet die voer deur die sporte), krip (soos voerkrip, waterkrip, 
soutkrip), tollie (jong ossie, onbekend in die noordelike 
state), vers (as sy nog nie gekalf bet nie), twee-tand-skaap, 
vier-tand-skaap, speen-oud, tweejarige vers of ossie, drie
jarige, ens. So boor ons ook van kapater, hamel, reun, 
burg (vark), kapoen (boender), kapater (word ook as werk
woord gebesig), skeerholi, kraalmis, stalmis, miskoek, 
windpomp (vir windmeul), suiping, weireg, weiveld, jon[1-
brand, spaarveld (waar vee vereers nie loop niel, oubrand, 
suurveld, s.oetveld, gebroke-veld (gras en bossies), bossies
veld, roosmarynvlalde, blomkoolvlalde, uJintersveld, so
mersveld, vleigras, skaapbossie, brakveld, bloutong (siekte), 
haarwurm (kwaal), bloedpens (siekte), geilsiekte, lcrimp
siekte, galsiekte, lamsiekte, melkwurm (in lammers), dik
kopsiekte, klousiekte, malkopsiekte (of dronksiekte), long
siekte, en so is daar nog baie meer kwale. Kraalhek (soos 
houthek, draadhek, \vat bumoristies konsertienahek ge
noem word). Daar die hoer sy eie velle bewerk, so boor ons 
van: rouvel, gebreide vel, breipaal, looikuip, looibas, rou
riem (figuurlik oak toegepas op iemand wat ,,groen" of baie 
onbandig is), skaapwereld of ueeswereld (uilstekend geskik 
vir skape of beeste), trek (met vee verskuif). Die woord 
trek in Afrikaans bet verskeie betekenisse, rnaar laat horn 
deur een of ander woord verklaar; soos deur 'n byvoeglike 
naamwoord: die Groot Trek (volksverhuising in 1836); by 
is met sy hele trek bier (met al sy goed); die Dorslandse 
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Trek (na Angola) . . Deur 'n bywoord SOOS ek trek wea (orn 
nie terug te kom nie); lhy trek rond met sy vee (geen vaste 
verblyf nie) . Verder , die perd trek in d ie tuig. Dit trek de~r 
die stukkende ruit. Die magneet trek 'n naald aan. Die 
pleister trek skerp. Met 'n trek van die pen. 'n Lelike tre.k 
in die gesig., 'n Slegte trek in sy karakter . Hy trek geld u1t 
die bank. Ek h et altyd 'n trek op haar gehad. Ek h et e-larl 
g 'n trek vir kos nie , ens. 

Vir sy v eekampe het die hoer nodig: doringdraad (og 
steekdraad), kamppale (of draadpale), hoekpale, ·wa t denr 
ankers in die grand vasgeanker wor d, droppers (Engelse 
woord waarvoor totnogtoe geen Afrikaanse n aam gevind is 
nie), jakl-u1Jsdraad, varkdra.ad, ogiesdraad, hoenderdraad of 
netdraad (vir tuine of pluimveekampies , vlegdraad (of glad
de knoopdraad), gladde draarl (as spandraai), kamph:~kke 
(die spil wa armee die hek dig gehou of gesluit w'Jr.d , bet 
die humoristiese n aam van maagslaner omdat <lit met ge
weld losruk). Vir draadspan h et die hoer 'n woeljuk (of 'n 
draa.dtrekker) nodig, ook dra.atdtang en dra.adkn ipper. By 
die VP-e is 'n bees·wagter, bokwagter , skaap wagter (herder 
ken hy as Bybeltaal). Die wagter se huis is 'n pondolc Die 
gat op die grond om rniswater uit die kraal \veg tc lei beet 
'n skui1vergat. Hy m·erk sy beeste en sk ape aian d ie ore 
stomp m et 'n slip; halfmaantjie van agter of van voor; win
kelhaak van agter of van voor; swa.welstert op die punt. van 
die oor. Dan word dit noukeurig _nader bepaal soos regter
nnr, of linkeroor, stonip, ens. Sam s sny hy m et 'n m es, of 
slaan m et behulp van 'n holpyp , 'n gat in d ie oor; m aar dis 
hinderlik vir die dier-vernaamlik vir bokke-·wat dje 
kop in bosse steek om blaartjies af te vreet; takkies steek 
d an deur die gat, skeur in baie gevalle die oor oop en maak 
d an die m erkteken , so te se, waardeloos-dit is dan 'n slip. 

Dis onnodig om d ie nam e van al d ie veerasse h ier op te 
som. Sommige is vir d ie Afrikaner moeilik om uit te 
spreek; so n oem hy ·die ramboui1let-skaap ramboelie, ens. 

§40-SUTHERLAND, PRINS-ALBERT, FHASEHBUHG. 

Suth erland staan bekend as die Roggeveldse dorp en 
grens \Ves aan Ceres, wat die Koue-Bokveld genoem word . 
Die landsk ap hier is af,visselen d : aan d ie ooste le die land
streek ho op die tafelland van die Nu\\reveldsberge en is van 
dieself de geaardheid as die Groot-Karo; m aar aan die \VP.ste
like gedeelte van Sutherland is dit b aie bergagtig-amper 
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·n klein Switserlandjie met sy hoe berge wat in die winter 
sneeu vat. Ek sien nol! nog hoe ek, as elfjarige seun, The
ronsberg af in die reen tougelei het vir ons ossewa; die 
lhoogste bergtoppe was toe wit met kapok, en strome water 
stort bruisend die klowe af. Hierdie deel van die Rogjle
veld kom baie ooreen met die Koue-Bokveld sowel in be
dryf as in spraak. Die spreektaal staan nader aan die van 
die Boland as aan die binnelandse spreekwyse. Dog ooste
like Sutherland is Karo en volg ook daardie spraak nes 
Prins-Albert. 

Aan ds. J. A. H. Volsteedt bet ek 'n lys van woorde en· 
uitdrukkings gestuur om m et die plaaslike spraak te ver
gely k, en dit is die woorde wat hy onderstreep bet:-

Alewee, akkeldis, alji1nme.rs (onbekend), appelliepie, 
piekels (atjar is minder bekend), banja, berghaan, biekie, 
hoehaai, brakkie, bril, brue (meer brugte), dalia (meer as 
.adalia), warrelwind, esel (vir muil) , flus (onbeken<l), gare, 
girnaat, kitaar, grawe (naas grou), go0i, girder , kalmoes, 
kapkar, kom en skottel (reg gebruik) , krokkedel, lunsriem, 
misbredi~. kommi9 (kamma), more, oklcerneut ~ noi, ook 
(naas oek), oulap (pennie), sampioen (vir paddastoel onbe
kend), petats , plak (donkiekarwats), poelpetaat , renosterbos 
(naas annosterbos), risper , tolletjie (gare), skulpad, rolvar
kie, skoelapper, sonbesie, olieboom (vir stinkhlaar), 
swaaltjie, tivali. varkblom (vir arum), varkoor (vir 'n ander 
plant), sornrner. 

Tot sover ds. Volst.eoot.. 
Dt~u r vrindelike bemiddeling van ds. P. J. G. Meiring 

het ek die ad res van sy broer. p rokureur J. dP. Vos Meiri ng, 
Worcester, ontvang. Laasgenoemde heer het dadelik sy 
dienste beskikbaar gestel en d eel later aan my mee :-

lk schrijf slechts de herinneringen van woorden en 
uitdrukkingen uit de dagen toen ik daar aankwam-later 
heh ik dezelfde spreekwijze aangenomen. 

Nu over woorden die mij troff en : In bet Bovenland 
spre0 kt n1en van lyste (voor schoenen), daar zegt men 
leesle . In h et Bovenland zegt men oorleer en agterhaak 
(van velschoenen), d aar oorleer en haakleer. In h et Boven
land is 'n gevlochten fles 'n karba, daar heet die 'n kar
ba1c. Te Sutherland groeit 'n bosj e d at voor brandhout ge-
bruikt wordt; m en noeml dit daar- repuishout of repuisbos; 
hier in het Bovenland zegt m en harpuishout of harpuis
bos; zo zegt men daar: ,,Ons brand repuishnut op die 
1JunrbanJc" (vuurherd). In het Bovenland wordt 'n klein 
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soort hond 'n schoothond of kef fer genoemd, daar is bet 
P.en brak of brakkie (b. v. , ,Slaan tog die brak, wat bla.f 
hy so!" In het Bov.enland beet de grote mierkat 'n 
waaierstert, daar heet zij w·eer 'n ertman. In het Boven
land zegt men koggelmanner, daar 'n kirkos. In bet 
Bovenland is 'n vlak open kloof 'n laagte, daar 'n leegte; 
zo hoort men .daar van leegteveld en ranteveld. In het 
Bovenland spreekt men van skaap en skape, maar daar v~n 
skaap al is dit een of duizend (h. v. ,,Die klomp skaap loop 
daaronder in die leegte"). Te Sutherland word 'n pan 
water 'n kolk .genoemd; 'n vlei heeft daar 'n gans antler 
betekenis. Zo is 'n vleiplaas daar 'n plaats met 'n kamp 
begroeid met perdegras-'n soort standhoudend gras dat 
1nen ook voor hooi kan gebruiken. Te Sutherland spreekt 
men van bees of dit een of duizend voorstelt (b.v. ,,Die 
klornp bees wei i_n die vlei"), terwyl vlei zonder water kan 
wezen. Te Suther]and wordt elke h andelaar die met kar 
of "vagen rondgaat on1 eetwaren of gedroogde vruchten 
te verkopen, een pagter, ·en een die met negotie-goed rond
reist, een smous genoemd. De soorten veldkos daar zijn : 
kambro, baroe, wilde komkommer, volstruisnek, ghaap, 
oulam, koesnaatjie (hladerig zeals de top van 'n pynappel, 
de stengel wordt gegeten). 

Tot sever mnr. De Vos Meiring. 
Met die Bolandse woorde wat mnr. De Vos Meiring 

aangee, bedoel hy die spraak van Worcester, \.Vaar hy opge
groei het. Di t kon1 presies ooreen met die van Agter
P<~rel en Koeberg, waar ek my j are as seun deurgebring ·bet 
-net een woord lhet ons daar anders uitgespreek, nl. 
tjeffer (pleks van keffer); maar almal daar het ook van 
skoenlyste gepraat pleks van skoenleeste. 

Wat betref die Prins-Albertse spraak is <lit maar die
self de as die van oostelike Sutherland, waarvan ons reeds 
genoeg verneem lhet; dus i.s <lit onnodig om hieraan verder 
aandag te skenk. 

~1 aar inet Fraserburg is <lit heel anders; die suidelike 
gedeelt.e st.Pm ooreen met die spraak van Sutherland en die 
van l\.foordenaars-Karo, ter,vyl die noordelike part dieself
de is as van Boesmanland ('vat reeds behandel is) en van 
Carnarvon, wat weer met die van Prieska ooreenstem. Al 
wat orntrent noordelike Fraserburg verder te se val, sal 
ons te lees kry onder die Prieskase spraak. 

As landmeter hel ek verskeie plase in hierdie geweste 
verdeel of verlore bakens opgesoek, naamlik in die dae toe 
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die jongnooientjies daar hul wangetjies met die sap van 
rooibeet gekleur het-\vat hulle natuurlik goedkoper uit
gekom het as die kleursels wat teens,voordig in apteke en 
winkels vir die doel verkoop word. En soos die geval orals 
oor ons land is, word baie plase daar ook op antler name 
genoem as wat op die oorspronklike kaart en grondbrief 
vermeld is; so heet Kneu daar lVooienspoort , omdat die 
streek vir sy 1nooi, fris nooiens beroemd was; ook het die 
plaas, tans Rivierplaas, Calvinia, 'n ander naam as wat 
op die kaart voorkom. 

Die geweste Sutherland, Prins-Albert en suidelike 
Fraserburg staan baie s1terk onder die binnelandse invloed, 
maar Bolandse invloed word in baie opsigte nog sterk ge
voel, soos: aalwee , esel (vir muil), kommando (vir die 
Afrikaanse woord kommande). oek (naas die binnelandse 
ok), oula.p (vir pennie), petals (vir patattas), poelpetaat 
(naas tarrentaal), ens. 

§41-DIE -GRAAFF-REINETSE TAALGEBIED. 
Uit die geskiedenis weet ons dat Graaff-Reinet in diP. 

OU dae goed van horn laat hoor het. Daar het lewe en krag 
in die stoere trekkers na die Kaapse binnelande gesit. Hulle 
het gewaag om so ver van Kaapstad, ·en buite die besker
ming van die Regering, die onbekende wereld in te trek 
en hct vaarwel a.an f amielie en geriewe gebied, om barhaar 
en verskeurende gediertes te tern, en om vry te voel waar 
vryheid woon. Gevolglik het hul taal saam met hulle 
geleef en ontwikkel tot kragtige gevoelsuitings; en waar 'n 
w·oord ontbreek het, het hulle een gesmee uit die on Ger
maanse 1stam, daar hulle geen antler bron gelhad het om 
uit te put nie. Ver van die Boland verwyder, het hulle 
die later byvoegings van die Bolandse spraak nie aange
neem nie, maar hnl eie m anier van uitdrukking na die sui
d e, die ooste en noordP- verplaas . 

Dertig j aar na dje Hollandse bew"ind aan die Kaap 
d eur die Engelse oorgeneern is , het die groat volksverhui
si'ng onder Piet Retief plaasgevind; so is die spraak van 
d aardie Voortrekkers ook d ie taal van die Vrystaters, Natal
lers en Transvaler s ge,vord. Hieruit blyk dus van ·watter 
belang die studie van die noordelike spraak vir ons is om 
kennis te maak hoe Afrikaans in die begin van d ie 19de 
eeu- dit is nou h onderd j are gelede- gepraat is. Die 
teens\voor,rlige Graaff-Reinetse spraak sal hierop nie veel 
lig kan \¥erp nie, want dit h et sedert die Groot TrP-k aan-
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merklik verander d eurdat die bediendes daar Hottentotte 
is, wat maar indirek nie versuim het om aan die spreek
wyse van die blanke bevolking, m et wie hulle in aanraking 
is, te raps nie. Dog d ie Vrystaat, Natal en Transvaal het 
van die invloede vry geraak; daar is Ka ff ers die bediende
klas en. soos ons reeds opgelet het en nog verder sal op
merk, h et die taal van die laaste klas inboorlinge geen in
vloed van enige betekenis uitgeoef en op die spreektaal van 
die noordelike provinsies nie-soos b.v. in Natal. Om 
maar een f eit op te noen1 : In die noorde word deeglik 
klankveranderinge gehoor, maar glad nie soveel as in die 
suide en binnelande nie. Die Hottentot se Afrikaans we
mel daarvan, en sy woordegebruik is baie onvas. 

Maar in die C\lgemeen geneem is die binnelandse 
spraak van 'n goeie gehalte en oortref die van ander plekke, 
en soos orals die geval , noudat Afrikaans op skole g1eleer 
word, word ·ons taal meer eenvormig oor die hele Unie van 
Suid-Afrika gepraat as dit vyftig jare gelede die gevaJ 
was. 

In die ou dae het in ons land geen inrigtings bestaan 
om predikante in op te lei nie; toe was Holland daarvoor 
die aangewese plek. Daar die student van onderaf moes 
begin, het hy soveel langer ty.d nodig gehad om horn in die 
vreemde vir die diens le bekwaam; gevolglik was daar baie 
koste aan verbind; dan kom nog hierby, Europa het in 
daardie tyd so ver van die Kaap gelyk, en die Kaap van die 
binnelande. Die uitko1ns van dit alles was: Daar was te 
n1in pre<likante. ~1aar Graaff-Reinet het sedert 1790 as 
gemeente hestaan, en sy kerklidmate het soms twee maanff f' 
van huis gewees om· nagmaal by te woon, of ·Om te gaan 
trou, of om kind te la at doop. Uit hierdie feit blyk dat 
van Graaff-R~in~t groot inv1n~rl in <1lle rig-tings uitg.estrooi 
is; en rlit het natuurlik op taalgebied die geval ook gewees. 
Want vir aannem.ing t0t lidmaatskap moes die ~uers met 
hul kinders lank by die kerk bJy, en die katkisasieklasse 
het 'n weldadige invloed op die spraak en skryftaal van 
die katkis.ante uitgeoefen . Dus, as middelpuut van beska
wing en besigheid h et Graaff-Reinet sy stempel diep op 
die binnelandse volkskarakter af gedruk; en verder is sy die 
moeder van di·e Vry·staatse, Nata1se en Transvaalse sprake. 
Dapp~r en sterk manne en vrouens het daar gewoon en 
daar m-ekaar ontmoet. Die sade van selfbewussyn is daar 
en ·op Swellendam gesaai en ont.kiem. 'n Eie vlag vir vry
hcid het daar vir <lie eerste maal in ons helder lug kop 
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uitgest_eek; en ons algar weet "'at van daardie geskiedenis 
geword het. 

Die spraakgcbied sluit in die noordelike en middelste 
Kaapse binnelande, waarvan deels reeds 'n oorsig in S39 
gegee is. Voortgaande sal ons verder verskeie aanhorige 
distrik.te wat nader bespreek om plaaslike afwykings wat 
van naby le beluister. Dadelik gaan ons aan om Graaff
Reinet en sy distrik te behandel om kennis te maak met 
die hedendaagse spreekwyse van die nageslag van ouers 
wat hulle daar kom vestig het. 

Aan weleerw. dr. B. B. Keet, destyds predikant op 
Graaff-Reinet, het ek ook 'n lys van woorde en uitdruk
kings gestuur; w·elwillend het hy die gangbare wissel
vorrns onderstreep en die met sy aanmerking.s teruggestuur. 
En dit is wat hy meedeel : 

Ek gee u hier die resultate van my waarneminge wat 
ek sonder plan of sistcem somar neerskryf. l\fet betrek
king tot die uitspraak merk ek 'n paar Onderveldse ver
skynsels: die veranderinge van klanke soog in slim (vir 
stein), tint (vir tent), wilkom (vir we1kom), leegte (vir 
laagte), kenners (vir kinders), provensie (vir provinsie), 
ken nie (vir kan nie), oener (vir onder), genut (vir genot), 
voels (vir voels), 'Waarskou. ( vir waarsku), skrou. (vir 
skreeu), siekera.g (vir siekerig) , vrotterag (vir vrotterig), 
stadag (vir stadig), ens. Dikwels hoor ek ook die uitdruk-
king: ,,Ek sal my nooit veI"geP.t nie h oe ek eendag ... . .. " 
Dikwels word die verlede t.yd van die werkwoord Teen as 
kon gebruik (b. v. , ,Ek kon horn nie" vir , ,Ek het horn nit~ 
geken nie"). 'n Leraa.r is byna deurgaans 'n lerart. Ver 
·troue en ge1~oele is altyd vertrouendheid en gevoelendheid. 
Verlange is 'Verlangste. So hoor ons ook: ,,Dit Lyken vir 
my" vir , ,Dit lyk vir nly"). Dit is ook opmerklik hoe die 
vorrn bykan'> die voorkeur het ho byna. 'n Karreebos is 
eenvoudig 'n kriebos: en die pad i~ dikwels knaend (vir 
moeilik of swaar). 'n Vorm wat eintlik net onder die ver
waarloosdes, baie eenvoudiges en gekleurdes .gebruik 
word, is goed (vir hulle, b.v. ,,Ons gaan m et Willem.-goerl 
saam", of ,,hnlle-goe.d saarn." 

Tot saver dr. Keet. 
Ook bier-net soos in die omstreke van Calvinia

hoor ons soms (maar rneer onder veragterdes) die woordjie 
se agter persoonlike voornaamw·oorde om besittin~ aan te 
dui (b.v. ,,Dis hy se perd, of hulle se goed, of ook in ,, Wat 
se goeters is dit ?" In die laaste tyd verskyn in ons skryf-
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taal 'n nuwe vorm, nl. wie se. Maar in hierdie laaste ge·· 
val is dit aan Nederlands ontleen, nl. wiens en wier. In 
die spreektaal hoor ons nooit , ,die man wie se vrou siek 
is, le ook siek", of , ,die kind wie se hoed af gewaai het, 
staan huil. '' In plaas hiervan se die Afrikaner: , ,die man 
van wie die vrou siek is ...... ,, of , ,die kind van wie die 
hoed afgewaai het ...... " Nie alleen dat wie se on-Afrikaans 
is nie, maar dit word nogal in boeke en geskrifte as 'n 
verkieslike vorm aanbeveel. Die Afrikaner gebruik wel 
wie se, maar dan in 'n vraag (h. v. , , Wie se os is dit ?" , , Wie 
se plaas is dit ?" 

Verder word daar nog die volgende woorde gernis of 
gehoor: 

As-jou-blief (met nadruk gese , anders asseblief), pam
pelmoesie (vir appelliefie onbekend), dutjie (onbekend), 
esel (vir muil), flus (min gehoor), kalmus (of kalmoes on
bekend), kaalkar (vir kar sander kap), kamnienaadjie, lens
riem (vir lunsriem), plak (donkiekarwats onbekend), 
pleks (in plaas van), poelpetaan (onbekend) , penvarkie (vir 
rolvarkie), verbelentheid, ens. 

Graaff-Reinet, die dorp, is 2,500 voet ho die see, is aan
gele in 1786, het lopende water, en is beroemd vir sy prag
tige vrugteboorde en wingerde. Twee-derde van die inwo
ners is Hollands-sprekend, dus 'n regte Afrikaanse dorp in 
wese en spraak. 

In die suide van die distrik is Aberdeen, wat met baie 
geringe afwykings die Graaff-Reinetse spraak volg. Die 
boerdery is dieself de as van die ander dele van die binne
lande waar die anghorrabok aanmerklik die aandag in beslag 
neem. Volstruise-net soos op ander plekke-maak 'n ge
deelte van die algemene boerdery uit , en .so ook groat- en 
kleinvee. Die volgende woorde word in Aberdeen gehoor: 

Appel-der-liefde (vir appelliefi e), ljouvoel (vir koovoel 
of berghaan), hohaai (vir bohaai) , brugge, parra (so ook 
brulparra), platl-doet (naas plaLanna), noursdoring ('n klein 
en groot soort) , grenaat, ketaar , grau (vir grawe), goi, ,,ek 
ken dit doen" (vir ,,ek kan dit doen"), kirkvors, lensriem 
(vir lunsriem) , rol.varkie , trapsuu.tjies, a.dalia (naas da
lia), ens. 

Onbekend daar: Bobotie, sosalie, iassal, dntjie, kaai
man, k.almus, plak (donkiekar,vats), poelpetaan, ens. 

Graniadoelas stel in hierdie geweste iets heel vaags 
voor sonder dat aan gebergtes of woeste plekke gedink of dit 
daarop toegepas word (b.v. iemand vraag: ,,Waar gaan jy 
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heen?" Antwoord: ,, Na die gramadoelas." Wat •hierop 
neerkom: ,,Jy h oef .dil n ie le weet nie." 

§42-DIE KOUP-BEAUFORT-WES. 
Wie van Laingsberg na Nelspoort met die t.rein reis, 

kry enigsins 'n bcgrip van die Koup , waarvan die dorp 
Beaufort-Wes (2800 voet bo die see) die hoof setel is. I-Iier
die landstreck is 'o uitgestrektc vlakte m et sy eienaardige 
koppies en rante, wat duidelik teen die lug uitgebeeld staan. 
Die plantegroei is hier klein-kleiner as in die Karo, waar 
meer hoe vyeboss:' , roosrnoryn, wolwedoring en ander 
groot ge,vasse te sien is. Die doringboom en die karee
boom is !hier skaarser, en self.3. die lae blomkoolbossies staan 
hier wyd van m ckaar. Op seker tye van die jaar wals die 
warrelwind sy spookagtige dans ·op die oop vlaktes en lyk 
dan nes reusagtig·e ~tofpilare. Om tot die gehein1sinnig
heid by tc dra, bcto,ver die lugspiegelinge (opgeefsels) die 
gesigseinder orn '"rater en borne te laat sien \Vaar hulle in 
werklikheid nie bes taan nie-:n soort spotvertoon in tye 
van droogte. In baie opsigte is daar geen verskil tussen 
Kaup en Karo nie. Die reenval uit die weste is donderrecns, 
wat soms hewige haclstorms veroorsaak. In die " :inter kan 
dit hier baie koud \v.ord, sneeu en kapok is iets heel ge
woons, en soggens is die staande waters hard oorgeys. Dit 
gebeur ook n1el grond wat vir saaiery natgelei \vord; dan 
moet tot elfuur gewag word om ploeg in te span-anders 
breek dit veryste blokke grond uit. Brandhout is skaars; 
so word baie miskoefr:~ en niissoo ie vir brandstof gebruik. 
Waarlik in tyd van droogte en n1et die ·waterryke en boorn
'vereld van ons ]and vergelyk, skyn dit dat die Koup nie 
'n lushof is 01n in le \Voon nie. Maar die oninge·wydes sing 
'n ander liedjie as hullc die ·wereld na mooi reens besoek. 
Vroeer het. mnr. Molteno daar nor ·die 10,000 skape besit, 
en daar was antler wat na aan horn was. Die I\oup-boer het 
sy Koup lief en roep die naam hard uit. Baie n1ense huil 
hul pad d eur di _ '' (~reld, inaar die Koup-boer veg dit daar
deur. Daar vvoon hulle in die groot sonskyn; teringlyers 
ko1n daar verligting soek; herstellendes gaan vir hulle daar 
nuwe kragte toe-eien; en vir baie krankes wat daarheen ge
gaan het, was die graf tydelik gesluit. En dis hierdie ge
sonde klimaat \Vat die in woners m et verjongde kragte be
siel om n1oed t.e hou en om swaarkry die voorbors te hied. 

Daar sweef <lie aasvof.l. S\\'yend deur die lug; die wit-
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borskraai en rinkalskraai vermaak hul op uitspannings . 
of langs die stofferige paaie. Die swartkraoi verkies die berge 
waar baie bossies is, en die ivitkrru;,i geniet sy plesier treurig 
op die oop vlaktes. Ywerig dra die veldrnuis hope stokke 
aan om onder 'n houthoop t e \.Yoon. 

Die algemene afwyking·s hier het ons reeds bespreek 
in §39 onder binnelandse spraak; so val hieromtrent nie 
meer veel te vertel nie. Maar tog het die Koup-bewoners 
op taalgebied iets te vertel : uit die " ' isselvorms ver
neem ons :-

Alwyn, ak ke ldis , atjar (word soms gebruik), brakkie 
(toegepas op alle klein soort honde), brue, dutjie (onbe
kend) , gare, grau (vir grawe), goi, gunter, repuis, kamma 
(ook ]{'ammalielies), misbredie, noi, ok, banja, plak (donkie
karwats) , oordentli k, oulap (pennie). palmiet (vir papkuil), 
patats, tarrentaal (poelpetaan onbekend), renoster, rispe , 
rolletjie (gare) , skulpad, skoelapper. olieboom (ook stink
blaar gehoor), ineesal ferns (vir varings), varkoor, ens. 

Ds. J. G. Steytler was so vrindelik on1 my woordelys 
na te sien en die gangbare wisselvorms te o nderst1·eep, en 
verder deel hy n1ee :-

Eiste soms einste (vir dieselfde, b . v . ,.Dis die einste 
man wat hier ·was"), fiemies (vir ·aanstelling~~ , b. v . ,,Moet 
tog nie so yol fi emies wees nie") . Ek h et soms gehoor: 
,,Dis al so 'n gewoonte by hon1, dat dit al 'n gewente ge
word het." Oeltjie (of nambosie vir 'n soort duiwelsbrood 
met rooi poeier deur Hottentotte gebruik om hulle wange 
mee rooi t e rnaak), lfe n (vir kan , b. v. , .Ek k en dit doen ·· 
vir ,, Ek kan dit doen ," inaar n ooil nic: ,,Ek kan die man'· 
vir ,,Ek hen die man." Palmiet (is hier die Bolandse pap
kuil SOOS in Palmietfontein). v oel (nie voel nie, maar word 
soos Engels fool uitgespreek). Vlei (die betekenis· lewer 'n 
moeilikheid; na ondersoek blyk <lit ·dat hulle somtyds 'n 
bietjie in die war is met vlei en leegte . 'n Vlei le aan weer
sye van 'n waterloop, is breed , le gelyk en het meer gras 
as bossies . In die r eel stoot di e water in tyd van vloed oor 
die vlei; in tyd va n droogte is die 'Vlei ook ·droog. Leegie is 
smaller en het rncer bossies as gras. Dit word soms ook 
holte of duik genoem. Dit le tussen twee rantj ies, en ge
woonlik loop 'n sloot in die middel van die leegt.e af). Pan 
is kaal, sander g ras of bossies , so gelyk as 'n taf e] en · h et 
net water in r eentyd. 

Tot sover ds. Steytler. 
Sover as ons nou gevorder het , het. -0ns drie name vu· 
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~n sekere soort duiwelsbrood teegekom; ajoos in Hoesman
land, oeltjie in Sutherland, en nambosie in Beaufort-Wes
almal Hottentotse of Boesman-name. Die vrug groei ge
woonlik op, of teen, rniershope; wanneer die bolvormige 
kop ryp is, dan word die leeragtige 01nhulsel droog-so ook 
die sponserige inhoud, wat dan in 'n sjokoladebruin poeier 
verander. Word daar teen geslaan, dan vlie die poeier in 
'n bruin stof damp weg; en <lit is juis hierdie bruin poeier 
wat sorgvuldig vergader word om as blanketsel vir die 
gesig te dien. Maar so 'n kastaiingbruin lyk tog nie mooi 
op die gesig nie; die doel is meer-so se die gebruikers
om die vel teen sonbrand te beskerm. By uitsondering ge
bruik die blanke n1eisie dit ook on1 haar gelaat suiwer blank 
te maak-iets wat ek vroeer in die Hantarn gesien het, en 
ek het op navraag die verklaring ontvang. Hierx:lie nasio
nale praktyk deur die llottentottc en Roesmans gevo]g, gee 
ons nog nie reg on1 ajoos, nambosie en oeltf ie as Afrikaans 
te beskou nie-en dit .bly maar die d11iwelsnuif, soos dil 
ook genoem \vord. 

Verder wil ek die aandag bepaal by woorde wat nie net 
in die binnelande gehoor word nie, maar ook elders gang
baar is:-

Rinl-calsslang (ook spu- of spoeslang), jaste (as meer
voud vir jas), moor (vir seermaak,, b. v. ,,Moenie die kat so 
moor nie"), ysterment (vir instrun1ent), eengalig (vir ega
lig), ongalig (vir onegalig), flukster (vir flukser), genog (vir 
genoeg), dolossie ("'ord in Boland oesbeentjie genoem-'n 
woord wat noordwaarts onbekend is). , ,Dit smaak my so" 
(in die Boland lui dit ,,Dit lyk of lyken my so"), rerig (vir 
regtig), swartbont nagslang (beet in die Boland ook kous
band). So het ans nog: skaapsteker (slang), tabakrolletjie 
(slang), toktokkie (gogga), laksman (heet ook in die Boland 
kanariebyter), jakkalsvoel (soort arend of kuikendief, sy 
geluid is amper soos die van 'n jakkals), reenpaddatjie, gif
bol (soort sambreelblom of amarillis), veldmuis, streepmuis, 
skeerbekmuis, du1vweltjiesdoring (ook dui'weltjiesdoring) , 
katdoring, hotnotskooigoed, noordpol, seepbossie , spek
boom. lnboorlinge het baie te vertel Yan dasadder (voorlyf 
<lassie, agterlyf pofadder), kaaiman (hier op salmander toe
gepas). Onbeskeie narne vir plekke word selde aangetref. 
En Engelse invloed op die spraak is baie gering, omdat die 
mense in vroeer dae hul eie meesters op die plase gehad het. 
Adder as enK.elwoord word selde gehoor, 1naar wel in same~-
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stellings, soos: po/adder, nagadder, bergadder (antler naam 
vir dasadder). 

S43-VICTORIA-WES, CARNARVON, CALVINIA. 
Victoria-Wes bevind horn in die Karo-streke, waar die 

wereld meer bossiesagtig en rante volopper is. Die velde 
bier, na mooi reens, is oortrek met duisende en duisende 
springbokke en ander klein wild, 'vat die weivelde vreeslik 
beskadi~. Hier is welvarende veeboere en mooi boereplase, 
waaronder b. v. Pampoenpoort en 'n menigte antler kan 
getel word. Soos op haie plekke rig die jakkals en rooikatte 
groot skade onder die k1einvee aan. Bobbejane vang jong 
lammers, skeur die oop om die inhoud van die melkpensies 
te ver~dind. Wolwe het vroecr ook hier groat slagting onder 
kalwers, vullens en kleinvee aangerig. So vind ons hier 
nog wolu,ehokke. Maar die Afrikaner het ook bier sy man 
gestaan en die ongediertes haie uitgedun, en voer nog aldag 
die stryd teen hulle. Die antler vernielers soos die la1nmer
vanger, die boskatte, en nog meer, dool hier rand om hul 
kanse waar te neem; en wanneer die kans horn. aanbied, ia 
hulle gehelp. 

Verder tref ons hier ook aan die goggas en kruipende 
diere van die Karo, soos: jaagspinnekoppe, bobbejaanspin
nekoppe, skerpioene, naaldekokers, kakkerlakke (wat in wa
ter leef), miskruiers, boklorre (met lang borings), spaans
vliee, /.ie ,weheersbesies (of skulpadjies), kriekies, haar
wurrns, toktokkies, opbla.as-sprinkaan, rooisprinkaan, oor
kruiper, hotnotsgod, perdeby, heuningby, malkopby, son
besie, blindevlieg, bos1uisvlieq (of hardevlieg), perdevlieg 
(ook perevlieg), ens. Die Hottentotte glo ook hier dat die 
duiwelsby of motby 'n dodelike angel .het en is vir horn so 
hang as vir die duiwel self. Maar tog kan geeneen jou ver
tel wie deur die skadelose mot doodgesteek is nie. Hulle 
sweer dat daar soiets as 'n sla.ngsteen is, wat helder oordag 
soos 'n ster blink op die slang se kop. 

Aan ds. M. S. Daneel bet ek ook 'n lys van woorde en 
uitdrukkings gestuur. Maar dit was grieptyd en Sy Eer
waarde het ernstige gevalle van siekte in die pastorie gehad , 
sodat hy self sy aandag aan my vcrsoek nie ten voile kon 
skenk nie; dog by het so vrindelik gewees om die lys aan 'n 
jongman wat daar opgegroei is, te oorhandig, wat die 
gangbare wisselvorms onderstreep het. Hieruit sal blyk 
dat tussen die binnelandse spraak onderling nie veel af
wykings hestaan nie. 
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Hier volg enige voorbeelde :-
Alwyn, akkeldis, aljimmers (onbekend), piekels (atjar 

onbekend), baie, beteuteld, biekie, hoehaai, brakkie (vir 
klein soort hond) , brille (b.v. ,,lly dra brille"), brue, dip , 
dutjie, warrelwind, muil so\vel as esel op muil toegepas, 
flus (nie gebruik nie), gare, girnaat , kitaar, gooi, ginter, 
ewers , kalmoes, kan en ken (reg gebruik), kanarieblaar (vir 
kaladium, of kala.dieblaqr), kapkar, karmenaadjie, kikvors 
(selde gehooe), korn en skottel (reg gebruik , b. v. waskom, 
bakkom, groenteskottel), korn1nande, krokkedel, leegte, 
leunsriern J 1neermotjie, rooibnssie (vir misbredie), miskiet, 
more, noi, ok (naas ook), okkerneet, olynhout , oulap (vir 
pennie) , s.a1npioen (onhekend), patats, plak (donkiekar
w·ats) , tarrentaal (m aar poelpetaan onbckend), risper , tolle
tjie (gare), seilgare, skilpad. , rolvarkie , sonbesie, sorteer, 
struis (vir st.rooihuis), swaaltjie (voeltjic), twak, tink tinhie, 
varkoor. 

Aangesien tussen die spraak van Carnarvon, Ca.lvinia 
en Victoria-Wes haas geen onderskeid bestaan nie, kan ons 
hier afsluit. Sulke vorms as hy se, h ulle se en on s se, om 
besitting aan te dui , " 'ord dikwels onder blankes sowel as 
gekleurdes-gehoor. So ook wie se, wat in hierdie streke nie 
as 'n Hollandisme rnoet beskou " 'Ord nie, maar as gelyk
vormig met hy se, ens. So hoor ons baiemaal: , ,Die man 
wie se perd hier loop, was gister hier." Maar teenswoordig, 
onder Hollandse invloecl, word die laasgenoemde ·sin ook in 
die skryftaal ingevoer, terwyl <lit in die spreektaal nie al
gemeen is nie, d aar ook hier die gewone vorrn is van wie
soos reeds die aandag o p gevestig is. 

§44-PRIESK A, GHOOT-HANTAI\!I. 

Die Hantam-spraak is tiepies binnelands en verkeer on
der dieself de invloede a s die van die aangrensende distrik
te. Dit word aan die suidooste begrens deur die Groot-Kai-o 
1en aan die 'veste d eur Boesmauland en die Klein- of Agter 
Hantam; gevolglik kan ons ons eie gevolgtrekkings maak 
hoe die spraak deur sy bure be1nvloed \vord. Ofskoon die 
.spreekwyse ooreenkom 1net die van Victoria-Wes, h et di 1 
tog sekere woorde en uitdrukkings van Boesrnanland oorge
erwe, b. v . , ,Ek het horn gehad" ~ en nog m eer van die 
kalieber. 

Ds. W. J . du Toit was so \!\:el will end orn rny lys van 
\voorde en uitdrukkings 1net die spraak van Pri0ska te ver-
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gelyk, en dit is wat Sy Eerwaarde aan ons omtrent die plaas
like eienaardighede in 't kort meedeel :-

Gehad ( vir ontmoet, b. v. ,, Ek h et horn gister gehad, 
en ons het toe lekker gesels"). Verongeluk (vir 'n ongeluk 
gehad , b. v. ,,Hy het vanmore so 'n v erongeluk geh ad deur 
sy vinger amper af te sny"). Kolk (vir 'n pan \.Vater ). Poorl 
(waar 'n waterloop deur 'n rant gaan, b. v. Keikamspoort! 
Prieskapoort, Springbokpoort). Puts (vir 'vaterput, b.v. 
Lutzputs , Pnts-sonder-Water, waar Kenlhardt-St.asie nou is; 
die naam eintlik is Puts-onder-1vater, omdat daar so baie 
water is). Die plaas Eselsklou is 'n interessante plek waar 
eselspore in 'n harde rots te sien is. Die name bobbejaan, 
aap, likkeuJaan word ook hi er so uitgespreek, omdat die 
diere bier goed bekend is. So is die eteniagol ('n skobbe
rige miereter) ook hier te vind. Die namakwapatrysie word 
hier ook kelkie1vyn genoem. Dan is bier nog die v aalkor
haan, hontkorhaan, gompou, ldeinpou. Die soorte doring
bome neet: doringboom (mimosa), haak-en-steek, wag-'n
bietfie, haakdoring; dan h et ons nog die driedoring, bros
doring, 1.volfdoring, ens . 

Uit die wisselvorms van sekere woor:de geniet die vol
gende in Prieska die voorkeur: akkerdis, aljimmers (word 
nie gebruik nie), appelliefde, atfar (pleks van piekels), 
banja (naas die genasaleerde baie), lammervanger (pleks 
van koo1)oel), brille (vir een bril) , brugte (naas brue), gare, 
gensbnk, kitaar, gnnter, kamma, kan en ken (gebruik soos 
in die skryftaal), kapkar (naas tentkar), klipsemanner, kom 
(vir waskom), leunsriem (vir lunsriem), misbredie , more, 
noi , okkerneut, oek (naas ok en uk vir ook) , oulap (vir 
pennie), paddastoel, palmiet (vir papkuil), petals, plak (don
kiekarwats) , tarrentaal (poelpetaan onbekend), renoster, rol
letjie (gare) , seilgttring, sknTpad, stekelvarkie (vir rolvar
kie) , snnbesie, sorteer, stinkblaar, tinktinkie , trapsuutjies , 
varkblom, snmmer. 

§45-COLESBERG, ALIWAL-NOORD , BURGERSDORP, 

DORDRECHT. 

Die spraak van hierdie geweste is nog eg binnelands, 
dog vorm die oorgang tot die Vrystaatse wyse van uitdruk
king. Ons het by voorbeeld tot saver verneem dat in som
mige plekke in die binnelandP. die vvoordjie ken soms vir 
kan gebruik word, m aar dat !tan nog altyd sy skryft.aal-bete
kenis behou het. Dog van bier noordwaarts en ook langs 
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die oostelike kusstreke is dit nie altyd die geval nie. Hier 
word die betekenis soms omgewissel; so se hul: ,,Ek ken 
dit doen" en ,,Ek kan die man"-'n verskynsel wat in die 
westelike distrikte van die U nie nie aangetref word nie. 
Ook sal dit verder blyk dat baic Vrystaatse woorde en uit
drukkings hier gehoor word. 

Die landskap begin hier ook daar anders en meer berg
agtig na die ooste uit te sien as die gewone vlaktes van die 
Karo; die bediendes is meesal Kaffers, waarvan goed 'n nege
honderd stemgeregtig is, en dit toon aan hoe welvarend 
hulle is om die stemreg te v~rwerf. Maar die indirekte in
v loed van die Ilottentotse spraak word so ms hi er nog ge
voel, SOOS b.v. rere (vir reg-reg), gehet (vir gehad), en baie 
antler vorms 'vat aan die binnelande eie is. 

D~. C. W. du Toit het sy dienste aan my ook welwil
lend aangebied; hy het egter intussen ongesteld geword en 
kon toe nie doen ·wat hy voornemens 'vas om te doen nie. 
En dit is wat hy in die eerste instansie m eegedeel bet :-

Ek skryf net op enige uitdrukkings wat ek bier op 
Aliwal-Noord opgemerk het :-

'n Mens hoor ook bier die betf~kenis van die \voorde 
kan en ken omgewissel, b. v. , ,Ek kan die man goed" vir 
,,Ek ken die 1nan goed." ,,Of ,,Ek ken dit nie doen nie.,. 
So hoor ons verder van leegte (vir laagte), leeg (vir laag), 
buitoe (vir buite, b.v. ,,Vannag bet ek · buitoe geslaap"), 
rerig (vir regtig, b. v. ,,Dis rerig 'n Jekker dag"). Vir tuin
groente gebruik hul die woord tuin. So se 'n ouderling een 
more aan my : , , Meneer, ek lhet 'n bietj ie tu in saamgebring; 
die beet is nie sodanig mooi nie." Dit word ook fyntuin 
genoem, b.v. ,,Ons fyntuin is vanjaar besonder mooi." Vir 
'n ysterpyp, as watcrleiding gebruik, se bul pomp, b. v . 
~,Die da1n se pomp is stukkend." Vir komkommerslaai s~ 
hul kapsel; en praat ook van komkommers kap. Vir gerwe 
se die boere meesal bondels, b.v. ,,Vanjaar het ek 3,000 
bondels gerwe gewen." Die gewoonte om die getal gerwe te 
tel is le " 1yte aan die f eit dat vir af oes per getal bondels be
taal word. Hier praat hulle nog altyd van koring trap, al 
word dit deur 'n m asien uitgedors, b. v. ,,Die trapmasien 
staan by neef Piet om sy graan uit te trap." Wat in die Bo
land 'n opper (gerwehoop nel,jies teen reen op die oes1and 
gepak) genoem word, beet bier 'n blok gerwe, b.v. ,,Daar 
staan tien blokke gerwe op my land." Dan boor ons bier 
nag die benaming bykos vir groente op tafel. Natuurlik is 
vleis die vernaamste voedselmiddel in die binnelande. 
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By 'n later geleentheid het ds. C. W. du Toit die vol
gende geskryf :-

Ek het u lys bier op Aliwal-Noord met ingesetene deur
gegaan, maar het dit ook Jamestown-toe geneem-ses uur 
Ie perd van hier-, waar ek dit met 'n kring van ou vrinde 
kon deurgaan; daar onder was twee van Dordrecht. Al die 
woorde het ek afsonderlik onderstreep. So boor ons :-

Oos (vir ons), uul (vir uit), wykel (vir baisekel), ,,Ek 
bet horn gehet" (vir ,,Ek bet dit gebad"), mellik (vir melk), 
ous (vir ousus), ivan (vir wanneer, b.v. ,,Wan by nou daar 
was"), staan dankie (vir stadig dankie !), ,,Maar ek se nou" 
(ongepas vooraf gebruik), vaar (vir vader), oener (vir on
der), petaal (vir betaal), giester (vir gister), bromkaaitjies 
(vir bronchitis), pesiere (vir passeerde, b. v. ,,Pesiere jaar"); 
'n baie algemene uitdrukking bierlangs is: , ,Ek bet my 
mors gedaan gesukkel." 

In Phillipstown bet ek die uitdrukking gehoor: iemand 
blou niaak (vir skaam maak). ,,Kyk so 'n rooi haan" (vir 
'n groat vuur). , ,Hy &al more bier is" ('n algemene uitdruk
king vir ,,Hy sal more bier wees"). 

Uit die w·isselvorms ontleen ons die volgende :-
A fr kedis, aljirnmers (nie gebruik nie), appel-der-liefde, 

piekels (vir atjar), hoehaai (naas hoeihaai), kokkewiet, 
dutjie (in Jamestown gebruik), dwarrelwind (in James
town), garing, girnaat (Ali wal-N .), grenaat (Jamestown), 
ketaar, grou (vir grawe), goi, gramadoelas (nie bekend nie), 
repuis, kalmoes, kirnallie, lunsrieni (gebruik op Aliwal-N., 
Jamestown en Dordrecht.), ok, palmiet (vir papkuil), plak 
(donkiekar,vats), tarrentaal (poelpetaan onbekend), renos
ter, rispe, tolletjie (gare), krimp-ystervarkie (vir rolvarkie), 
skoelapper, skierlik, twak, varre (vir varings), somme1·, ab
ba (vir kind op rug dra), maggeneet, blikkieskos, eelde (vir 
eelte), kafferstatte, kors·wil (vir speletjies maak), kirnuffel, 
spoeg (vir spuug), soldate (vir soldade), saf (naas sag), 
turksvy, vlooigif (vir insekpoeier), voorskooie (vir voorsko
te), doekbrand (vir Bolands warmpatats, speletjie), waalc 
(vir 'n wandeling), wonnereksens (vir wonderessens), ens. 
Tot sover ds. Du Tait. 

Aangesien hicrdie streke so na aan die Vrystant ge1ee 
is, is dit Jig te begryp dat die spraa_k hier deur die van die 
noorde belnvloed moft word. So hoar ons ook hi er die vol
gende \voorde, wat die voorkeur in die noorde reeds geniet: 

Buitoe (vir buitentoe of buite), skepsel (vir 'n kleurling 
of Kaffer), kankerbos.sie (vir keurtjie, Sutherlandia), gooi, 
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nooie (meisie), kakebeeenwa (vir tentwa sander tent), kors
wil (vir speletjies maak), n1elkkos (vir stukkies' deeg saam 
met melk gekook), pynkeller (vir pain killer, medisyne), 
pypkan (vir suigbottel vir babetjies). prittendeer (vir -per
mitteer), ,,Jy moet in jou pasoppens bly " (vir ,,Jy ·moet in 
jou spore trap"), spruit (vir 'n klein riviertjie), skotielploeg 
(vir disc plough), skottel (vir kom, b.v. wasskottel, badskot
tel, bakskottel), toienrig (vir miserabel uitsien of voel), 
vlooipoeier of vlooigif (vir insekpoeier), ketel kook, sl~ierlik 
( vir skielik), palaltas, en so meer. 

Van hier af word die intervokaliese g (soos in Engels 
go) meesal behou in sulke woorde as: dage , wege , egge, 
brugge , nege, dagelil-cs, degelik, ens. Die woord sens is on
bekend, daar met seke1s geoes wor'1. 

Dr. I-I. A. Lamprecht was so vrinrlelik met die behulp 
van die Afrikaanse-Taalvereniging om 'n lys van woorde te 
onderstreep . Plaaslike eienaardighede in die spraak het 
hulle egter nie bygevoeg nie, maar wel 'n versameling van 
Afrikaanse uitdrukkings, gesegdes en spreekwoorde, wat in 
die Vier.de Part van hierdie werkie sal opgeneem word. Die 
A. T. V. van Colesberg is die enigste tak van die vereniging 
wat hulp aangebied het en my van verder diens verseker 
het, terwyl ek tog by antler takke ook aangeklop het sander 
enige vrug; en dis juis in sulke gevalle waar taalvereniginge 
hul verdienstelik kan maak. Aan mnr. W. A. J. du Plessis 
(voorsitter) en mej. S. du Ples1sis (sekretaresse), A.T.V. , hied 
ek my dank aan vir die aangebode en verrigte dienste. Hulle 
vestig, namens die A. T. V., die aandag op enige taalverskyn
sels in daardie geweste :-

H oeihaai (pleks van bohaai), diep (vir dip), du>arrel
wind (vir 'varrelwind), flus , ketaar, grou (vir grawe), gooi, 
arpoen (naas harpoen) , tenlkar, karnaadjie, kommande, 
meerswyntjie (vir marmotjie), niisbredie (naas wildehane
kam) , m eskiet (vir muskiet), onkerneut, nliewehout, ok, 
dutvweltjie (vir pennie), patattas, skulpad , doringbesie, 
swaaltJie . 

Nnu verlaat ons die gebied 'vaar die opregte Hottentot 
grotendeels die bediende-klas uihnaak; maar ons moet 
steeds in gedagte hou dat hierdie spraak horn uitgebrei het 
ver oor sy ·grense, waar dit teegewerk is deur antler invloede, 
soos verder duidelik sal blyk. Met beter skole en die gemak
liker verkry van leesstof, beter posverYoer en spoorweguit
breiding b et die spraak baie verbeter, ~odat daar reeds 'n 
groot verskil te bespeur is tussen die taal van die ouer en 
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jonger geslag. En as dit in dieselfde verbouding voort
gaan, sal binne 'n half eeu Afrikaans oor ons bele land meer 
eenvormig gespreek word, en plaaslike spraak sal baie 
moeiliker herkenbaar wees. 

S P R A A K A F D E L ING No. 4 

S46-SUIDELIKE DISTRIKTE: SWELLENDAM TOT 

PORT-ELIZABETH. 

Vooraf moet ek erken dat ek bierdie streke nie 'n he
soek gebring het nie; maar ek was gedurig in aanraking 
met persone afkomslig van of wonende aldaar, en deur uit
vra en luisler na hul woordegebruik kon ek 'n goeie bet\tip 
van die spraak kry. Dan kom bier nog by die bydraea .o 
goedgunslig aan my gestuur. 

Heeds het ons daarop gelet watter rol Swellendam in 
ons geskiedenis vervul het sowel op staalkundige as op 
taalgebied; van hierrlie geweste het die trek inlands en oos
waarls uitgebrei, waardeur die hele land bevolk is; so is dil 
onnodig om te vertel wat reeds meegedeel is. In die begin 
van die 19de eeu was die Swellendamse spraak dieself de as 
die van die Boland; want die oorspronklike bevolking bet 
immers uil Stellenbosch, Perel en l\Ialmesbury (Swarlland) 
gekom. Hulle het egter onder antler invloede geraak; ook 
was hulle nie meer so afhanklik van die Maleise slawe nie, 
en gevolglik het baie Maleise woorde hier reeds uit die bin
nelandse spraak verdwyn. Die bediend.es, wat allyd in die 
meerderheid is, is min of meer dieself de as in die Boland. 
Toeslande was nie meer dieself de as wat hul aglergelaat bet 
nie. Aan die een kant 'vas die Karo-streke, aan die ander 
die Boland of die bakermat van Afrikaans; gevolglik bet 'n 
wisselwerking op die spraak ontstaan. ~Iaar dan is Swel
lendam nader aan Kaapstad as Graaff-Reinet; dus het die 
Oorbergse spreekwyse nader aan die Bolandse gebly a.s die 
van die Karo. Ofskoon Swellendam in die begin die toon 
aan die binnelandse spraak gegee bet, bet dit nieteenstaan
de woorde in die Graaff-Reinetse gebied -0ntwikkel oorge.
neem, soos: ok, banja (banje), twak, oener, rant, aalwyn, 
dwarrelwind, leiken skiet, bleik, ens. Verder het 
hulle die Bolandse bestaande of later ontwikkelde vorms 
behou of oorgeneem, soos: akkerdis. bokmakierie (fiskaal), 
vlei (pan), sampioen, palmiet (kaff erskuil), donderpadda , 



194 

tioms dispens, komma.ndo, leunsriem, papkuil, boomsin
gertjie, valsgelyke (of vansgelyke), en nog meer. 

Maar dan het hierdie suidelike kusdistrikte ook die 
Afrikaanse taalskat aanmerklik vermeerder, vernaamlik met 
die benaminge van boom- en houtsoorte. Die loerie (voel) 
word hi er vir die eerste ma al aangetref, terwyl hy in die 
Boland nie te vind is nie. Selfs enige visse en skulpe aan 
die seekus het antler name as die in Kaapstad gekry. Die 
Maleise woord loerie is dus uit hierdie ge\veste afkomstig. 

As die Bolanders trots voel oor hul indrukwekkende en 
skone landskap, dan kan die suidelike distrikte nog meer 
60 voel oor hul Afrikaanse Switserland rnet sy skilderagtige 
gebergtes, hul pragtige bergpasse en hnl reusagtige hout
bosse, wat ons land met kosbare houtsoorte voorsien. So 
vind ons daar o.a. :-

lVitpeer, kastaiinghout, swarthout, rooi-els, 1vit-els, as
gaaihoul, essenhout, saffraanhout, kaniassie, ·without (wa
terhoul), spekhout (wildepers.ke), beukehout (boekenhout), 
rouihou,t, swart-slinkhout, yslerhout, rooibessiehout, klip
esse, geelhout, opregte geelhout, bitteramandel (rooistink
hout), en nog meer. 

Laat ons nog enige houtsoorte hierby voeg wat nie 
juis almal aan hierdie streke verbonde is nie :-

Kanieeldoring, knoppiesdoring, mingerhout, vanwyk · 
hout, .·malbaar, · vaalbosch, buig-my-nie, seder, sybos, wit
slinkhout (Kamdebo-stinkhout), rooiblaar, loodhout, jak-

. kalsbessie, kobobessie, kafferboom, wildekatjiepiering, kaf
/erpruim, koolhout (hardekool), witboom, kaffer-yslerhout, 
rooimelkhont, vlier, olienhoul, ghwarrieboom, hardepeer, 
nieshout, kajaat, kershout, rooi-ivoor, kieriehout, rooinielk
hout, swartbos, rooipeer, boerboon, keurboom, kruisbos, 
salieboom, vaarlandswilgerboom. 

S46(A)-SWELLENDAM. 

In die vallei van Brecrivier en tussen hofi berge gelee is 
die aarde daar vrugbaar en waterryk. In die lente skitter die 
velrle onder 'n blommeprag van heide en ander soort~. Geen 
wonder dat dit een van die eerste plekke is wat. immigrasie 

. uitgelok en die mense daar welvarend gemaak bet. Die ver
keer met die Boland-·die naaste en enigste mark in die 
ou dae-het die spraak baie in ooreenstemming met me
kaar gehou; meer so daar die boerdery in albei plekke on
g eveer dieselfde is, en ook deur gedurige besoeke van 
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bloedverwante en OU Yrinde. Nes in die Boland se die Swel
lendammer: baing, ,,Wat is dit niet jou sam?" Hy praat 
van aalwee naas aalwyn, gebruik oek en ook, se tabak, rug 
(vir 'n heuwel), terwyl sy Karo-verwante dieselfde woorde 
anders vervorm het. Hieronder sal ons meer bekende Bo
landse woorde en uitdrukkings vind. 

Mevrou Miemie E. Hothmann, B.A., \Vat daar gewoon 
het, het my groat tot <liens gewees met die lys van woorde 
en het daartoe die onderstaande bydrae gestuur :--

In vecl van die gevalle deur u aangegee, word albei 
vorms gebruik, b. v. aaltvee ·en aalwyn; maar laasgenoemde 
word net deur die minder bevoorregte klasse gese. So se 
hulle ook adalia (vir dalia), gesprikkel (vir gespikkel), ke
taar (vir ghitaar), gooi (vir goi), garing (vir gare), ens. Ek 
het net die beskaafde uitspraak van die meerderheid van 
die blanke onderstreep. Appelliefie is hier die uilspraak, 
dug in Franshoek het ek ook pompelnioer (pompelmoesie) 
gehoor-wat natuurlik nog van die Frans pomme de l'amour 
af gelei is. Pompelmoes is by ons net die groat sietrusvrug. 

A tjar by ons beteken vrugte, uie, rissies, ens., met 
asyn en kerriekruie gekook; piekels word bier net met asyn 
ingele. Ons het dan nooit van piekels gepraat nie, maar 
wel van ingelegde uie, ingelegde rissies, en so meer. 

Bokmakierie is die ouer woord en word nog algemeen 
in die dorp gebruik; maar die builemense praat van kok
kewiet. 

Brak/de is hier enige soort baster-hondjie. Keffer by 
ons is 'n skoothondj ie-arnper nes 'n Italiaanse wind
hondj ie. Maar haie maak e-e.en ondP-rskeid nie en noem 
maar albei brakkie. 

Brulpadda en donderpadda verskil van mekaar: brul
padda is die grootsle soorl. 

Disnens. MensP. wat gesteld is op hul spraak en deftig 
praat, se dispens; die meeste S'~ egter spens. So ook is daar 
baie OU mense wat se braaf, b.v. ,,Hy is bruaf laat, boor I" 
Dog dis nou al ontaard in bra. Tog alte jammer van die 
liewe ou woorde wat ons aanskakel aan die verlede-'n ver
lede wat so vinnig deur ons hande gegly het. 

Kaaiman is bier 'n gedrog en 'n skepping van die ver
beelding en bygeloof. Dit word gese dat by in die Buffels
rivier in di~ diep, danker seekoegate woon, en wel ander
kant Zuurbraak. As iemand-soos ldries en Siena-daar 
in die middag verbystap, daar gaan water drink of skep, 
dan sleep die kaaiman die pP.rsoon in, en dan is dit klaar 
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met die arme siel I Hy word voorgestel as half mens, half 
vis. Die volk daarlangs bet te groot agting en vrees vir die 
kaaiman om sy naam aan 'n bog-klipsalmander te gee. 

Sampioen (Frans charnpignon) pas ons bier toe op die 
eetbare soort-en nie op die paddastoel nie, wat giflig is. 
Duiwelsbrood of duiwelsnuif is weer 'n antler soort wat soms 
op, of langs miershope groei. 

Palmiet beteken die plant wat in die sand langs die 
riviere groei; sy saad lyk amper nes kaff crkoring en die 
palmagtige blare groei aan 'n dik swart slam. Papkuil groei 
in moerasse; die saadsteel is lank met 'n kwas saad bo-aan. 
Die kinders maak pyle van die saadstele en skiet vocls en 
muise daarmee. 

Vlei is hier tn pan water, en ook 'n ope laagte wat ge
lyk le en waar die grond gewoonlik klam is. Dit word, 
sover ek weet, nooit op 'n kloof toegepas nie, soos b. v. 
Blouvlei, Wellington. 

Verder skryf ek nog woorde wat ook op Swellendam 
soos elders gebruik word :-

A gurkies (klein soort komkommers), amasoon (rok 
deur dames gebruik as hulle te perd ry), babbeljoentjie ('n 
ledekant met vier sleile en kap), bolmakiesie (voct oor knp 
slaan), boesroentjie (wolbaadjie of jersic), dortelappel ('n 
giftige vrug). Holland en Seeland word loegepas as iemand 
sy mooiste klere opdra; dan word gese: , ,Dis Holland en 
Seeland met horn saam." Kapstok (stelling om klcre oor te 
hang), kadoeks (vir kaduks wat nie fris nie beteken), jeul~s 
bet dieself de betekenis as kaduks, b. v. ,,Dit gaan rr1aar 
jeuks), naaldekoker (gekleurde gogga wat oor gale water 
vlie), kamferfoelie ('n klimplant met geurige roomkleurige 
blomme), knaend (vir gedurig, lastig, moeilik, b.v. ,,Jy kan 
maar damwal maak , dit spoel tog knaend weg." ,,Die kind 
vra knaend om water." ,,Die pad is knaend." Paslcewel (vir 
'n naamlose versie of geskrif op iemand in grap toegepas 
en aan horn op verborge wyse gestuur), permutasie (vir 'n 
hele klomp of gesin, b.v. ,,Hy kom hier aan met sy hele 
permiilasie), slcoppelmaier ('n U-vormig.e tou wat aan home 
of pale geknoop is \vaarop kinders S\Vaai). sissewinlc~l (vir 
die hele hoe]. b. v. ,,Die he1e sissewinlcel is niks werrl nie), 
veldparly (vir piekniek) , we wenaars (vir 'n saadgras wat 
aan die klere vask]ou) , en nog mr.er. 

Tot sover m evr. Rot.hmann. 
Uit hierdie m edcde1ing bemPrk ons wcinig- verskil met 

die Bolandse spraak. Ons kan nog enige ooreenkomste aan-
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las, ·soos :. appelkoosperske (vir geelperske). borsluis (vir ho11-
h.:is). draadwerk (voJ streke of aanstellings), hardeholkeilljie 
(vir harde hoed), klong (vir kleinjong), loelier (vir lourier), 
mud (vir sak, b. v. mu,d graan), mas/de, wiesboom, ens. 

Daar bestaan alle rede dat die \Voord okkerneut in 
hierdie geweste vervorm is tot onkerneut, daar die laaste 
vorm gangbaar is in al die distrikte langs die suidelike en 
oostelike. kus tot selfs by Aliwal-Noord; vandaar noord
waarts word dit heel selde of glad nooit gehoor nie. Die 
woord aljimmers, wat in 't geheel nie of min in die Boland 
in die spreektaal gebruik word, word hier gelhoor, terwyl 
flus of flussies in albei afdelings nie 'n spraakdeel uitmaak 
niP-. Poelpetaan of poelpetaat word nerens ander! as in die 
Boland gehoor nie en is dus hier ook onbekend. Wolwe-ent 
(halwe gewel) word hier ook gehoor, .so ook tuishuisie, 
trewer (trewa), honde-oor (orgidee). 

Na regte behoort die s,vellcndamse spraak onder die 
Bolandse af deling ingesluit te gewees het; maar omdat dit 
die uitgangspunt is van die spraak van die kusstreke, so het 
ons dit as 'n af sonderlike spraakgebied behandel. 

S47-0UDTSHOORN, RIVERSDAL, GEORGE, KNYSNA. 

Oudtshoorn is beroemd vir sy volstruisboerdery en lu
sernvelde. Die hoogste pryse vir boerplasies is daar betaal; 
prosesse oor grand en \vater was daar volop; en daar vol
struisvere 'n 'veelde-artiekel is, so is die welvaart van die 
bevolking daar grotendeels van die grille van die veer
mark afhanklik. Af gesien daarvan is landbou en veeteelt 
daar vaste en winsge,vende bedrywe. 

Mej. Maria von Wielligh, my suster, was so goed om 
my lys van woorde na te gaan; <laar sy d~styds daar nie te 
lank was nie, het sy nie oor veel gegewens beskik nie; on
der ander deel sy mee :-

H een-en-ste-weer (vir heen en weer), mombeer (vir pro
b~er), knaend (vir aanhoudend, b. v. ,,Hy maak knaend 
.so"). Sy vertel verder :-

Die klankverandering van i in e of e in i word ook hier 
gehoor, b. v. kend ( vir kind), ·wilkom ( vir welkom), swim 
(vir swem), ens. Die uitgang ig word soms in ag vervorm, 
b. v. reg tag (vir regtig). So hoor ons ook van biekie (naaa 
bietjie), bymot (naas m.olby), kalmoes, karnaadjie, lunt 
riem, petattas, boomsingertjie, spruit (vir klein riviertjie).i: 
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arnosterbossie, suikerboontjie (vir Bolands porlnatalboon
tjie), solteer (vir sorteer), twak, varo's (vir varens). 

Die mense bry hier in die algemeen. 
Tot sover mej. Maria von Wielligh. 
Ofskoon ek op Riversdal by drie plekke aangeklop het, 

is dit my nie geluk om 'n helpende hand raak te vat nieo 
Maar in ons buurte woon Riversdallers; so kon ek met uitvra 
en aan hulle spraak opmaak hoe daar gepraat word. Die 
Yrouens daar praat van kos oorhang (vir kos op die vuur sit 
-hulle dink nog aan die ou dae toe die potte aan kettings 
oor die vuurherd moes hang). Die woord baster as bywoord 
word daar baie gebruik, soos: , ,Dis baster 'n goeie man." 
Maar wat omtrent Swellendam meegedeel is, kan op Rivers
dal ook toegepas word . 

Maar dit is Knysna en George (die Ge-org van ons 
Boere) wat on~ taal met die narne van hul houlsoorte so 
verryk het-soos reeds in §45 aangegee is. In die boutbosse 
tref ons baie voeltj ies aan, soos: blou-katakoeroe, bosloerie, 
daggaboertjie, vyftig-daler (klanknabootsend), en nag 
meer. Ook word in hierdie ~treke pragtige plante en b1om
me aangetref-vernaamlik in Riversdal, soos o.a.: altyd
blorn of altyd-bossie, berg l-f.arnelle, brakbos, broek-en
baadjie, Knysna-lelie, George-lelie, ghoenavy, kaaimanblom, 
keurtjie, kaapse-noientjie, kafjerdoring, kaffertjies (b1om), 
kalkoentjies, katjie-tee, koringblorn, melkiou, noem-noem
bessie, perdefroetang, peperbossie , spekbossie, ens. So boor 
ons in Knysna van boesmantjies (bosapies). 

Aan ds. J. A. Beyers (broer van generaal C. Beyers) , 
van George, bet ek -0ok 'n lys van woorde en uitdrukkings 
gestuur, en dit is wat hy meegedeel het en wat aantoon die 
eenbeid van Afrikaans in· die algemeen :-

Bere (vir wegsit), soms tjint (vir kind), dansbal (maar 
mieliebol), baing (vir baie), sien ! (as uitroep na elke sin), 
lyk (in die smaak val, b.v. ,,Dis wat ek lyk"), kamma (in 
die sin: ,,Hy verbeel horn mos kamma"), onmoonllik (in 
die sin: ,,Hoe is dit onmoontlik dat by my so kan beban
del ?"); ,, As jou grote bliej tog l'' (erg smekend). ,, Dis baster 
koud." Blou duitjie (vir niks, b.v. ,,Hy besit g'n blou dui
tjie nie"). 

Tot sover ds. Beyers. 
Die binnelandse i nvlocd laat horn bier ook gelde; so 

boor ons ook hier di e volgende vorms : 
As-fon-blief (wanneer dringend gesoebat word), biekie 

(naas bietjie), diep (skaapdip), dwarrelwind, flus, kilaar. 
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grau (naas grawe), kirnaadjie, leegte, . -~ooie (jongmeisie), 
palmiet ( vir papkuil) teilcen skiet, varo's (vir varings), en 
nog meer .. 

S48-HUMANSDORP, UITENHAGE. 

Ons bet nou deurgedring tot in die nabybeid van Port
Elizabeth, alwaar die Engelse taal oorheersend is; dog in 
die streek Hun1ansdorp-Uitenhage is die Afrikaans .... spre
kende be volking nog in die meerderbeid. Die spraak in 
hierdie geweste is maar nog dieselfde as wat ons van Swel
lendam af behandel het.-met die onderskeid egter, dat die 
gedeelte Swellendam meer na die Bolandse spreekwyse oor
hel, terwyl bier die binnelandse spraak grater inv1oed uit
geoef en bet. So boor ons bier van ok, banja (naas baie)., 
oener, twak, flns, ek ken dit doen, more, nooie (meisie)~ 
p~nnie (pleks van oulap), ook ·word bier nie meer gebry 
n1e. 

n~. C. H. Stultingh van Humansdorp het goedgun
stiglik my toegesonde lys van woorde en uildrukkings 
onder hande geneem ,en het die volgende omtrent p1aaslik.Q 
spraak meegedeel : 

Omgekrap (vir kwaad, boos, b.v. ,,Hy is omgekrap"); 
die woo rd sommer word bier ontsettend veel gebruik. h. v. 
,,Dis ,sommer 'n perd", of ,,Dis son1mer bogpraatjies." 
Kraanman (vir 'n knap man, b. v. ,,Hy is wat jy kan se 'n 
kraanman"). Konsuis (vir sodanig, b.v. ,,Hy is konsuis 
so goed," of , ,konsuis so slim." Knaend (vir swaar, moeilik, 
b. v. ,,Dit is 'n knaende hoogte" of ,,Dis 'n knuende op~ 
draand." 

Ons vind nog die volgende afwykings: bolmakierie 
(vir bokmakierie), m.otby (vir duiwelshy of bymol), ketaar, 
tenf.kar (vir kapkar), levintel , malrnotjie, wildehanekam 
(vir misbredie, word ook transvaa lb.ossie genoeni), ordent
lik, stinkblaar (soos in die Boland), naam teiken (naas 
naam telcen), varo's (vir varings), sommer, ens. 

Tot saver ds. Stultingh. 
Hier sluit ons die spraak van di e snidP-like kusstreke 

af. Uit die weinige gege,vens aan my gestuur en aange
haal, en oak uit die ou geskiedenis van hierdie geweste, 
b1yk dit dat die 0spraak .bier na aan die oorspronkHke Afri
kaans is. Dit het sv invloed 1net die ou Voortrekkers na 

II 

die noorde verplaas, en woorde soos loerie en name van 
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houtsoorte, wat hier in die suide hul ontst.aan gekry het,. 
word nog ver in Transvaal en Natal gebruik. 

Dit is bier waar Piet Retief eP.nmaal sy verblyf gehnd 
bet, waar by gebou en geplant h.cl; en ons vind nog baie 
afstammelinge van die ou Voortrekkers in die noorde wat 
vertel : ,,My oorlede grootvader het uit Uitenhage of 
Georg se wereld hierheen getrek na hy enige jare in Natal 
gewoon bet"--en laat onmiddellik daarop volg: ,,HuJle 
•se, dis so 'n mooi streek daar; ek sou die plek graag wil 
;gaan kyk, rnaar die Here alleen weet wanneer." 

. SP H A A KA FD EL ING N 0. fl 

'~49---00STELIKE DISTRIKTE: PORT-ELIZABETH TUT 
BASOETOELAND. 

Ons het die Bolandse geweste verlaat, waar die Maleise 
apraak en seemanstaal eenmaal hul invloede uitgeoefen 
bet; daarop het ons oorgestap na N amakwaland en Boes
·manland, waar die Hottentot en Boesman saam met die 
Basters hul invloed op taalgehied deeglik laat geld het; toa 
weer na die binnelande van Kaapland, waar die invlocde in
direk hul uitwerking laat voel bet; vervolgens lhet ons die 
suidelike distrikte van die Kaapprovinsie 'n besoek gebring, 
waar inboorling-i nvloed verClou bet; en nou kom ons tot 
die streke waar Afrikaans- en Enge1s-sprekendes saam met 
mekaar woon, en \Vaar die Hottentot van die toneel ver
dwyn om deur Kafferstamme vervang te word. Dus kry ons 
twee ander elemente om ·rekening mee te hou. 

Soos ons reeds die aandag d aarop gevestig bet, onder 
,,lnboorling-invloed" , spreek die Kaffers nog hul eie Laal; 
en on!'\ het daarop gewys dat die blankes die taal van kinds
gebeent.e van die inboorlinge leer. Dan het ons verder ag 
daarop geslaan dat die Kaff ers in die reel Afrikaans gebrek
kig praat, sodat die blanke kind dadelik kan boor rlat SJ 
outa en ou aia krom praat. En daar die kind self Kaffer1 
ken, praat hy by voorkeur die Kaffer se taal ·wanneer hy 
met die inboorling gesels, waardeur hy die gebruik van 'n 
brabbeltaal onnodig ag. Gevolglik is Kaffer-invloed tot ·n 
mienimum gebring. 

Dit is nie juis die geval met die llottentot wat. sy taal 
nie meer praat ni-e; derhalwe voel die kind horn genoop 
om horn te bedien van die s legte spraak van d ie Hottentot, 
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wat nie nalaat om sy verderflike invloed te laat gelcl nie. 
Met Engels is die geval weer so: Die kind leer in die 

meeste gevalle eers sy moedertaal en dan Engels; of baie 
Afrikaans-sprekende ouers laat hul kinders soms eers En
gels en dan die moedertaal leer. Ons almal weet wat. die 
uitwerking van albei stelsels is, naamlik dit: ,n Wissel
werking vind plaas, die Afrikaans-sprekende kind bedien 
horn van anglisismes1 en die Engels-sprekende kind van 
afrikanderismes. En dit is presies wat in hierdie streke 
aan die gang is. Nou wil ons duidelik verstaan wees : Die 
neiging om letterlik uit een taal in eie taal, of omgekeer, 
oor te sit is nie 'n plaa.slike verskynsel nie, maar " 'el 'n 
algemene een; en wanneer ek beweer dat die ACrikaans
sprekendes s6 praat en die Engels-sprekendes s6, dan be
weer ek nog nie die soort spraak het hier sy ontstaan ver
kry nie. Wat ek meedeel, is net dit: Hulle praat bier s6-
wetende dat letterlike oorsettings in antler dele van ons land 
netso plaasvind. So boor ons die Hollandse Afrikaners 
daar praat van: dienar (vir Eng. dinner), porter (kruier), 
,,dit sal doen" (vir ,,dit sal gaan,,), dankie (pleks van asse
blief), job (verdienste) , boetse (vir stewels) , mennejer (Eng. 
manager), ens. Terwyl die Engels-sprekendes netso hul 
spraak daar ontsier met af rikanderismes, wat baie storend 
vir die gehoor is en wat die ouers veel moeite verskaf as 
hnl die kinders reg wil leer praat. Al die ouers doen dit 
nie, en 'n gewoonte \vord 'n ge,vente. 

Maar die ingesetene van hierdie gedeelte is volkome 
be,vus in watter geva.ar Afrikaans verkeer: so is no!l onlangs 
in Port-Elizabeth 'n Afrikaanse vereniging opgeriQ" om oor 
t~albelange te waak.. En die beste van alles is: llulle laat 
deeglik van hulle boor. 

Die landskap hier is nie meer so bergagtig as in die 
suidelike distrikte nie. Die oostelike kusstreke is wel hos
agtig, maar in ,t gelheel nie wat dit in die suide is nie. Ook 
bet die karobossie bier pad gemaak vir 'n graswcreld soos 
ons dit in Vrystaat, Nata) en Transvaal aantref. Die ooste
like hange en klowe van berge is meesal met borne en bosse 
begroei, en waterstrome is bier vol"pper. Dis van hier af 
noordwaarts dat die verskynsel, ,,ek ken dit doen" of ,,ek 
kin dit doen', opduik. 
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§ 50-ALEXANDRie. 

Ds. H. A. Hanekom was heel welwillend om my woor
delys na te sien en my met aanmerkings te hedien; en dit 
is wat hy ons omtrent die spraak van Alexandrie meedeP.l : 

Die Engelse taal het hier in hierdie geweste groot in
vloed op die Afrikaanse spreektaal; so se hulle hier: , , Wat 
is die tyd?" (vir ,,Hoe laat is dit?"). ,,Ek kyk agter horn" 
(vir ,,Ek let op horn"~ of ,,Ek kyk na hotn ")._ ,,Ek gaan 
waak" (vir , ,Ek gaan wandel'' of , ,Ek gaan uit' '). Baic s~ 
by voorkeur: June (vir Junie), July (vir Julie). So boor 
ons· ook van kitchen , station, store, en so m eer. Ook praat 
hulle van sopper (supper), dienar (vir dinner). servants (vir 
bediendes). 

Eienaardig is dit dat hulle _vir 'n draaghoutJie hier 
juk se (natuurlik onder Engelse invloed). Wat in die 
Boland 'n borsriem genoern word , he~t hier die rem.ri~m 
van 'n tuig. 'n Dorsn1asien \Yord hier 'n traprnasien ge
noem. En 'n byenes is hier bekend as 'n heuningnes. So 
boor ons ook bier: alwyn, akedis; maar aljimmers i·S· on
bekend. Verder appelliepie (of meesal die Engelse woord 
gooseberry), piekels (vir a_tjar) , baie , lu>kkeu,iet, hoehnai, 
hy dra brille, brugge , <liep (vir skaapdip), flus (word nie 
gebruik nie), girnaat, kitaar, grau (vir grawe). gdi, lentkar, 
wassr1oltel (vir waskom), krokkedel. wildehanekam (vir 
misbredie), oek (naas ook), paapkuil ( vir papkuil) , poelpe
tann (onheken<l), annoster, son.besie. twa.k. varo's (vir va
rings), trapsuutjies. 

S51-SOMERSET-OOS, PEARSTON, CRADOCK. 

Terwyl die spraak van die oostelike kusstreke beinvloed 
word sowel deur die Engelse as die binnelandse spreek
wyse, en die binneland.se spraak nie onder Engelse invloed 
staan nie, so het ek Somerset-Oos , Pearston en Cradock 
tog by die Oostelike Spraakaf deling gevoeg om rede van 
die Engclse invloed. Maar eintlik kom dit meer ooreen 
met die binnelandse manier van praat. Met die kusstreke 
het hierdie geweste baie woorde gemeen, soos: baie (in
lands banja, petallas \inlands patals), arnoster (soms har
noster, binnelands renoster), brille (inl. bril). Maar aan 
die ander kant hoor ons daar: ok, palnuet (vir papkuil), 
doringbesie, bees en skaap (as versamelwoorde), gehet (vir 
gehad-mees deur kleurlinge), lerart (naas leraar), bykans 
(vir byna), kros, lcrieboom, ens. Ook boor ons die eien-
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aardige Afrikaanse uitdrukking: ,,Ek sal my nooit vergeet 
nie" (vir ,,Ek sal dit nooit vergeet nie"), kos vir kon, b. v. 
,,Ek kos dit maar gedoen bet" pleks van : ,,Ek Jeon dit 
maar gedoen het". 

Aangaande die Pearstonse spraak bet ek die volgende 
ontleen. aan ons bure, wat nie lank gelede hul geboorteplek 
verlaat het nie. Met mnr. Cornelis Coetzee het ck die 
woordelys nagegaan; hy deel verder mee : 

Die woord bull \Vord daar nie gebruik nie, maar wel · 
rug of hoogte. So praat hulle ook daar van bees en skaap 
-al is dit 'n trop. Piet-goed en hulle-goed (vir pP.rsonP. 
hym~kaar) word daar net deur kleurlinge en veragterde 
hlankes ·gebruik, goedte (vir goed, h.v. ,,Watter goedte is 
<lit?"). Veslruis (vir volstruis), kokkewiet (pleks van bok
makierie), laksman (pleks van fiskaal). So se hu11e oak: 
,,J aag die vee oppe" (vir ,,J aag die. vee weg") , ruensveld 
(vir ranteveld). Die bcnaming spruit is onhekend; hulle 
gebruik daarvoor wa.terloop of sloot. 

Tot sover mnr. Cornelis Coetzee. 
Ds. J. A. Koch (Pearston) lhet dieselfde woordelys na

gesien en het die volgende aanmerkings daarby gevoeg: 
.,Ek het dit gehef· (vir ek het dit gehad-'n strcwe na 

vereenvoudiging van taal. 
Muskierig (vir nuuskieri~J. 
So hoor ons nie (vir non). 
Die ui word byna altoos as y uit~espreek , soos tn : hys 

(vir huis), tys (vir tuis). 
Verder hoar ons : A keldis (ook akkeldis), aljimmers 

(nie gebruik nie), la1nmervanger, dutjie (nie g·~ bruik nie), 
garing, ketaar, tentka.r, gunter, leventel, lunsriem, onker
neuf. petatte, skoelapper, sfroois (vir strooihuis), tink
tinliie, pan (water, heet 'n vlei water). 

Tot sover ds. Koch. 
Dis -wonderlik hoe moeilik <lit soms is om die aClei

di ng van 'n woord· te kry tensy ons die geskiedenis van 
die \voord ook weet. In Cradock is 'n bekende plek met 
die naam Daggaboernek. Oppervlakkig heskou sou dit 
voorkom dat dit met dagga of 'n daagaboer iets te doen bet. 
Niks van die aard nie I Toe die Kaffers in 'n oorlog ver
slaan \Vas, vlug hulle deur . die nek en roep terug: ,,Dag, 
Boer I" of op sy Kaff ers gese: ,,Daga, Boer I" So is in die
self de streek 'n plek met die naam Witmoskloof; ook het 
die naan1 niks m et mos te doen uie. In di e ou dae h et daa~ 
.,n hoer gewoon. In die nag as die Kaffers sy vee kom 
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steel, dan spring hy uit sy bed met sy wit mus en skiet 
onder die diewe; so het hulle altyd gese: ,,Passe op vir 
die oubaas met die wit mos." En tog is ons so geneig om 
te gis en afleidings uit ons vingertoppe te suig-en dan 
sweer ons by ons afleidi ng~. 

n~. .J. · M. Hofmeyr (Somerset-Oos) bet die woordelys 
vir my nagesie·n en onderstreep; verder stuur by die vol
gende mededelingsi: 

StriikSt1ye of stuksvye word bier gebruik vir turlcsvye. 
Die i-klank word e in sulJte woorde as ges~g, d .. strek, seg 
(vir sig). Laagte bier word leegte, gehad word gehet (mees 
deur kleurlinge). ,,Die huis sit daar agter die rant." 'n 
T·weeverdiepinghuis word 'n npstairshuis genoem. Tydens 
die kongres alhier bet die af gevaardigdes meesal die woord 
9evoelte. (vir gevoele) gebruik. Warlemoen (vir ·waatle
moen), perskie (vir perskc). Hunnig of hunning (vir hen
ning), amangel (vir amandel). Deur Engelse invloed boor 
on~: ,,Ek sal try." Boetse (vir stewels). Met kar en perde 
gaan waak (pleks van gaan biP,tjie uitry). Verder se hulle: 
appelliefie, bohaai, gQring, klipsemanner, gramadoelas 
(onbekend), kalmoes, karnaadjie, oulap of dii1vweltjie (al
twee gebruik, maar meesal pennie), oleenhout, patats (naas 
petattas), harnoster, .~()nbesie, swaaltjie (voeltjie), tink
tinkie, varkoor (blom), varings (ook varre en varo's), pan 
(water), kenners (vir kinders), voels (pleks van voc1s), 
skrou (vir skreeu), siekerag, lerart (naas leraar), verlangste 
(vir verlange), bykans (vir hyna). 

~52-VICTORIA-OOS, PEDDIE, BRITS-KAFFERLAND, 
CATHCART. 

Tot groot nadeel van Afrikaans verkeer hierdie streek 
ook sterk onder Eng·dse invloed. In verskeie gevalle word 
net d iP. Engel~P. woord gebruik, waardeur die Afrikaanse 
gelykbetekenende woord haas nie gehoor 'vord nie, soos 
b. v. gooseberry (vir appelliefie), guinea pig (vir m'.1rmot
jie), piekels (vir atjar), en so meer. 'n Eienaardigheid wat 
hier op te merk is, moet in hierdie geval aan indirekte 
Kaffer-invloed toegeskrywe word, naa·mlik dat g as gj uit
gespreek word in sulke woorde as: gjeut, gfinter, gjeel (vir 
geut, ginter, geel), daar die Kaffer gewoonlik die g in sulke 
\voorde so uitspreek. Vergelyk hiermee die taal van die 
Basters in N~makwaland en Boesmanland, waar hulle die 
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g as tj uitspreek in sulke woorde as: tjeel (geel), tjee (gee). 
Maar die Kaf fer spreek die g oak so ms uit as sj in sulke 
woorde as: sjee (gee), Sjerl (Gert). So boor ons hier: 
,,Daar vlie een miskiete"; oulap, as geldstuk, is 'n onbeken
de woord; en iemand word uitgelag as hy dit gebruik. 

Ds .. T. P. Kriel (Alice) was_so vrindelik om my met die 
toegesonde woordelys die nodige hulp aan te hied, en dit 
het veel van sy kosbare tyd in beslag geneem. Die volgen
de ontleen ons aan sy aantekeninge: 

Alwyn (vir aalwyn) is die gewone uitspraak, so ook 
kenners (vir kinders), oener (vir onder), vliege (met g soos 
in Engels go), vleiwal (vir damwal), kapok (word bier ook 
gebruik vir sneeu sowel as watte)-vandaar kapokvoeltji.e, 
en voel word as voel uitgespreek. Dan lhoor ons gedur1g 
die gebruik van Engelse woorde, soos: like, nice, stay, 
nobodv, good-bye, ens. So hoor ons nog : lout ( vir Engels 
allow, b.v. ,,Hy sal dit nooit lout nie"). Verder word nog 
gebruik woorde soos waaiboom ( vir kiepersol of nooiens
boom). Sulke woorde as ampertjies (vir byna), slraks (vir 
so-ewe), kaduks (vir onlustig of ongesteld), neul (vir lol), 
donnerweer (vir swareweer), skoot (vir maal of keer) i~ bier 
ook in gebruik. Es (vir vuurherd, mees deur oumP.n!i;P lle
bruik), geseg (vir gesig), verongeluk (vir 'n ongeluk), 
hoentoe (vir waarnatoe), gj vir g soos in gjek (gek), maar 
ook soms sj vir g soos sjeld (vir geld), diesvolk (vir blanke 
-mees deur oumense gebruik), bytoe (vir buite of buit.P.n
toe), twak (vir tabak), mit (vir met), hys (vir huis), en nog 
meer. 1-ly vervolg: 

Deur Engelse invloed laat die Af rikaanse uitspraak veel 
te 'vense oor, en die gesprek word baie met Engelse woor
de deurspek. Gelukkig is die in~loed van die Kaffertaa.l 
onbeduidend. 1-loehaai (vir bohaai), akedis, flus, gernaat, 
kitaar, gevoelte, arpuis, kalmoes, rooibossie (vir misbre
die), nooie (jongmeisie), onkerneut, wildehoender (naaa 
tarrenlaal), arnoster, risper, do ring besie, slroois ( vir strooi
h uis), kolskiet (vir teikenskiel), ferns (vir varings), solleer 
(vir sorteer), trapseutjies, somnicr, goggo (vir gogga). 
,,Hy kan strook " (vir· ,,Hy kan lekker praat "). 

Tot saver ds. Kriel. 
In die geweste Transkei en Stulterheim was ek in 1878 

en 1879 besig met opmeet van die lokasies van Krelie en 
Sandillie en kon toe met die spreek wyse van die bevolking 
aldaar kennis maak. Dadelik na die opmeting voltooi was, 
was al daardie honderde vrugbare plasies deur persone uit 
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daardie geweste gekoop, en die plek dra nou 'n digte bevol
king. Om seker te wees wat ek omtrent die spraak mee
deel, het ek my eers vervoeg na prokureur P. J. J. Bur-· 
meister, B.A. , op Stutterheim, en dit is wat hy aan my 
skryf: 

Ek vrees dat ek u sal teleurstel as ek u vertel dat my 
huistaal Duits is en my gewone geselstaal Engels, omdat 
90 persent van die bevolking in hierdie wereld Engels 
praat. My kennis van Afrikaans het ek op Willowmore, 
in die Kaap, en uit boeke opgedaan. Op die Uniwersiteit 
het ek Nederlands geleer. So weet u nou hoe ver u op my 
Afrikaans kan vertrou. 

Omtrent die Kosa-naam vir koedoe het ons verskeie 
naturelle en blankes ondervraag, en hulle almal se <lat dit 
qude is, en die woord word byna soos koedoe uitgespreek, 
tinaar natuurlik met die .Kosa-"click" wat deur die letter q 
voorgestel word. 

Die woorde gramadoelas nn mahem bet ek nooit in 
hierdie wereld gehoor nie. Nooiensbooni is ons naan1 vir 
. kiepersol. Hier se hulle ook: ,,Ek ken dit doen" , en party : 
, ,Ek kin dit doen." Maar ,,Ek kan (vir ken) die man" is my 
vreemd. Sommige hier se ook: ,,Hy se my laat (dat) hy 
weggaan" ~ Ook: , ,Jy moet petp,al". Die vorms 0~1e, 
egge, dage en seg (se) w-0rd hier gehoor. Ook pleks, slde
lik, s.koenlapper word gebruik, en nie die vorms skierlik 
en skoerlapper nie. Ons noem die boom deur u bedoel 
ghwarrie en die Kosas se oemghtvalie. 

Tot sover mnr. Burmeister. 
Griekwaland-Oos Is gelec noordoos van hierdie geweste. 

Uit die geskiedenis weet ons hoe die Britse regering Adam 
Kok uit Griekwaland-Wes na Katrivier oorgebring het. 
Natuurlik het die volk hul Griekwa-spraak behou. In 
Spraakaf deling No. 10 sal ons nader kennis maak met hier
die swakste vorm van Afrikaans. En dit is so jammer 
dat die blankes in die omgewing van Kokstad op onder
wysgebied vroeer die nodige aandag nie ontvang het nie; 
en spoedig was 'n toestand geskep wat reeds op taa1gehied 
in Namakwaland bestaan het. Maar nou word die saak 
deur Staat en Kerk in hande geneem; so sal eerlang 'n groot 
verandering ten goede plaasvind. 

Hier s1uit ons af met Spraakafdeling No. 5. Tot sover 
het ons gelet op die eienaardighede van die spraak wat 
in elke Spraakaf deli ng beers. Die uitstaande f eite in ver
b and mP.t hierdie streek is, dat van Humansdorp die vorm 
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ken vir kan deurgaans gehoor word tot in Aliwal-Noord, 
en ons sal onder verder bespreking vind dat dit sn is dcur 
Oostelike Vry·staat, Oostelike Transvaal tot in Natal. Daar 
is woorde soos onkerneut: ook loerie lref ons orals aan waar 
die voel te vind is-tot in Transvaal, terwyl onkerneut later 
weer vervang word deur okkerneut, en nog meer sulke ge
valle. 'n Ander groot kenmerk is Eng-else invloed tot in 
Natal, naamlik op die plekke waar Afrikaans- en Engels
sprekendes saamwoon. 

Alvorens met hierdie spraakaf deling af te breek wens 
ek nog die aandag op enige Ka ff erwoorde te vestig : 

Tollie (vir 'n jong ossie) is 'n be11aming wat aan hier
die streek sy ontstaan in die laaste tyd te danke het. In die 
jaar 1879, toe ek hierdie geweste v<tn Cathcart tot Port
Elizabeth besoek het, was die woord nie hekend as 'n Afri
ka.anse woord nie, maar wel was die suiwer Kosa-woord 
in--tola. gebruik, en dan was dit as Kaff erwoord gevoel. 
Egter in die later jare het venduafslaers-sowel Engelse 
as Afrikaners-die woord tollie vir jong ossie gebruik; 
maar dit was die Engelse wat hiermee begin het. Hierdie 
bewering word ook bevestig deur ou inwoners van hierdie 
streke, o.a. mnr. Froneman, wat op die oos•tergrense ge
bore en opgegroei is en tans bier op Hendrina woon. 

i-Q.oede (Kosa-woord vir koedoe). Dit is die enigste 
Kaf f erst am wat gesegde di er aid us no em. Ook noem hulle 
die ghwarrieboom oemghwalie. en dan herinner ons nag 
daaraan dat minstens drie riviere in Brits-Kafferland Boes
manse of Hottentotse na1ne het. Die Soeloes noem 'n 
koedoe oemkandhla, die Swasies songhoelolo, die Ma
pochers sjonghoelonie, en die Makkete.se tolo-dus heelte
mal anders as die Rooikaff ers. 

Verder het ons voortgaande opgemerk dat die woord 
gramadoelas hier byna onbekend is; en ons sal verder op
merk dat dit in die Vrystaat, Transvaal en Natal in alge
mene gebruik is juis waar die Basoetoes, Soeloes en Swa
sies 'n berg in-ta.ba noem; terwyl in hierdie streek die 
Kos1a.s, of Rooikaff ers, 'n berg in-doe lie noem--4hicr waar 
die woord gramadoelas nouliks hekend is en selde gehruik 
word" 



208 

SPRAA KA FD EL ING N 0. 6. 

S53-VRYSTAAT IN SY GEHEEL. · 

Nou trek ons Grootrivier oor om te gaan luister na die 
spraak van die nageslag vaQ. die ou Voorlrekkers. Die 
hoof de van die Voortrekkers-Camielies was nog onder die 
Hollandse Besluur en kort daarop gebore. Dertig j are na 
die Engelse die Kaap (in 1806) geneem bet, bet die burgers 
in 1836 die Grootrivier oorgesteek om 'n land van vrybeid 
vir bulle te soek. Ofskoon hulle 'n hele ruk in die binne
lande gewoon het, was hul spraak in daardie dae na aan 
die oorspronklike Afrikaans. En daar die Kaff erspraak 
weinig of geen invloed op hul taal uitgeoefen bet nie, nog 
minder Engels, so kry ons te doen met 'n spreekwys.e wat 
na staan aan die van die begin van die 19de ~eu, met toe
voegings van baie nuwe woorde en uitdrukkings. En tog 
vereis dit Cyn oplettendbeid om die verskille te ontdek. . In 
die eerste plaas is dit opvallend dat klankveranderinge bier 
minder is as in die binnelande-klankveranderinge is bier 
wel, maar ons moet in gedagte hou dat daar 'n gedurige 
volksverskuiwing uit die biunelande plaasgevind het en 
steeds plaasvind. Dit naluurlik op sigself is punte wat ons 
steeds voor oe moet hou; en wanneer ons die Vryslaatse 
spraak behandel, moet ons meer waarde beg aan die taal 
·van die nageslag van die Voorlrekkers as aan die spraak 
van die afstammelinge van later inlrekkers. En dil is 'n 
punt wat deur haie so lig uit hul t.aalbeskouing uitgesluit 
word; en hul mcen wanneer hulle sekere woorde in 'n sekere 
gewesle opvang, dat die woorde aan die bele groep inwo
ners behoort, wat by nader ondersoek nie die geval is nie. 
Want Bolandse of binnelandse inlrekkers behou nog baie 
woorde tot in die twede geslag, naamlik woorde wat aan 
hul plek van afkoms ontleen is. 

~let dit voor ons, gaan. ons geen sifting maak nie van 
wat later ingevoer is en van wat oorspronklik is-uit die 
eienaardighede sal dit self blyk, daar ons met die binne
landse woorde en spreekwyse reeds kennis gemaak het. 

Ons hel reeds kennis gemaak met die feit dat die in
tervokaliese g (soos in Engels go uilgespreek) deurgaans 
van Grootrivier noordwaarls die reel met 'veinige uilsonde
ringe is. Ook h~t ons hicr en daar dieselfde verskynsel 
in die oostclike distrikle van Kaapland aangelreC. 

Dan het ons alreeds die aandag geveslig op ken vir kan, 
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·soos : , .Hoar l die man ken praat", of SQms kin soo!: , ,El 
kin <lit nie doen nie." 

Minder woorde van Hottentotse afleiding word gebruik 
-b. v. die uitroep arrie I word am per nooit gehoor nie. 
Maar tog is behou : eina ! kierie, karos ( ook kros uitge
spreek), kareeboom (kreeboom) en woorde van hierdie ge
halte. 

Minder word Maleise w.oorde in die noordelike spraak 
aangetref; sulke benaminge soos b.v. pienang word deur 
Afrikaanse name vervang, soos : kort- of lang-gestoof, en 
so meer. 

Die binnelandse vorm ok is in die Vrystaat, met weinig 
uitsonderinge, algemeen. Die Bolandse baing en die 
binnelandse banja het bier verdwyn en word net gehoor 
op die lippe van persone wat uit daardie geweste kom; dia 
vorm hier is baie. Vlei besit bier net die betekenis van 'n 
oop laagte waar gras groei en dus -.as goeie weiveld <lien. 
Pan word toegepas op 'n groat duik in die grond waarin 
water staan; so hoor ons van 'n soutpan, 'n brakpan en 'n 
varswater- of soetwaterpan. Verder hoor ons die vol~ende 
woorde en uitdrukkings, waarvan baie in Natal en 1 ran1'
vaal gangbaar is : 

Brugge (suidelike Vrystaat brae), akedis (S. Vrystaai 
soms hakedis, N. Vrystaat soms akkerdis soos in die Bo
land), aljimmer (minder as aljimmers), ko kkewiet (bok
makierie onbekend), diep (skaapdip), muil (vir muilesel), 
gare (naas garing), kamalielies, kommande, leegte (en 
leeg vir laag), lunsriem, meermotfie , more, nooie (vir jong
meisie), okkerneut (heel selde onkerneut), warrelwind 
(soms dwarreltvind), duwweltjie (vir pennie, oulap nie ~e
hoor nie), palmiet (vir papkuil), tolletf ie (naas rolletjie), 
doringbesie (op sommige plekke vuurklinker), solteer (vir 
sorteer), stinkolieblaar (vir stinkblaar), twak, tingtink ie, 
trapsuutf ies (naas trapsoetjies), aspres, aba (kind op rug 
dra), abjater (vir somar so 'n persoon of ding) , astrak. (vir 
ekstrak) , blikldeskos, buitoe (vir buite of buitentoe), 
trapmesien (vir dorsmasien, so ook trap vir uitdors). Die 
dors van 'n trapmasien is die deel wat die graan uitdors,, 
die antler part heet injin), duiwelsterk (Eng. blue of brown 
drill) , gallon (g soos in geel) , gesout (in die sin, gesout aan 
masels of perdesiekte-hy kry die siekte nie weer nie), 
ysterkatel (vir ysterledekant), die woord kooi word nie ge
bruik nie (wel bed), kakebeenwa (wa met sylere sander 
tent) , korswil (grap maak, b. v. ,,Ek het maar gekorswil") 
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Laning (ook toegepas op een ry home), kankerbossie (vir 
keurtjie of Sutherlandia), kirnuffel, knoffel, eelde (vir eel
te), soldade (vir soldate), mondig (ook in betekenis ouder
wets, voorwaarts, b.v. ,,Hoor, die kind is vir jou mondig"), 
opstel (vir opstal), mense (vir blankes, b.v. ,,Daar kom 
twee mense en 'n Kaffer aan"), skepsel (vir kleurling of 
naturel, b. v. ,,Help die skepsel <lat hy kan loop"), pyn
keller (vir pain lriller), wonderliksens (vir \Vonderkroon
essens), skierlik (vir skielik), resoen, pasoppens (vir pas op I 
in die .spore trap, .b. v. ,,Jy moet in jou pa.sop pens bly") 
flus (vir so-ewe, b.v. ,,Die man van flus", of ,,Hy was flus 
hier"), stornijaers (vir poffertjies of vetkoekies), spruit ('n 
groot waterloop of klein riviertjie, b. v. J aagspruit, Klip
spruit, Rielspruit), toienrig (vir verflenter, miserabel of 
liederlik, b. v. ,,Hy sien daar toienrig uit", of ,,Ek voel net 
toienrig") , uintjies, vloek (vir uitskel, b.v. ,,Ma, daardie 
kind het my gevloek", terwyl laster gebruik word vir vloek), 
voorskote (onder veragterdes voorskooie), gevoelte (naas 
gevoele en gevoelendheid), tentkar (naas ka.pkar), kaalkar 
(kar sander kap) , tentjiewa (wa met agtertentjie), misbredie 
(ook wildehanekam), mangneet (bangneet deur veragter
des), kaf f erstatte, ogtend ( ook oggend), spoeg, skottel ( vir 
'n kom, b. v. wasskottel, badskottel, bakskottel), saf, vol 
geselskap (net spraaksaam), waak (vir wandel, of soms: 
,,Ek gaan met die kar 'n bietjie waak" vir urtry), gra1ne 
(grau deur veragterdes), ketel kook (vir water in die ketel 
kook). en soos ons nog verder onder die aandag sal ge
skuif word. 

Die rede waarom ons die hele Vrystaat as een spraak
af deling beskou, is dat die spraak hi er taamlik eenvor
mig is. Weliswaar word die Vrystaatse spreekwyse wel 
aan die suide beinvloed deur die van die binnelande, in 
die suidweste deur die van Griekwaland-Wes; en dan aan 
die ooste, grens dit aan Natal, maar tog vorm die algem·ene 
spraak hi er 'n geheel. Die rede hiervoor is : Die ou bevol
king het vermeng oor die hele land versprei; dan was daar 
'n gedurige verskuiwing van die bevolking van een distrik 
na die antler; en die sametrek in laers het baie bygedra tot 
eenvormigheid, daar die Vrystaat, net soos Transvaal, ge
durig in oorloe gewikkel was. 

Hierdie geweste het wel enige woorde tot ons taalskat 
bygedra; maar net soos die oostelike distrikte van Kaap
land en Natal is <lit nie baie nie; omdat toestande daarvoor 
<laar nie so gunstig was nie. Want byna al die diere en 
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plante van Vrystaat het reeds deur jagtogte uit die Ou
Kolonie bekend geword en name ontvang. 

Ons gaan nou die hele Vrystaat 'n besoek bring om 
gade te slaan wat die spreektaal van verskillende distrikte 
is. Maar ans se vooraf: Die leser moenie groot verrassings 
verwag nie, en tog sal hy enige nuwighede aantref. 

§54-J ACOBSDAL. 

Ds. A. A. Weich was heel bereidwillig op my versoek 
o.m my lys van woorde en uitdrukkings te ondersoek om 
die gangbare vorms te onderstreep. Die lys, net soos al 
die antler, behandel ek later in die Derde Part. En dit is 
wat ds. Weich verder meedeel om die eenvormigheid van 
die ·Spreektaal oar ons land aan te toon: 

,,Hy is man honderd" (vir 'n buitengewone dapper of 
knap man). ,,Hy is jou tier" (vir ,,Hy is jou moses"). 
01nsons (vir sander rede, b.v. ,,Hy kan iemand som·mer 
omsons dwars antwoord"). ,,Hy moet uit rantjies-toe 

staan" (vir ,,Hy moet vlug"). ,,Jy moet nou maar jou lyf 
windhond hou'' (vir ,,Jy moet maar vlug"). ,,Hy is 'n 
kale j akkals" (yir een ·wat niks besit nie). , ,Hy is net 'n 
ou lu.nsriem" (vir 'n onbeduidende man). ,,Hy is Boes
man-skelm (vir baie skelm). 

Verder ontleen ons: Hakedis, aljimmer, appel-der-lief
de (pompelemoes(ie) net op sitroenvrug toegepas), beteu
tcld, bleik (b. v. gebleikte linne), hoeihaai, brue, kokkewiet, 
mu.il (vir muilesel), flus, flussi es, gesprikkel, kitaar, grawe, 
(grau deur veragterdes), goi, gramadoelas (onbekend in 
Jacobsdal), rapoen, rapuis, kalmoes, kan en ken (hier reg 
gebruik), skottel en kom (reg gebruik), krokkedel, noi (vir 
huisvrou en nooie vir jongmeisie) , ok, oordentlik, duwwel
tjie (oulap onbekend), risper, tolletjie (meer gebruik as 
rolletjie), skulpad, krimpvarkie, stinkblaar, swaaltjie 
(voeltjie), stroois (vir strooihuis), twak, naam teiken, tink
tinkie, trapsuutjies, sommer, abba, ysterkatel, pypkan 
(suigbottel). In Bloemfontein heet die agterbuurte Lap
piesdorp. Preteneer ( vir verwag, b. v. ,,J y kan soiets van 
my nie preteneer nie"). Resoen, skottel-eg, skottel-ploeg, 
stormjaers (spottend maagbomme), spoeg, turksvy, uin
tjies, wonderliksens., ens. 

Verder deel ds. Weich omtrent klankverandering mee : 
,, Hier nie so sleg nie." 
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Uit bostaande lys kan ons in sommige gevalle binne
landse invloed bespe,ur. 

S55-WEPENER. 

Ds. N. J. van der Merwe was heel gewillig om my le 
hulp te kom en bet my lys van woorde nagesien en onder
streep. Verder bet by die volgende aantekeninge omtrent 
die plaaslike spraak gestuur : 

Aangaande klankveranderinge val die volgende op te 
merk dat vorms soos tint (vir tent), kend (vir kind), tyn 
(vir tuin) wel bier ook geboor word, dog meesal antler die 
onontwikkelde bywonerklas. Sommige daarvan is onder 
hulle nogal taamlik algemeen, 1soos: tint, dink, wen, b. v. 
,,Die nie te waag, die nie te wen" (\vaarskynJik dubbele 
ontkenning: ,,Die niet en waagt, die niet en wen"; word 
dik wels bier gehoor). Verder word hier gese: , ,Hy peusel 
aan 'n been" ; maar dan weer: ,,Dit is 'n beuselagtige 
werk". Wildehoender en tarrentaal is hier twee verskil
lende voels ( wildehoender word meesal toegepas op die 
bleshoender). 

Abjater word op 'n snuiter toegepas, soos b.v. ,,So 'n 
abjater en swarte tater." 

T,·ap I (vir loop weg I laat saai l laat spat l). Ook word 
so ms in dieself de betekenis die Kaff erwoord hamba I ge
bruik. 

v erder word hier gese : bangneet of mangeneet (vir 
magneet). Lunsriem word oak nog gehoor en word soms 
op 'n Engelsman of rondloper toegepas . 

.u .. e man is saf (beteken: die man is drank). Dog saf 
(vir sag) is algemeen. Vliepoeier is hier die naam vir in
sekpoeier. 

Tot sover ds. N. J . van der Merwe. 

§ 56-BETHLEHEM. 

Ds. C. A. van d er Mer,ve was so vrindelik om my 
\Voordelys aan mnr. J. D. Pretorius, Susanna. te oorhan
dig. Mnr. Pretorius is 'n fyn waarnem er en het my met 
baie waardevolle aantekeninge bedien. En <lit is wat hy 
ons m eedeel : 

Lit herinner my dat u geskryf het dat in die Boland 
hulle die woorde nekhoutjie en draaghoutjie en in die 
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Transvaal net die woord draaghoutjie gebruik; ons s~ hier 
ook draaghoutjie. 

, ,Dit begos te reen" boor jy bier ook soms-maar van 
bejaarde Kolonialers wat bier woon. So boor ons verder 
van twak, toierig, nooie, ok, pollies (vir poliesie), baie, ga
werig ( ook gaaf). 

, ,Hy het niemand nooit goed gedoen nie" is hi er ook 
algemeen. Hier v-olg 'n lysie van woorde en uitdrukkings 
wat algemeen in ons geselskappe geboor word : 

,,Die ding is glad komfoes deurmekaar" (vir in wan-
orde) . 

, ,My rytuig bet gehandsop" (vir gelireek). 
, ,Hy is baie kortvas" (vir opvlieend). 
, ,Hy loop met 'n dik nek" (vir boogmoedig). 
, ,Jy sal Jou riem sty/loop" (vir in moeilikheid kom). 
,,Hy is maar nog 'n t11Jeetand-vrver" (vir te jonk om 

te vry). 
,,Hy is kanondronk" (vir smoordronk). 
Die langstertvink beet bier 'n kafferv ink en die wyfie 

'n flap). 
1
,Hy is eenparig" (vir by bou horn eenkant). 

'n Hooimasien word soms 'n katlagter genoem (om 
<lit so raaR). 

'n Skottel-eg word ook 'n sny-eg genoem (ook kluit
snyer). So bet ons ook skottelploP,g ~vir Eng. disc-plough). 

'n Tweehoom- of tweedisselboomkar beet ook 'n twP.e
loperkar. 

,,Hy bet ba.ie bietjie uitgevoer" (vir min uitgevoer). 
Ons hoor bier soms van die meer beterste plan (vir 

die aJlerbeste plan). 
, ,I-Iy is vol ouooistreke ('n ou ooi is te swak om te loop; 

help jy baar op, dan is haar bene lam en sy hou haar dood). 
,, Dit is 'n getjietja- en 'n getjoetja-gekerm" (deur die 

ou Voortrekkermense gebruik). 
In 'n naburige distrik het ek die volgende gesegdes 

gehoor: 
,,Hy m aak so 'n lelike uitdruksel" (vir uitdrukking). 
Sonbesie word bier ook vuurklinker genoem. 
Vlei is hier 'n laagte m et gras of ruigte begroei, waar

deur die 'vater breed vloei; ter·wyl pan die versamelplek 
van water is wat bly staan en nie wegstroom nie. 

,, Sy murf (vir n1urg) is dun" (vir fyngevoelig). 
,,Slaai jy ook?" (vir ,,pruim jy ook?"). 
,,Hy is jangunstig" (vir jaloers). 
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,,Goeie reis-sikspens die pond" Cn woordspeling). 
Mierkat (meervoud mierkaaie; bad (meervoud bad

dens). Es (vir vuurherd); trapmasien (vir dorsmasien); so 
ook trap (vir dors); kankerbossie (vir keurtjie); pynkeller 
(vir pain killer); harmansdrup; wonderliksens (vir wonder
kroonessens); persemeer (vir presumeer). 

Okkerneut-oe (vir uitgepeulde oe). Penkop (vir vol
wasse seun-kommando-naam). Oorkraw er (oorversiersel); 
parra (vir padda). Koffie ingooi (vir inskink)-heel selde. 

Waffer is nou waffer? In die tyd van die Sjinese het 
ek gehoor : , , Waff er is nou die man en waf fer is nou die 
vrou?-want hulle lyk so eenders aangetrek." 

Terg (Bolands tere). So hoor on5 ook van ldrwei, 
kirweier, 'n rywiel heet spms baiesukkel (woordspeling). 

lJonnerparra is 'n klein paddatjie wat na donderbuie 
kwaak. Kambuis (soms vir kombuis), kambers ook 
kebers (soms vir kombers). 

Verder deel mnr. Pretorius ons mee: 
Klankveranderinge soos tint (vir tent), kend (vir kind), 

tyn (vir tuin), regtag (vir regtig), byte (vir buite), ens., 
tref ons soms hier aan, maar dis nie algemeen nie. Ek 
het opgemerk dat gebore Vrystaters van Koloniale ouers 
b.v. se: rien (vir reen), iet (vir eet), iesel (vir esel), ,,Jy is 
mis oulik" (vir ,,Jy is mos oulik"). Soms hoor ons ook: 
hyl (vir huil), nuus (vir neus), Ingelsman (vir Engelsman). 

Dan vervolg mnr. Pretorius : Dis positief SOOS u se, 
as 'n mens in Kaapstad, Natal of Transvaal kom, merk hy 
alte gou verandering in spreekwyse op. Ek is nogal han
dig om die klanke op te vang en kan hul taamlik goed na
praat en ook die Na taller met sy Engelse aksent naboots 
ashy b.v. ,se: ,,Toe ek lhom geslaan gehaad het ...... " ...... Toe 
ek na haar gevry gehaad het ......... ". 

Die Basoetoe-taal het sover my bekend-en ek het ·met 
ander daaroor ook gep!aat-nie die .minste invloed op Afri
kaans nie. Dog die teenoorgestelde is waar-vernaamlik 
vir dinge wat by hulle onbekend is. 

Die ander inf ormasie wat mnr. Pretorius verskaf het, 
is te vinde in die Vierde Part, wat handel oor spreekwoorde 
en gesegdes. 

§57-SENEKAL. 
Ds. H. Pienaar was so vrindelik om ook 'n helpendP. 

hand uit te steek deur die lys van woorde en uitdrukkings 



215 

na te sien en deel die · volgende woorde en uitdrukking·s 
mee wat in die streek gehoor word : 

Badde ns word as rneervoud van bad gehoor. 
Elkekeer, elkeniaal (vir telkens)-aljimmers seld e ge

bruik. 
Meermotjie (wat in die Boland malrnokkie genoem 

word). 
Lunsriem (wat in die Boland sorns leunsriern b eet). 
Gee·ie (vir h erken , b.v . ,,Ek h et horn som n1er dadelik 

geeie' '). 
Gekin ook gekon (vir geken). Jong (vir s·war t jong 

of gek leurde skepsel). Spoggerig (vir vvindrnakerig . b .v . 
'n spoggerige perd). Seun (vir jongetjie, b . v. ,,Seun, kom 
hi er I"). 

Prissendeer (presenteer, b. v. , ,Hy het my slae gepris
sendeer "). Pasoppens bly (vir in die spoor trap, b. v. ,,Jy 
moet in jou pasoppens bly") . Windpomp (vir 'n wind
maker) . 

Dan word nog sulke uitdrukkings hier gehoor: 
,, Sien kom klaar 1" ,, Sien kom reg ! " ,, Om die waar

heid te se, moet ek lieg. " ,,J a, n ee, meneer , <lit is so." 
,,Daar kom 'n wa sander disselboom" (vir ,,Hy is dronk"). 

Verder hoar ons hier ook die volgende gewone geseg
des: ,,Hy het oor die tou getrap." ,,Hy het tou opgegooi". 
,,Hy het my in die wiele gery". ,,Hy het jong osse inge
span" . ,,Hy is 'n askoek" . ,,Hy trek nou strop" . ,,Hy 
wurg". ,,Hy trek bo-kerf" . ,,Agteros kom ook in die 
kraal". Al hierdie gesegdes is aan die boerdery ontleen. 

Hierby kan nog ander algernene gesegdes bygevoeg 
word wat ook hier gangbaar is, soos : , ,Dit gaan kliphard 
of broekskeur" . ,,Sy twak is nat" . ,,Hy is been-af". 
,,Hy is my moses". ,,Ek h et horn kafgeloop". ,,Ily het 
gou getrap". , ,Hy is nie links nie" . , ,1-f y het lepel in die 
dak gesteek". ,,Hy j,5. bokveld-toe" (dis Bolands). ,,Sy 
kers is uit". ,,Hy is getee" . (Hierdie gesegdes hoort eint
lik in die Vierde Part, maar ek gee hulle hier aan om aan 
te toon hoe algerneen bostaande spreekwyses is, en daarom 
moet hulle reeds baie lank in Afrikaans bestaan het). 

Verder merk ds. Pienaar op dat daar wel klankveran
deringe in hierdie streek voorkom, maar nie algemeen nie. 
Dan uit die onderstrepings van woorde in die lys is die 
volgende vorms hier gangbaar : 

Alwyn, aartappel en ertappels, akkeldis , aljimmer! 
(ook elke keer, elke maal), appelliefi e, atja, beteuteld , brH 
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\b. v. ,,Hy dra bril), brue, bokmakierie (naas kokkewiet), 
brulparra, mot by, flus, gare (naas garing), girnaat (naas 
grenaat), kitaar, grawe (naas grau), gramadoelas (nie ge
bruik nie), rapuis, kalmoes, kamelielies {naas kamma), 
kommande, krokkedel, wildehanekam (naas misbredie), 
more (naas more), okkerneut (naas onkerneut), olienhout, 
palmiet (vir papkuil), tarrentaal (naas wildehoender, dog 
poelpetaan onbekend), renoster (naas annoster), risper, 
'.ildlpad, rol-ystervarkie), sonnebesie, stinkblaar (naas olie
iboom), trapsuutjies, pan (water), vlei (klam laagte). Aba, 
mangneet, velskoendorp (vir agterbuurte) , trapmasien, 
-disprek (naas gesprek), eelde (vir eelte), gekon (naas ge
.ken), gesout (aan 'n siekte), ysterkatel, kankerbossie, 
knoffel, korswil, kirnufjel, sl~epsel (kleurling) , melkkos 

··inysel in melk gekook), ogtend (vir oggend), oorbietjie 
klein wildebokkie), pypkan (suigbottel) , stormjaers, spruit 
'(klein ri viertj ie), spoeg , spaansvlieer ( vir spaansvlieg), sol
·dade, uintjies, vlooipoeier (insekpoeier), voorskooie (naas 
·voorskote), warmdoek (speletjie), ketel kook en ,,Die ketel 
kook al." 

§58-KOPPIES. 

Ds. C. Ferreira h et hier hulp aangebied en die lys van 
woorde onder hande geneem. Daartoe het hy die volgende 
bygevoeg: 

~4lwvn en artappel is die vorms wat hier gebruik word. 
Ook pra~t hulle hier van: appeldeliefde, kefferkie , brakkie, 
ystervarkie (vir rolvarkie), vergange (vir onlangs, b. v. ,,H_y 
was vergange hier"), vuurert (vir vuurherd), leerwa (v1r 
kakebeenwa), priitendeer beteken hier: verwag, b.v. ,,Jy 
prittendeer te veel van my). Ons spreek. van: , ,Die kind is 
vandag vol dingetjies" (vir vol ongeregtigheid). Hulle se 
turlcsvye (nie sturksvye nie) , 'Wonde rlik sens, ghries jou 
waentjie (vir ,,maak gou I") Betra9 (vir aanskou, b.v. 
,,Wat betrag jy my so?"). Tamteer (vir pla, b.v. ,,Basta my 
so tarnteer"). 

Op my vraag hoe omtrent klankveranderinge antwoord 
ds. Ferreira : Hier word taamlik gehou aan die konserwa
tiewe uitspraak, en ons hoor nooit van kend, tyn, tint, ens., . 
n1e. 

Volgens die onderstrepings van woorde en gesegdes is 
d ie spreekwyse dieselfde as in aangehaalde distrikte van 
, ; ie Vrystaat. 
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§59-BOSHOF. 

Ds. A. J. Malherbe maak sy ekskuus dat lhy dit erg 
druk gehad het en sy aandag nie ten volle aan die lys van 
woorde en gesegdes kon geskenk het nie. So het hy geen 
aantekening_e aangaande plaaslike spraak gestuur nie. Uit 
die onderstrepings blyk dit dat in hierdie geweste nie veel 
afwykings in vergelyking met ander dele van die Vrystaat 
voorkom nie. Hy wys egter op die volgende woorde in ge
bruik in hierdie streek : 

Akkerdis, atjar en piekels (altwee gebruik, dog vir ver
skillende dinge), beteuteld (min gehoor, die gebruiklike 
woorde is: beongeluk ook befoeterd), bietjie (naas biekie), 
hy dra brille, brue , bokmakierie (naas kok kew iek), brul
parra, warrelwind, f lussies (vroeer gebruik, asook dalkies, 
meesal netnou) , garing, girnaat (naas gernaat) , guit, ge
sprikkeld (weinig gebruik, bulle praat van 'n skilder) , goi, 
gramadoelas (bier nie gebruik nie, dog wel in Dewetsdorp), 
gunter (weinig geboor, meesal daar ver), ouvolk (in Bo
Vrystaat 'n groot soort akkedis) , ek ken dit doen, krim
naadf ie (naas kirnaadjie), kornmande , leu.nsriem, malmot
fie , bloubossie (vir misbredie), klipsalmanner ('veinig ge
hoor), more, noi, ok, ondentlik (naas ordentlik), oulap (vir 
geld onbekend, wel pennie word geboor) , petals , krimp
varkie, solteer, swaaltjie, twak (naas tabak), tinglinkie, 
trapsuutjies, varre (vir varings), pan (vir 'n w atermeer, 
hier is 'n plaas m et die n aam van Vleipan), kakebeenwa 
(verouderd , ·word n ie m eer gebruik nie), s fro tte l (vir kom), 
v loel£ (in die betekenis van uilskel). 

Tot sover bet ds. Malherbe ons ingelig. 
Nou gaan ons die Vrystaatse terrein verlaat, waar ons 

g eluister bet na 'n spraak wat enigsins afwyk van die van 
die and er dele van d ie reeds besproke spraakaf delings. Die 
mense in hierdie gebiede bry nie-uitsonderinge is baie 
skaars; en die weinige wat bry, het dit oorgebring , of oor
geerf, uit die suidelike Kaapland. Die spraak , sal ons 
merk, staan nader aan die suidelike Kaapprovinsie as aan 
die aangrensende binnelande. Die rede hiervoor het ons 
deurgaans uiteengesit. 
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S PR A AK AF DE L ING N 0. 7. 

§60-NATAL IN SY GEHEEL. 

Om 'n goeie begrip te kry van d ie Natalse spraak moet 
ons 'n paar bladsye in die geskiedenis terugblaai om te let 
wat daar aangeteken staan, ten einde dit met die teenswoor
dige toestande van Natal te ve-rgelyk. 

Dit het ons r eeds gedaan en daarop gewys dat die 
Kaap in die hande van die -Britse regering in 1806 finaal 
geval het. Die Groot Trek het ui t die Kaapkolonie in 1836 
begin-dus dertig jaar daarna. Die nleeste huisvaders en 
...!moeders wat aan die Trek deelgeneem het, was ouer as 
dertig jaar-dus was daardie persone onder die Hollandse 
bestuur aan die Kaap ge.bore. Die Voortrek het ·wel uit 
die binnelande plaasgevind, dog baie van die binnelandPrs 
het direk van die bakermat van Afrikaans uit die Boland 
gekom en hulle voorlopig in die omge,ving van Graaff
Reinet gevestig. Die onderwys op skole en die preke fn 
die kerk was nog al die tyd Hollands. Ook was daar in 
daardie tyd-net soos nou-'n gedurige volksverskuiwing, 
sodat daar nog geen groot geleentheid was vir die ontwik-
keling van plaaslike eienaardighede. Plaaslike eienaar
dighede is die gevolg van 'n bestendiger lewens·wyse, toe die 
rondtrek vermi nder het en ieder ge\vestelike spraak beln
vloed geword is deur sy eie omgevving. 

Die spraak van die mense in Natal sou ons 'n uitstekende 
geleentheid aangebied het om 'n idee te vorm van wat 
Afrikaans in die begin van die Britse bestuur in Suid
Afrika was; want soos ons alreeds bevind het, het die be
diende-spraak hier so te se geen invloed op Afrikaans uit
geoef en nie. Maar ook Natal is in die hande van die 
Britse regering geval kort na die oorwinning op Dingaan. 
Die Afrikaner het die soete genot gehad om maar vir 'n 
bepaalde tyd hier in die meerderheid te wees. Engelse 
immigrasie het die land ingestroom, en spoedig bevind die 
Afrikaans-sprekendes hul ver in die minderheid. Gemengde 
samewoning van die twee rasse met hul af sonderlike tale 
het dieself de ge.volge gehad as wat ons in ons stede, dorpe 
en oostelike grense van Kaapland aangetref het-die sui
werheid van taal is aangetas geword. 

Die eerste maal <lat ek kennis m et Natal gemaak het, 
was toe die spoorweglyn in 1890 van Durban na Charles
ton (op die Transvaalse grens) geopen is. As hoofampte-
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naar was ·ek ook een van die gaste, en na afloop van die 
f eestelikhede het die onderskeiding my alleen te beurt ge
val om op koste van die Natalse regering in die Tuinko
lonie rond te reis-wat ek met dankerkenning aanvaar het. 
Soos te ver~ag, was in daardie tyd 'n f eesvierende menigte 
byBen uit al1e dele van Natal. Dit, en ook my later besoeke, 
het my in die geleentheid gestel om te luister !h oe d ie n1cnse 
daar praat. Natal was toe welvarend en so te se vry van 
arm blankes. 

Wat my daar die eerste getref het, is dat die mense 
daar hul Afrikaans duidelik praat; hulle gebruik woorde 
van goeie gehalte; m aar wat iem and onder die spreek tref, 
is di'e veelvuldige gebruik van Engelse woorde en anglisis
mes-onder die oumense was dit nie so merkbaar nie, maar 
wel onder die jonger geslag. So het ons opgemerk dat die 
kort a soms lank uitgespreek word met 'n Engelse aksent, 
b.v. kaalf (vir kalf), gehaad (vir gehad), ook hoor ons soms 
kloef (vir kloof), slout (vir sloot) , huus (vir huis)-dit word 
egter so onbeklem uitgespreek dat dit fyn luister vereis om 
die onderskeid te bespeur. Dan hoor ons nog baie van d ie 
gewone anglisismes, soos: , ,Agler horn kyk". , ,Dit sal 
doen". Dankie (vir asseblief) , ,,Die la\ivaai het die lug ge
skeur". , ,Hy homself het dit gedoen." , ,Hy het gejoin", en 
nog meer van die bekende ou Engelse spreekwyses. Met die 
gebruik van suiwer Engelse woorde in 'n Afrikaanse gesprek 
is Natal voorwaar ni.e die enigste sondaar nie. 

Was d it n je vir hierdie Engelse invloed nie, dan sal 
enige onpartydige moet verklaar <lat Natal 'n spraak besit 
wat vir geen antler in die U nie hoef agteruit te staan nie. 
Die Natal.se spreektaal is dieselfde as die van Oostelike Trans
vaal-met die uitsonde:.:ing, egter, dat Oostelike Transvaal 
vry van Engelse invloed gebly het. Dus tree ek nie verder 
in besonderhede nie, maar sal dit onder die Spraakaf deling 
Oostelike Transvaal behandel. 

Dog ek sal adv. E. G. Jansen en sy gade, van Maritzburg, 
aan die woord stel, daar hulle so vrindelik was om my lys 
van woorde en g:esegdes aan die plaaslike spraak te toets. 
Hulle is nie slegs onderskeidelik die voorsitter en sekreta
resse van die N atalse Saamwerk-Vereniging nie, maar ook 
eksaminatore vir die eksamens in Afrikaans deur daardie 
Vereniging af geneem. Mevr. M. Jansen (skryfster) is in die 
Vrystaat gebore, bet in die Boland gestudeer en kan dus 
goed oor die N atalse spraak oordeel. En dit is wat adv. 
Jansen rneedeel:--
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Die verwisseling van kan en ken kom by ons baie voor; 
en daar is ook antler eienaardighede wat ons waarskynlik 
gemeen het met die aangrensende dele van die antler Pro
vinsies. Ek meen dat ek dit met vryheid kan se dat, oor die 
algemeen geneem, die uitspraak van die Natallers suiwerder 
is as die van enige antler deel van die Unie_,d.w.s. nader 
aan Hollands. Die vorme van Afrikaans is dieself de as in 
die antler Provinsies; maar die uitspraak is suiwerder. Die 
rede hiervan is waarskynlik te vinde in die f eit dat ons so 
ver verwyderd is van die Kaapprovinsie, waar in sommige 
opsigte die spreekwyse maar baie plat geword bet. Ons 
staan baie nader aan die noordelike distrikte as aan die 
Kaap. Sover as ek kan oordeel, is u volkome reg om Natal 
in te sluit by die behandeling van die oostelike distrikte van 
Transvaal, wat insluit die aangrensende distrikte van die 
Transvaalse Hoeveld. 

So ver as ek kan oordeel, se die m eeste Natallers oek en 
ook, maar nie ok nie- ek sal h ierdie punt ver.der n agaan. 
So is ek ook onder die indruk-en hieri n h et ek al hi er en 
daar bevestiging gekry-dat gebore Natallers die g uitspreek 
in woorde soos vyge, dage, ens. 

In 'n later brief skryf adv. Jansen aan my:-
W at betref die stadige verandering van die Natalse 

spraak mo et u ook r ekening hou met 'n f aktor wat gedurig 
aan werk is-nl. met d ie feit dat vernaamlik na die Engelse 
Oorlog bier baie m ense ingetr ek b et van antler Provinsies, 
en h ul uitspraak h et onget wyfeld invloed uitgeoefen op 
ons N atallers. 

In 'n vorige brief skryf u oor baing en baie. Ek kan 
met sekerheid se dat baing by ons onbekend is , en ek moet 
verklaar dat dit vir my 'n lelike woord is. Banje en baie 
word hi er gehoor en is vir m y verkiesliker as baing , hoewel 
ek dink d at baie die beste vorm is wat ons kan bestendig. 

In Natal dink ek nie d at Kaffer-invloed iets in hierdie 
opsig uitgeoefen bet nie; want die Kaffers van Natal ken, 
met enkele uitsonderinge, geen Afrikaans nie, sodat die 
blanke kinders van die Kaffer s nie gebrekkige Afrikaans kan 
leer nie. Om die waarheid te se, 'n Natalse Afrikaner sou 
nooit toelaat d at 'n Kaf fer m et horn in Afrikaans praat nie. 
Die Boere praat almal Soeloe; en dis maar enkele Kaff ers 
wat 'n 'voord Hollands of Afrikaans praat. In die opsigte 
is die toestande bier anders as in die ander Provinsies, waar 
Afrikaans m et bP,diendes gepraat word. 
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In verband met die woorde waarop u my aandag ge
vestig het, sal ek 'n paar aanmerkings maak :-

Palmiet en biesies het ek al gehoor in Natal, maar nie 
papkuil nie. 

Wanneer ons praat van 'n kom, dan beteken dit die 
porseleinkom wat deel uitmaak van 'n toiletset. 'n Skottel 
is wat in die kombuis gebruik word om goed in te was. 

In Natal word oorlede (vir 'n afgestorwene) gebruik 
soos in die Transvaal-maar dis nie algemeen nie om , ,oor
lede pa", , ,oorlede Piet'', of , ,my oorlede broer" te se nie. 

,,Ma syne", of ,,ma sinne" in plaas van ,,ma hare" 
hoor 'n mens bier dikwels. 

, ,Hy kom met die pad saam" is bier glad onbekend en 
het rny laat lag toe ek dit die eerste keer hoor. 

Bossies en onkruid is wel deeglik verskillende dinge 
by ons. 

Bobo tie, sosatie, atjar, blatjang, sambal, ens., word 
selde by ons gehoor. Blatjang het ek wel geken as kind; 
maar die antler ken ek nie, of Hewers gese, die bet ek 
maar eers later van gehoor. 

Twak word hi er algemeen geboor. 
Sorteer wo_rd meer gebruik as solteer-albei is bier 

gangbaar. 
Naam teiken en gemeinte word ook bier aangetref, dog 

is nie algemeen nie. 
'n J ongmeisie word gewoonlik hier nooie genoem. Die 

huismoeder word deur die Kaf f ers aangespreek as noi, en 
die dogter as nonna, boewel hul niks as Soeloe praat nie. 

Sturksvy het ek nog nooit in Natal gehoor nie. 
Dalia en adalia is vorme wat albei gebruik word. 
Begos, stong, dors (durf), kos (kon) bet ek ook nie bier 

gehoor nie. 
Bobbejaan en krokkedel is woorde wat bier gebruik 

V'ord vir genoemde diere. 
Duiwelsby is hier onbekend, maar bymot of motby is 

vorme wat in algemene gebruik is. 
Dit was vir my snaaks toe ek vir die eerste keer donkie 

gehoor het vir esel, en esel vir muil. Ek dink dat dit vroeer 
nooit so in Natal gebruik was nie, maar deur die invloed 
van mense uit antler Provinsies word dit vandag ook taam
lik algemeen so gebruik. 

Loop of waterloop vir 'n klein spruitjie word hier ge
bruik. 

'n N atalse Afrikaner sal nooit die woord pikanienie ge-
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bruik nie. Dit word net in kombuis""1Kaffer.s gebruik en in 
die reel deur Engelse, wat meen dat dit 'n Kaffer-woord is. 
Die Afrikaner praat net van kaffertjie en meidjie. En ons 
ken ook nie die Bolandse I-dong en klemmeidjie nie. 

Tot sover adv. Jansen. 
Ds. A. R. Albertyn, wat my met die Betsjoeanalandse 

spraak gehelp het, het die beroep na Ladysmith aangeneem; 
en daar hy nie lank op 1aasgenoemde plek was nie, kon hy 
omtrent die spreekwyse van Noordelike Natal nie te veel 
meedeel nie, en dit is wat hy daar opgemerk het :-

Ek n1oet erken dat dit baie moeiliker is om die spraak 
van Natal met sy gemengde bevolking noukeurig weer te 
gee as dit b. v. die geval is m et Betsjoeanaland, waar ken
merkende woorde en uitdrukkings dadelik die aandag tref. 
En dan, in Betsj.oeanaland het ek me.er tyd gehad om aan
tekeninge te maak. Ek het egter die hulp gehad van twee 
onderwysers wat hier al 'n geruime tyd \Yoon. En hy deel 
verder mee :-

Engelse invloed is bier te bespeur, nie soseer in die 
uitspraak van woorde nie as in die deurmekaarhaspeling 
van Engelse en Afrikaanse woorde-b. v. , ,Hoe is dit pos
sible moontlik !" ,,Van die sei1nde ... " ens. 

Hier op Ladysmith, 'n spoorweg-sentrum, word baie 
spoorweg-uitdrukkings gebruik-b. v. ,,Hy is guard, fire
man, shunter, of conductor op die trein." Verder ook sulke 
uitdrukkings as , ,shopping doen"; , ,gaan call, walk". Ver
der vervolg ds. Albertyn :-

Die noordelike gedeelte van Natal (Utrecht en Vryheid 
-voorheen Transvaal), waar die Afrikaans-sprekende bevol
king in oorweende meerderheid is, besit 'n sui\verder 
spreektaal as die res van Natal met sy Engelse element. Oor 
die algemeen word die klinkers (veral in Utrecht en Vry
heid) lank en grof uitgespreek-net soos in Transvaal en 
Vrystaat. 

Daar is 'n neiging om die intervokaliese g (soos in Eng. 
go) te behou-b.v. oge, vermoge, brugge, ploege, en 
nog meer. 

Uit die onderstrepings skyn die volgende vorme die 
voorkeur in Noordelike Natal te geniet :-

Alwyn, akedis, elk 'n keer (aljimmers nie gebruik nie), 
appelliefie, atfar (ook piekels), baie, bietjie (biekie in on
gebruik), bleik, brakkie (vir klein soort honde algemeen), 
,,Hy dra bril" en ,,Hy dra brille" word albei gebruik, aba 
(kind agter rug dra), dutjie (ongebruik), muil (vir muil-
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esel), flus en flussies (nie gehoor nie), garing, grenaat, gra
madoelas, kitaar, gooi, ginter of gunter (nie gehoor nie), 
,,Ek kan ( vir ken) die man." ,, Ek ken ( vir kan) dit do en," 
karnallie, kommande, leunsriem, marmotjie, misbredie, 
noi (huisvrou), nooie (jongmeisie), okkerneut, oulap (vir 
geldstuk onbekend, wel du1vweltjie), palmiet ook polmiet 
(vir papkuil), ok, sfroerlapper (meer as skoelapper), kanker
bossie, skyfie (van lemoen), swaaltjie, tinktinkie, trap
suutjies , va.ring, warmassies naas niuggies (wat saans so 
lastig is) , sommer. 

Hier sluit ons af m et die Natalse spraak om dit-sonder 
sy Engelse invloed-saam met die van Oostelike Transvaal 
te behandel. 

' 

S P R A A K A F D E L I N G N o. 8. 

§61-00STELIKE TRANSVAAL. 
Voor ons oorgaan om hierdie spraakafdeling te behan

del, 'vil ons eers ag slaan op die karakter van die Afrikaans
sprekende deel van die volk " 'at die taal spreek. Uit die ka
rakter ontstaan die gevoel; en deur die gevoel-gesteun 
deur die mate van ontwikk.eling-word die woorde gekies 
om aan gewaarwordinge en indrukke uiting te gee. 

Die deel van die volk met 'n tevrede geaardheid .en 
stille onder,verping het rustig in die Boland agtergebly, om 
die groot woonhuise uit die Hollandse tydperk te bly be
woon, die plantas1ies en landerye wat reeds aangele is, te 
bewerk en in stand te hou. Ver van die stryd om beska
wing uit te brei, het hulle kalmpies pionierswerk aan die 
voorvegters oorgelaat. Volksverskuiwing het die meeste 
van die agtergeblewenes as onnodig en dwaasheid beskou. 
Buite die gewoel van wat op die buiteposte aangaan, kon 
hulle 'n beter lewenswyse voortsit as die trekkers, ook be
ter skole en kerke stig-waardeur die kanse van verstan
delike ontwikkeling hulle in die hand gewerk is. Arm 
blankes was in daardie tyd 'n seldsaamheid. Vir oorlog
voer het hulle geen trek gehad nie; was daar gekomman
deer, dan vertel die geskiedenis wat daar plaasgevind het. 
Onder hulle kry ons goeie praters, welsprekende redenaars 
en harde werkers wat die 21 swerd" in sy skei steek, maar 
die graaf weet te gebruik. Hui lewenswyse staan hoog, en 
hulle kan hul in alle geselskappe goed skik. 

Die persone wat die binnelande tot hul woning gekies 



224 

het, het gese : ,, Tot hiertoe en nie verder nie I" Van al die 
.a-eriewe van die Boland afgesny, het hul vir liulle vereers 
met min tevrede moes stel-en dit het by hulle 'n twede ge
woonte geword·. Om daardie streke te bewoon vereis meer 
as moed-naamlik volharding en geduld. En dit besit hulle 
in 'n oormate 1 Wat hul lewensaard in die algemeen betref, 
spreek dit vanself dat hulle heel eenvoudig daar leef-en tog 
baie fatsoenlik. In later jare, met aanle van spoorwee in 
alle rigtings, beskik hulle oor meer geriewe en bou grater 
en def tiger huise. Die veeteelt is hul vernaamste bedryf, en 
dit op sigself eis deur die jaar nie so 'n groat. kraginspan
ning as die van die wyn- en graanboer nie. So word vertel : 
,,Hulle rook en drink koffie baie." Beter so, as om hulle on
ledig te hou met die gebruik van drank wat iemand meer 
laat sing en twis as koffie en tee. Die kanse op hul dorpe 
vir geestesontwikkeling en 'n gesellige lewe is oneindig gra
ter as op die platteland, waar plas~ ver uitmekaar en soms 
ver van groat wee gelee is. Daarom is dit dat die spraak van 
die binnelander nie so opge-wek is as die van mense wat in 
digter bevolkte dele van ons land woon nie. En hierom 
word hulle ten onregte en vals beskuldig <lat hulle wan
trouig en agterdogtig is. Sulke mense is daar nodig; en 
sou hulle verhuis na waar die omgewing en toestande aan
lokliker is, wat word dan van daardie part van ons land? 

Die deel van ons vofk wat in die ou dae deurgedring het 
tot aan die Kaapse oostergrense, "\ivaar die Kaff erstamme 
voet gesit het, het gese: ,,Jy of ek 1" En die geskiedenis 
vertel ons die gevolge. Aan die bou van deftige woonhuise 
was vereers nie te dink nie. ~let onsimpatieke Goewerneurs 
aan die Kaap is hul geduld tot die uiterste beproef. Die ruik 
van kruit kon hulle goed verdra, en dit was nie alleen ·moed 
nie. maar oak d.apperheid 'vat hulle hier vasgeanker het. 
Maar geduld raak op toe hulle die nodige beskerming deur 
die Regering nie ontvang het nie. Baie het die grensgebied 
verlaat om noordwaarts te trek. Dog die 'vat hier bly woon 
h et, is vastrappers ·wat nie uit hul spore wou wyk nie. 
Saam met die Engelse Set.telaars het hulle hier bly woon en 
hulle het aan die vreemdelinge, wat hul rustige geboorte
land verlaat het om hier 'n nuwe vaderland te kies, verskeie 
lesse geleer hoe om hulle met min gerief te behelp. Die mag 
van die Kaff ers is eindelik gebreek, voorspoed het die ooster
grense besoek met rus daarby, en nou nog staan hulle pal 
op hul paste om te eniger tyd die roer te gryp wanneer dit 
nodig word. Die mense leef hier wel en is voortstrewend 
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en trag hard om dinge so goed te he as antler dit kan doeu 
-en hulle kry dit reg. 

Daar is 'n and er deel \Vat die gedagte van , , onderwer
ping" nie kon verdra nie; die vryheid waarna hulle so ver
lang het, was in die Britse Kroonkolonie nie te vinde nie; 
so w.as die stem: ,,Noordwaarts !"-waar beskawing wag 
en met die hand ·wink. En selfs die lcgioen van gevare wat 
die weg wou versper, was na j are worsteling ontsenu en 
kop ingedruk. Die wat hulle in die Vrystaat g·evestig het, 
was tevrede m 1et die verwagte vryheid ·waarna hulle so ge
snak het. Na hul al die moeilikhede oorkom het en vrede 
iussen hulle en die Basoetoes bereik is, het hulle 'n Repu
bliek -gestig ' wat later as model gegeld het. Die Vrystater 
bet vry heid lief en off er sy bloed daaarvoor op. En die 
spreekwo6rdelike gasvry heid van die Afrikaner is ook eeii 
van sy eienskappe. Die graad van verstandelike ontwikke
ling staan vir die Kaapse binnelande nie agter nie. Of skoon 
hy in betreklik kort tyd tot rus gekom bet, is sy lewens
wyse goed en sy boerdery agterm-ekaar. Maar gou van sy 
spoor is hy nie af te dwing nie; dit vereis baie f eite om horn 
te oortuig-anders sou hy horn nie so vry gevoel nie. 

Die manne en vrouens wat saam met Piet Retief die 
Drakensberge afgetrek het om hulle in Natal te vestig, liel 
gevare van minder belang beskou as vry hei d. Na Dingaan 
verslaan is, bet hulle daar gebly met die Soeloe-ryk van 
Panda noord van hulle, met Pondoland suid van hulle, die 
Baai met Engelse bewoners oos van hulle, en die ·steil Dra
kensberg as muur agter. I-lul leuse was: ,,Hier bly ons, 
kom wat wil." Die Engelse het gekom en Natal gevat. 

Maar die orige deel het die terrein verlaat om soewe
reine vry heid te geniet; die moorde by Bloukrans en elders 
was nie 'n vold-oende les om hul gevare, wat voor langs 
die pad sit wag, af te skrik nie. In Transvaal wa·s oorvloed 
van weiveld vir hul kuddes; wild \Vas daar volop-'n para
dys vir jagters; en wat die mark betref, die vee kan maar 
daarheen geja word-net solank as hulle maar vry kan 
wees. Is die Vrystater koppig, hulle nog meer so. 

Hierdie volksifting het geskied binne die tydperk van 
een menslike geslag. En dit stel die denker in staat om die 
karakters van die verskeie volksgroepe te meet en te weeg. 
Met sy maatstaf en weegskaal sal hy kan bepaal waar die 
onderskeid elike kl asse van die tevrede en onderdanige soort 
woon; waar harde werkers of die wat lievvers wil bestuur, 
te vinde is; waar helde moet gesoek word; ter,vyl voortref-
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1ike staatsmanne en leiers oral oor die hele land te vind is. 
Al die gewestes van die Kaap tot in Transvaal het ons 

deurgegaan, maar moet nog die spraak van die persone op 
die noordelike voorposte behandel. Wat moet ons bier ver
wag? Geleerdheid? Nee 1 Maar in Oostelike Transvaal sal 
ons 'n spraak vind na aan die Afrikaans soos dit nog in 
die laaste dae van die Hollandse bewind aan die Kaap ge
praat is. 

Die verwiss·eling van die betekenis van ken en kan is 
nog oorblyfsels uit die spraak van die 17 de eeu, waarvan in 
Nederland spore in die gew,estelike sprake aangetref word. 
Die g word nog in baie woorde behou soos in hoge, nege, 
lage, vliege, brugge. Maar <lit is nie algemeen die geval 
met al die woorde 'vaarin g voorkon1 nie; so lhoor ons van 
duie (van 'n vat), vye, suie (suig), slae (pak slae), seen (se
gen), reen (regen), en nog meer. 

Verder hoar ons van bone (vir Bolands boontjies), 
vuilis (vir vullis), ogtend (vir oggend), aardig (mooi), en 
ook meer woorde ·wat nader aan Hollands is .as die op antler 
plekke gehoor. Mi skien ook omdat n1eesal in die ou dae 
Hollanders vir skoolmeesters gebruik is-wat natuurlik 'n 
teemiddel teen slodderige spraak is. Oom, tante, neef en 
niggie <lien as aanspreekwoorde, behalwe vir predikante, 
dokters, presidente en hooggeplaaste persone. 

Die geografiese ligging van Oostelike Transvaal bet 
hierdie platteland totnogtoe teen Engelse invloed beskerm. 
Wat daarin opgeneem is, is aan die handel te dank; so hoar 
ons soms 'n hoer se: ,,Ek moet my braakland gaan dis" 
(disc), of ,,Ek moet die dis op my braakland sit." Maar 'n 
disc plough beet ook hier skottelploeg. So ook skottel-eg, 
of skottel-skojfelploeg. 

In Transvaal het nog baie voorwerpe op name gewag; 
waarskynlik het al die wildsoorte reeds hul name gehad toe 
die streke hier be,voon geword is. Maar hier was baie nuwe 
plante wat suidwaarts onbekend 'vas, en heel waarskynlik 
is <lit hier 'vaar al die nu-we mimosasoorte hul vaste nan1e 
ontvang het, soos apiesdoring, kameeldoring, koorsboom, 
haak-en-steek, wag-'n-bietjie, sekelbos, knoppiesdoring 
(wat ook perdepram heet , omdat die knoppies waarop die 
klein darings groei, die fatsoen lhet), swarthaak, bluuhaa.k 
(of vaalhaak), blinkhaak, soetdoring, elandsboontjie, kaffer
'Wag-'n-bietjie, ens. 

So het ons nog verder wilde-katjiepiering (vrug so 
r-~ r!)ot as 'n koeja,vel), gifldapper (vrug so groot as 'n le-



227 

moen , en onryp is dit ongesond), wildek lapper (vrug so 
groat as 'n lemoen en eetbaar), kan netjieboom (beter be
kend onder sy onstigtelike naam as buffels-, het kastaiing
bruin blomme met vrug gelykende op 'n erde jenewerkan..: 
n etjie; deur bygeloof sal 'n Kaffer hierdie vrug nie eet nie) 
-almal katjiepieringsoorte. 

Dan word .ook aangetref: w ildeperske, maroela, rooi
bos , w ilde kastaiing , ·w ildepruini , w ildemispel, moepel, boe
kenhout, blinkblaar-wag-'n-bietjie, h ardekool (ook swart 
ebhenhout), w itstamboom (ook 1vitgatboom-van die wor
tels word koffie gemaak), wildekiaat (d ie sap van die dik 
bas is bloedrooi), w ilde-appelkoos , w ilde-moerby, stamvrug 
(die vrug groei aan die stam en dik takke van die boom), 
aap-se-kos, wildevye, grysappeltjies , goorappeltjies, kaffer
boom, kaffersering , vaarlandswilg (waar·skynlik die enigste 
benaming waarin , in die noorde, die verbinding vaarlands 
voorkom), broshout of ouhout (omdat dit nie 'vil brand nie), 
bakenbos (met wit, rooigerande blomme en vertoon nes 'n 
baken), tambotie, suikerbos, mapanie (ook terpentynboom), 
naboom (of nielkboom en noorsdoring), krimmetartboom 
(die antler naam baobab is boektaal), waterbessieboom, min
gerbuom, mahonie (groat swart pitte met rooi gomkoppe), 
seepbasboom. Dan volg nog sommige bekende borne in 
Knysna te vind, waarvan 'n 1menigte .soorte in Transvaalse 
houtbosse ook te vinde is, soos geelhout, els, ens. 

Onder die bossies tref ons aan : beukesbossie, inkbessie, 
boetebossie, kankerroos (deur die militere in die laaste oor
log ing~v.oer), kakie bossie ( dieto) , knapsak kerwel ( ook kna
pies), wilde-appelliefies (hier ingevoer) , katdoring (oor die 
hP-le land bekend) , v aalbos, en nog baie meer soos ook die 
gewone appelliefies, ens. 

Onder die grassoorte vind ons: tamboekiegras, buffel
gras, dekgras, steek gras, polgras , volstruisgras, haasgras, 
rooigras, saadgras, f y ngras , baie-sterkgras, osgras, ruigte, 
kanariegras: terwyl die grassoorte verdeel word in suurgras 
(of hardegras) en soetgras (of sa.gtegras). 

Onder die boomsoorte vind ons nog: kiepersol (of 
n ooiensboom , of sambreelboom; op oostergrense Kaappro
vinsie heet dit ook ender Engelse invloed die waaiboom), 
wa.boom , resyntjiebos, ens. 

Onder die kruipende diere iref ons bier aan : bosveld
slan g ( ook groot luislang- boa.konstrik tor of pie ton is boek
taal) , beesbyter (vir mamba, in W estelike Transvaal h eet dit 

ook m akoppa, so d eur die Makketese genoem omdat die slang 
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op 'n boomtak le en verbygangers op die kop byt, dus 'n 
verkafferde Afrikaanse woord), geelslang, rinkalsslang (ook 
spoeslang omdat hy gif spuug), erdslang, po/adder, boom
slang, grasslang, akkedis, akkedis-slangetjie, geitjie, gekoe 
(of boomgeitjie, .hou in bosveld), krokkekel, geelbont- of 
waterlikkewaan, vaal- of groot lilfkewaan (wat in 
die veld in gate leef), ouvolk (ook skur-wejantjie, groot skurf 
akkedis), skilpad, bosveld-skulpad (in Kaapprovinsie bekend 
as bergskilpad, of keisie-skilpad), padda (parra min ge
bruik), reenpaddatjie, brulpadda, trapsoetjies. 

Vissoorte is hier: kurpers, witvis, geelvis, barber (in 
Kaapland heet dit ook kahverkop of baardman), paling. 

Die voels is, vernaamlik in die bosveld, goed verteen
woordig, soos troupand, bosveldkraai, pappegaaitjies, bos
veldswaal, kwevoel (vaal loerie), muisvoel, renostervoel 
(klou graag vas aan grootvee om bosluise af te pik), bosluis
voel (wit reier wat bosluise van vee afpik), mahem (geelkuif
kop-kraanvoel), vaal- of blou-kraanvoel, sprinkaanvoel, 
groot-sprinkaanvoel ( ooievaar) , belkraanvoel, wilde-eend 
(ook eendvoe'l), wildegans (in Kaapland heet dit berggans), 
wildemakou, 'W ildekalkoen (ibis), bleshoender, tarrentaal 
(ook wildehoender), bromvoel (so groot as 'n gans, rooi 
blaas onder die keel en brom soos 'n volstruis), loerie, vlei
loerie, bosduif, tortelduif, groenduif, rooibekkie, bloubor
sie (lyk soos 'n rooibekkie), namakwaduif, laksman (vir fis
kaal), musikantvoel (sing klimmende musiekskaal), hadie
da (ibis), reenboogvoel (Eng. toucan), katlagter (lyk sooa 
'n fiskaal en vlie in klompies), predikantjies (lyk soos 
die Kaapse skaapwagtertjies), heuningvoel. So vind ons 
nog die gewone roofvoels, arende, kuikendiewe, valke, uile. 
Verder fisante, patryse, korhane, dikkoppe, kiewiete, wilde
elsies (klein kiewietsoort), reiers , hamerkoppe, swaweltjies, 
liewerkies, poelsnippe en die hele versameling van hulle. 

Onder die velddiere makeer nie: bobbejane, ape, nag
apies, blouaap , bosveldaap, groot-nagaap (boskindjie), draai
jakkals (ook bakoor-jakkalsie), rooikat , tierboskat, muske
jaatkat, vaal-mierkat, rooimierkat , muishond (bonte, vale 
en rooie), vlakvark, bosvark , rietmuis (Eng. cane rat) , ratel, 
watermuishond, krimp(yster)varkie ook rolvarkie , vlakhaas, 
springhaas, veldmuis. 

Dis onnodig om die name van wild op te noem, daar 
hulle orals onder dieself de benaming bekend is. Die Trans
valer ·se oorbietjie (en nie soos die Engelse oribee nie). Ter
loops kan ek opmerk die rede dat die groot-nagapies ook 
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die naam van boskindertjies gekry bet, is omdat hulle ·snags 
skreeu soos babetj ies wat huil-vandaar ook die Engelse 
benaming bush babies. 

Wat veldblomme betref, skyn dit dat die Transvalers in 
gebreke gebly is om almal name te gee; maar tog hoor ons 
van kurkwortel (met 'n pragtige steel lakrooi blomme, die 
wortel van die plant lewer uitstekende kurke vir bottels). 
Kandelaars (vir die agapanthus), puruutjie (klanknaboot
send as daarop geblaas word, vir die cyrtanthus). Oupa-se
hoed (vir 'n soort ipomoea wat soos 'n hoed met 'n spits bol 
lyk), pypies (gladiolus), olifants-oor (vir 'n soort streptocar
pus), aasblom (vir stapelias omdat dit stink soos aas). Vark
oor (reeds in die binnelande as sulks bekend vir wat die 
Bolanders varkblom noem, omdat die varkens die varkbolle 
--die knolle daarvan-eet). Vir wat die Engelse firepoker 
(kniphofia) noem, kon ek die Transvaals·e naam nog nie 
uitvind nie. So is daar nog baie meer mooi hlomme son
der name. 

N ou pak ons die spraak van Oostelike Transvaal aan. 
Na die Voortrekkers tot bestendigheid gekom en hul 

plase gaan bewoon het, was hierdie gedeelte van Transvaal 
die dunste bewoon. Want in die noordoostelike part bet 
m alariakoors straf gewoed, sodat Oh rigstad verlaat moes 
word; en dit het ook aan die hoofdorp van die distrik die 
naam van Lydenburg (vir al die swaar lyding) hesorg. Die 
·suidoostelike deel, of die 1-Ioeveld, is baie gesond, maar 
weens sy hoe ligging van ongeveer 6, 000 voct ho die see 
word dit gedurende die wintermaande baie koud, sodat die 
m ense met h ul vee d ie streek in die reenlose wintertyd ver
laat het on1 na die bosveld te trek. Teenswoordig is dit nie 
m eer die geval nie, vvant beskuttings vir die vee is aange
plant en die mense \voon i~ doeltreff ender huise, waardeur 
die le,venswyse aangenan1er gem aak is. 

Die oorspronklike be,voners-vernaamlik van d ie Hoe
veld-het uit Natal vir hulle hier kom vestig kort na die 
Britse regering Natal geannekseer het. Dus het hulle nog 
nie- \vat spraak betref-onder Engelse invloed aekom nie. 
Sommige het d it sover gedryf om die m eesters te belet om 
Engels aan hul kinders te leer , want dit is in daardie tyrl 
()nnodig geag. · 

Met dit voor ons, is dit gen1aklik om te begryp dat die 
spreektaal wat hulle uit die bakermat van Afrikaans mee
gebring het, deur vreemde invloede min bedreig geword is. 
Die spraak is tans nog vry goed: ons hoor hier ~,. ., ~·:: 
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veelvormige uitspraak van woorde en die sterk klankveran
deringe nie. 

Maar tog, die spraak h et hier nie stil bly staan nie; 
baie intrekkers uit antler dele van die Unie het hulle hier 
metterwoon kom vestig; so woon hier tans persone uit Ri
versdal, Swellendam, Tulbagh, Clan,villiam, Malmesbury , 
Perel, Wellington, Stellenbosch, Kaapstad, Caledon, Boes
manland, 1-lopetown, Richn1ond, Vrystaat en Natal. Dit 
moet dus aan 'n ieder duidelik wees dat ie111and vcrsigtig 
moet wees voor hy vasstel wat Hoeveld-spraak is of nie. Dis 
darem wonderlik hoe elkeen vashou aan die spraak wat hy 
van sy moeder geleer en wat sy gepraat h et. Hier vind ons 
daarvan baie duidelike bewyse waar die kinders net die 
woorde van hul moeder en nie die van hul vader ge
bruik nie. 

Hier volg die spreekwyse van Oostelike Transvaal:
Om 'n kind op die rug te dra, hoor ons hier: aba (wat 

in die Boland abba genoem word). Die Kaffers praat van 
die kind teta. 

Ons hoor hier van renoster, so1ns ook annoster-net 
soos in d.ie Boland. Ou jagters hier praat nog van annosters 
en oolfante (woorde vvat ek president Kruger ook hoor ge
bruik het); maar die meeste se hier renoster en olifant. 

Aspres (soms vir ekspres \vord van Kaap tot in Trans
vaal gehoor). So ook astrak ( vir ekstrak); die vorm skyn 
die meeste deur Afrikaners oor die hele land gebruik 
te word. 

Mangneet (ook bangncet deur ver"'aarloosd es en meer 
in die noordooste gehoor, vvaar dit in oorvloed voorkom). 

Batte (as meervoud vir bad). So ook kafferstatte (as 
meervoud van kafferstat). So hoor ons ook van spaans
vlieer (vir vlierboom). 

Begos (vir begin of began, b.v. ,,Daar begos dit net 
te reen," of ,,Ek . is daar weg net toe dit be gos te reen"). 
Dus vir die teen-woordige ·so\vel as verlede tyd gebruik. Ons 
hoor dit ook onder jongmense hier). 

Bekwaald (vol kwale, b.v. ,,Hierdie dier is hekwaald"). 
Hierdie woord het ek in antler delP. van ons ]and nie gehoor 
nie, maar dis heel inoontlik dat <lit elders ook hest.aan. 

Skierlik (vir skielik, ook in Vrystaat gehoor). 
Blikkieskos (vir Jrwensmiddels in blikke toegesoldeer). 

So het ons nog: blikkiesvleis, blikkiesvis, blikkieswors , ens. 
Blikkiesdorp (spotnaam vir agterbuurte). So hoor onii 

.-. : ~ - "'T!l n Velskoendorp of Lappiesdorp. 
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Bossies word op die Hoeveld toegepas op ge,vasse ' ' ;, ; 
nie gras is nie; so is hier stinkblaar (of stinkolieblaar soo~ 
dit hier genoem word) misbredie, nastegal en knapsakker
wel ook bossies. 

Buitoe (vir buite of buitentoe ~ b.v. ,, Jan wag nog al 
die tyd buitoe." Of , ,J aag die hond buitoe ! " Hierdie woord 
word ook in Natal, Vrystaat en in somn1ige plekke in die 
Kaapse binnelande gehoor. 

Draaghoutjie (nooit nekhoutJie nie). 
Dors (soms vir durf, b.v. ,,Hy dors dit n1e doen nie" 

heel selde. 
Skottel (vir 'n kom b.v. · wasskottel, baksfrof tel. maar 

ook vleisskottel, groenleskotiel. 
Doenig ( vir besig). Heel waarskynlik aan Ilybeltaal on t

leen. I-I eel selde, en kom in V rystaatse spraak ook voor. 
S:koerlapper (vir wat algemeen in Afrikaans shoelapper 

uitgespreek word). Skoenlapper is die skryfvorm vir vlin
der; in Afrikaans is dit iemand wat skoene lap of regmaak. 

Dogter (vir meisie , b.v. ,,Dis net 'n mooi dogter.'' 
,,Dogter, kom hier I" Anders word die woord net soos in die 
skryftaal gebruik). 

Met vreemde woorde raak hulle hier ook baie in die 
war; so hoor ons soms in die noordooste: prittendeer (vir 
permitteer), b.v. ,,Ek sal dit so nooit prittendeer nie.'' Of 
,,J y prittendeer (verg) te veel van my." So hoor ons ook: 
disprek (vir gesprek), persent (vir present) , perbeer (vir 
probeer), obstinaat ook opsternaat, pollies (vir poliesie)-, 
wonderliksens (vir ·wonder-essens), harmansdrup (vir I-Iaar
lemmerolie), pynkeller (vir pain killer)- almal 'Yat elders, 
o.a. in die Bokveld, gangbaar is. 

Duiwelsterk (soort blou of bruin klerasie). 
Die sonderlinge meervoude is hi er ook gangbaar, soos: 

soldade (vir soldatc), eelde (vir eelte) , jaste (vir jasse), bost" 
(gras) . Maar sulke vorms as : voorskooie, mierkaaie, skaap 
en bees (as versamehvoorde), hy (vir 'n vrou) V\'ord hier nie 
gehoor nie. 

Gallon (g uitgespreek soos in gcel, gans) . 
Gekon (vir geken, b. v . ,,Ek het horn gekon"). 
Grens (vir 'n bult 'vat vvaterskeiding maak tussen twee 

riviere, b. v . ,, Al op die grens tussen Vaalrivier en Olifants
rivier"). 

Gesout (vir altyd genees van 'n sekere siekte, b . v. "Die 
perd is gesout aan perdesiekte." Kry hy die volgenrle jaar 
tekens van terugkeer, clan V\·ord gesP: " Die perd het di0 
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aanmanings." In Afrikaans heteken aanmaning die nd
gevolg, in Hollands is dit voortekens). 

Gramadoelas (in die meervoud gebruik) vir gebergtea 
of diep slote bymekaar, b.v. ,,Toe ry ek sommer die gra
madoelas in.'' 

Ysterkatel (vir ysterledekant as teenstelling van hout
katel). 

Kros (vir karos), kreeboom (vir kareeboom), net sooa 
in Vrystaat en Kaapse binnelande uitgespreek. 

Kakebeenwa (leerwa sonder tent) raak nou uit die mode, 
daar die tentjiewa (bokwa met halwe agtertent) die plek van 
die voortrekkerswa ingeneem het. Die ou leerwa word nie . . 
meer ges1en n1e. 

Knoffel (vir knoflok). 
Korswil (soms vir speletji,es maak, Hollands korts-

wijlen). 
Kirnuffel (Bolands karnuffel. Holl. karnoffelen). 
Mondig (oulik of vroeg ontwikkel, b.v. ,,Dis vir jou 'n 

mondige kind." Of , ,Die dogter is regtig mondig"). 
Mense (in die sin van witmense 1teenoor gekleurdes1

, wa\ 
skepsels genoem word , b.v. ,,Dis onmoontlik <lat die mense 
en sl£epsels moet saannvoon") . 

M elkkos (melk inet deegkrummels of snysel saam
gekook). 

Musiek (vir 'n harmoniun1, b. v. ,,Speel vir ons op 
die musiek"). 

Onwettig (vir stout en onregeerbaar, b. v. ,, Soe, so 'n 
kind is onwettig t" Of ,,1-Iy is te onwettig dat. lhy leef"). 

Ogtend (word naas oggend gebruik). 
Opstel (vir opstal), so ook gehoor in Vrystaat en bin

nelande. 
Pypkan (vir suigbottel van 'n babetjie). 
Pasoppens bly (vir oppas, b .v. ,,Jy moet in jou pas

oppens bly ' ') . 
Pan (vir 'n groot oppervlakte vvater wat in 'n duik 

staan; of \vaar sout geraap word; dan beet dit soutpan. 
Brak pan het brakwater. 

Spruit (vir 'n klein rivicrtjie), so ook droe spruit waar
van die water nie standhoudend is nie. Verder rietspruit, 
klipspruit, sandspruit,. waarvan die name selfverklarend is. 

Seksie (vir 'n sekere klas of groep, b.v. ,,Ek wil met 
daardie seksie niks te doen he nie." 

S l-tottelploeg, skottel-eg, skotte l-sko ff el ( ond erskeidelik 
, ir disc plough, disc harrou', disc cultivator). 
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Sa/ (naas sag, b.v. ,,Dit voel saf" (sag). ,,Hy is 'n 
safte man"). 

Trapmasien (naas dorsmasien, so word gese: ,,Ek moet 
nog my mielies met die trapmasien laat trap." Ook , ,Ek 
moet my mielies nog met die dorsmasien la at uitdors. Al
gemeen egter is dors vir die deel van die ·masien wat die 
mielies of graan skoonmaak-.die ander deel beet enjin
soos ook die geval is in die Kaapse binnelande). 

Toienrig (vir verflenter of miserabel, b.v. ,,Hy lyk net 
toienrig." Of ,,Ek voel vandag net toienrig"). 

Uintjies (vir euntjies), .vlooipoeier (vir insekpoeier), 
vloek (vir uitskel, b.v. ,,Ma, daardie kind het vir my ge
vloeh" (uitgeskel). Wat vloek in die gewone sin beteken, 
is hier laster. 

Vol geselskap (vir 'n beskonke \Vat te veel praat)--nie 
algemeen nie. 

Versuip (vir verdrink, b.v. ,,Die m an het in die rivier 
versuip." Of ,,Die perd het in die rivier versuip"). 

Warmdoek (vir wat in die Boland warmpatats heet)
'n kinderspeletjie. 

Warmassies (vir grys muggies wat 'n mens teen die 
aand warm byt). Die naam het sy ontstaan sedert die oorlog 
1880-1881, toe die soort muggies die burgers1 in Natal saans 
so gekwel bet. 

Kan (vir ken) , ook ken (vir kan). So boor ons: ,,Ek 
han hon1 ~roed" (vir ,,lcen hon1 goed"). Ook ,,Ek ken jou 
nie h elp nie" (vir , ,Ek kan j ou nie help nie") . 

Sproei (vir spru, b.v. ,,Die babetjie h et sproei) . 
. ,Hy is klaar oumens" (vir kinders 'vat te veel weet). 
Auk! (uitroep van verbasing, miskien deur Kaffer-

invloed) . 
. . Dieselfde" (word gese as teruggroet op ,, Al die beste !") 
Eengalig en ongalig (vir egalig en onegali~-ook op 

ander plekke in die land gehoor). 
Bevange ryp (vir ontydig ryp, word bier ook gelhoor). 
Kaffer-pak slae (vir 'n afgedankste afranseling) . 
,,Dit lyk so" (nooit ,,Dit lyk.en so" nie). 
Ples ( vir pleks, b. v. ,,Pl es dat hy ingee, versit hy 

horn"). 
Rruidsweeltjie (vir bruid-sluier-ook in Boland gang

baar). 
,,Hoe gaan dit self?" (wedervraag by groete). 
Sulke vvoorde ·word bier ook algerneen gebruik : 
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suffel, windskeef, verkorientheid, groetnis, vertrouendheid, 
gebukkend-·werk (vir bukwerk). 

Maar hier word gen1is sulke \voorde as: druin (vir 
dreun), ne-ne (kinder taal vir water), verkas (vertrek, b.v. 
,,Hy het verkas n1et sak en pak") , staalboek (vir m onster
boek), biebies (vir lu ise), oesbeentj ies (vir dolosbeentjies). 
sens (omdat <lit hier nie gebruik \Vord nie), blas van kleur, 
of brunet (vir danker van kleur). 

Aangesien Engels hier op die Hoeveld vroeer J tie geleer 
was nie en die m eestc onderwysers Hollanders \Vas, sou 
ien1and as gevolg ver,vag d at in die plaaslikc spraak baie 
lhollandismes m oet 'oork.0111-wat tog nie die ge val is nie. 
Ons hoor nie hier n ie : , ,Die man 11 1 ie se perd hier loop, 
ko1n more" maar "vel : L' Die man van ·w ie die pcrd hier 
loop , ko1n more" . Ook nie: ,,Ek was in die dorp, b y 
watter geleentheid ek horn rn cteens gaan sien het. " Maar 
hy se : , ,Ek was in die dorp en by die geleentheid het ek 
horn gaan sien". Dan se hy ook nie : ,,Dje d ing het soek 
geraak", m aar \vel: ,,Die ding is op soP-lr. gcr aak" . Ook 
nie: ,,Ek behou my die reg voor", maar: , ,Ek behou die 
reg". Verder nie: ,,In die voorjaar begin ons n1ielies te 
saai". Maar: ,,In die voorsomer begin ons n1ielies te saai". 
So hoor ons ook van voorwinter, nawinter en na.somer. 
Ook word nie gepraat van , ,blik ·werp" nie; maar van 'n 
,,kyk gee"-net soos ,,klap gee", ,,skop gee", ,,1\fct 'n kyk 
en 'n belofte was die 'verk klaar " . Ver d er word sulk.e 
woorde in die spreektaal nie gebruik nie: clesnie tc min ~ 
trouens, krokodil, veel, spee l (veul en speu.l is on Holl fl nds), 
,,des te beter", ,,dis bes moontlik" (vir heel nioontlik), P.n 
nog meer sulke hollandis1mes ·wat egte Af rikaan sc \Yoorde 
en gesegdes verdring. 

Wat klankverandering ·betref is die Hoeveld-soos Oos
telike Transvaal behahve Lydenburg genoem \Vord-taam
lik vry gebly. Dat <lit wel hier voorkon1, soos in allc tale, 
is \vel heel begryplik, n1aar glad nie in so 'n sterke mate 
nie. Reeds b et ek daarop gewys d at die be·woners van Ma
pochsland (dist. ~iiddelburg, Tvl.) hiervan nie vry te pleit 
is nie, omdat d aar 'n sametrekking van persone uit ver
skeie dele van die Unie saam\voon. Ook hier gebeur <li t 
dat ons hoor van: ,,Ek sil dit doen"; hille (vir hulle), ,, Sy 
slim (stem) is grof" ; maar dan staan die Hoeveld in dic
self de voetspore van Mapoch. So het ek hier 'n gehore 
Middelburger boor praat van : kittel (vir ketel), missel f vir 
messel), swim (vir swem), en ·so ineer; bv nader ondersoek 
blyk dit ,d at hy onder buite-invloede ver~al het. 
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Oor die algemeen geneem is die spraak van Oostelike 
Transvaal suiwer en duidelik-al spreek hul nie so opge
wek as die Bolander nic; maar die swaarkry, wat hulle en 
hul ouers deurgewor·stel het, het miskien hiermee iets te 
doen. 

Volgens my eie vvaarueminge het ek die spreektaal van 
Oostelike Transvaal alleen behartig. Aan mevr. M. W. von 
Wielligh (Bettie de Jager), wat hi er gebore is en die Hoeveld
spraak onvervals praat, is ek baie dank verskuldig vir die 
hulp wat sy so bereid ·was om aan te hied. Daar ·sy die 
vrou van my broer is, en ons onder een dak ·woon, het ek 
nie ver te gaan om h aar oor e'en en ander \voord te raad
pleeg nie. 

Buiten <lit ken ek die oostelike deel van Transvaal se
dert 1883; ek het hier baie opmetings verrig, en sodoende 
het ek lank met die m ense in hul huise deurgebring en 
woon nou hier heel gelukkig vir die laaste elf jare. 

SP RA AK AF DEL ING No. 9. 

§62-WESTELIKE TRANSVAAL. 

Die sprake van Westelike Transvaal het meer onder die 
invloed van die binnelandse spreektaal gekom as die van 
die oostelike deel van Transvaal; anders is daar nie groot 
verskille tus~en die :-; prake nie, Pn go va 1 ·CT n:1r eintlik oor 
die algemeen nie veel te vertel ni t? . 

In die tyd toe die V oortrekkers h ul in die omstreke 
van Klerksdorp , Potchefstroom, Heidelberg, Pretoria, Rus
tenburg en verder weswaarts gevestig het, was daar geen 
verskil tussen hulle spraak en die van Natal en Vrystaat 
nie. En hierdie toestand het nog vir 'n hele tyd so voort
geduur; 'i\' ant daar was nog genoeg geleentheid om be
staande toestande te bestendig : 

Eerstens , die burgers wat miskien ver van n1ekaar op 
hul somersplase gewoon het, h et soms hul vvintersplase in 
die bosveld n aas m ekaar gehad. 

T\vedens, daar het in daardie dae 'n gedurige verskui
wi'ng van een distrik na die ander plaasgevind-\vat natuur
lik die vor1ning van selfstandige groepe belet het. 

Derdens, Transvaal is 'n land van \Vorstel, stryd en 
jag. Daar \Vas alt.yd iets aan die gang . Was dit nie om 
'n opstandige Ka ff er hoof tot inkeer te d wing nie, dan v1as 
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dit om die bedrywige sir Harry Smith op te spoor tot 
Boomplaas te volg. Dan was daar groot vergaderings, 
ook nagmaal, waarna mense van heinde en verre gekom 
het, want hier was maar 'n paar predikante wat al die ge
·meentes kom besoek het; volksrade het vergader, en groot 
jagte is georganiseer. Dit alles het verafwonende burgers 
en hul f amielies tesame gebring-waardeur eenheid in 
spraak bewaar gebly het in die Trans-Gariep, Trans-Dra
kensberg en Trans-V aal. 

Die tye van onrus het versag en die Voortrekkers in 
staat gestel om hul plase te gaan bewoon; intussen het die 
spreektaal in die Kaapse binnelande-\vaar dit rustiger toe
gegaan het-nie stil bly staan nie; kinders het manne en 
vrouens geword en 'n gedurige instrorning na die twee 
Republieke het onaf gebroke voortgegaan. En daar die 
I-Ioeveld van Transvaal minder herbergsaam was, h et hulle 
aan die westelike gedeelte die voorkeur gegee. En sodoen
<le het die binnelandse spraak groter vat in die weste as 
in die ooste gekry. 

Die gevolg is <lat in W esielike Transvaal meer klank
verand ering-e gehoor word as vroeer. Ten andere, dat 
nuwe woorde ingevoer is. Derdens , dat ten gevolge hier
van ou bekendes verd,vyn het, of vervorm is. 

Nou kom nog ·hierby dat Westelike Transvaal nie so 
geskik vir groot- en kleinvee is nie as Middel- en O.ostelike 
Transvaal. Gevolglik is die aandag aan landbou bestee, 
waarvoor in die ou d ae geen groot mark was nie. Die ui!
koms hiervan was <lat d ie westelike boere nie so welwillend 
in die begin was nie en in die algemeen geneem nie sulke 
gerieflike wonings betrek het as hul middel en oostelike 
broers nie. Ek onthou my van verder vergelyking. Dink 
maar net watter invloed teenspoed en voorspoed op 'n taal 
uitoefen. 

En tog 1noet ons r uiterlik erken dat vroeer die minder 
geseende klas in Transvaal hulle nie van 'n veel slegter 
spraak as die meer bevoorregtes bedien b et nie. Dit het 
ons reeds in Clanwilliam opgemerk. Ds. C. Ferreira, van 
Koppies, O.V . .S. (in Spraakafdeling No . 6 r eeds me.ege<leel) , 
skyn dieselfde ondervinding opgedoen te het. Die oorsaak 
hiervoor isi, dat die verskil in welvaart n ie vir geslagte 
bestaan het nie. 

Soos gese, kom die spraak van die h ele Transvaal in 
die algemeen geneem vry m et die v~rskillende d ele ooreen. 
Oie ver,vissrling van d ie betekenis van ka,n en ken 'vord 
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heel selde of haas nooit in Westelike Transvaal gehoor nie 
-dit bestaan maar van Humansdorp, aan die Kaapse oos
telike distrikte, deur Oos·telike Vrystaat tot in Oostelike 
Transvaal; terwyl dit langs die westelike distrikte tot in 
Bredasdorp nie gehoor word nie. 

In Westelike Transvaal word soms sulke vorms aange
tref soos: Sturksvy (vir t~rksvy), bromkatjies (vir bron
chitis), voorskooie (vir voorskote), mierkaaie (vir mierkat
te), wildaad (vir weldaad), hurkie (vir jurkie), flus (vir so
ewe), aljimmers, biekie (naas bietjie), oolfant (naas oli
fant), gaat (vir gat, omdat gat in f atsoenlike geselskap nie 
mag gebruik word nie), en nog meer .sulkes wat in die 
Kaapse binnelande ook gehoor word, maar nie in Oostelike 
Transvaal en Natal nie. 

Wat 'n groat omwenteling in die spreektaal van Mid-
del-Transvaal bewerksiellig lhe't, is die instroming van 
mense uit alle dele van die U nie en die hele wereld na die 
Goudvelde. Die omliggende boerplase vermeerder daarop 
hul opbrengstes, en 'n groot handel tussen die delwerstad 
en die iplatteland het spoedig ontstaan. Baie van die 
vreemde intrekkers bewoon plase naby en ver van die 
goudvelde, waardeur die vermenging van die bevolking 
nog meer tot stand gebring is. Wat daardie onvaste spraak 
is, het ek reeds onder dorpspraak behandel-naamlik dat dit 
net so gemeng is as die bevolking self. Hierdie toestand 
is een van die redes waarom ons van koopmans en besig
heidsmanne pamflette kry in slegte Afrikaans, want hulle 
reken dat Afrikaans so gepraat word en dus so moet ge
skrywe wees-wat eintlik nie tot verskoning mag dien nie-_ 

Verfrissend is dit egter dat sulke groat stede as Kaap
stad, Port-Elizabeth, Johannesburg en Pretoria wakker ge
skrik het en Afrikaanse taalkringe gestig het om ons taal 
in ere te hou en dit op gesonde grondslae te ontwikkel. 

Hier sluit ons met die Transvaalse spraak af. 

S P R A A K AF D E LI N G N 0. 10. 

§63-GRIEKWALAND-WES EN BETSJOEANALAND. 

Voor die ontdekking van diamante aan Vaalrivier en 
Kimberlev was Griekwaland deur blankes skraal bewoon; 
maar sedert die vooruitgang van die Diamantvelde het baie 
intrekkers van alle kante toegestroom om hulle in Griekwa-
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land-Wes metterwoon te vestig. Dit het binne die Iaaste 
halwe eeu plaasgevind. Gevolglik is die spraak daar be
treklik jonk en kon nog nie onder die sterk invloed van 
die minder\vaardige Griek wa-Afrikaans gekom het nie
soos die geval is met Namakwaland, wat vir jare bewoon 
is. Ek sal volkome buite die orde ·wees as ek die veragterde 
Griekwataal in Ons Geselstaal insluit. 

Maar Griekwas woon tussen die blankes, en die maak 
van daardie minderwaardige spraak gebruik as hulle met 
Griekwas praat om laasgenoemdes duidelik te laat verstaan 
wat die blanke te se het. Op hierdie inanier gebeur dit 
dat 'n gewoonte 'n ge,vente word; en <lit begin 'n invloed 
op die kinderspraak uit te oef en. 

Maar wie kan help om 'n Griekwa na te praat as hy 
eenmaal met die spreekwyse vertroud geraak het? Dit is so 
eienaardig, beeldryk en so raakseggend-en humor ont
hreek nie. Daar hy onder sendeling-bearbeiding is, het 
hy ke:r:inis gemaak met Hoog-Hollandse woorde, waarvan 
hy die regte betekenis nie altyd verstaan nie. So sal 'n 
Griekwaprediker b. v. se : , ,Jul klepkoppe, vir joele ees 
daar net twee paaie oep : die een gaan regoeit verdommenis
toe en die antler regoeit hel-toe." Hy sal verder sulke 
woorde gebruik as : beleeftiggeit, muitlikheid (moeilik
heid), geoer (vir oorheen), geoener (vir te laag), gedeur 
(deurheen), oeit (uit), douer (daar ver), etfe (ek se), ge
plan (plan gemaak), gehiernatoe (hiernatoe gekom), ge
daarnatoe (daarnatoe gegaan), nui (noi), hneke (vir ,,wat 
vir", b.v. ,,Hoeke mense is hul?"), re-re (regtig), tjee (gee), 
Piet-goed _(Piet hulle), goete (goedere), gekoeier (geknier), 
ens. 

Die gebruik van sommige woorde is sonderling, soo!: 
, ,Ek het horn breek (stukkend) geslaan". Ek suie toe die 
roer se korrel agter die bok se blad vas". , ,Ek het horn 
lekhoring (bloed-uit op sy kop) geslaan". ,,Die meer 
beterste man" (vir die beste man). ,,Alkiester-alkaster, 
hier is jou man I" (as hy spog). Plaka-moeka (slof-slof met 
te groot stew els voortsukkel). , , Ek sal horn met die 
haring intlraf" (met die kop slaan). , ,Ek sal vuurstrale 
voor jou oe saai (vuisslag op die oog gee). , ,Ai, my ou
man, my hart klop vir jou nes 'n nat lap". Dit is slegs 
voorbeelde van algemene aard; die slegter taal laat ons aan 
die vergetelheid oor. .. 

So 'n spraak is nog nie die toevlug van die blanke be
volking geword nie, maar tog kan dit sy ef f ek he as skool-
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invloed nie ingryp nie, daar die .minder bevoorregte blanke 
kinders nul gou deur sulke aardigheidjies laat verlok. 

Klankveranderinge by die Griekwas is algemeen, waar
van reeds voorbeelde genoeg gegee is. 

§ 64-GRIEKW ALAND-WES. 

Ds. J. J. Wessels (Griekwastad) het die helpende hand 
hier uitgesteek en my woordelys nagesien. Hy het hon1 
baie beywer om die regte wisselvorm te onderstreep, en 
daarvoor het hy die lys met hon1 op reis meegeneem. S-y 
vroegtyd ige dood aan die Spaanse Griep het horn belet om 
sy belofte uit te voer om meer van die plaaslike spraak mee 
te deel. En dit is wat hy ons voorlopig gestuur het : 

Die Griekwa.s bier het natuurlik lhul eie spreekwyse, wat 
baie van die van die blanke bevolking verskil. Ook die 
blankes het vroeer bier heel anders as nou gepraat. Maar 
deur die invloed van nuwe intrekkers, lees, onder"'YS en 
beska wing het die mense meer beskaaf leer praat. Ek 
stuur u voorlopig 'n paar uitdrukkings deur nly aangete
ken-die laaste twee is eg Griekwas, die antler algemeen. 
Ek sal nog meer aantekeninge maak en die later aan u 
stuur. Hier volg die uitdrukkings: 

, ,Hy het lelik verongeltik" (vir , ,Hy het 'n lelike on
geluk gPhad"). 

,,Hy het na die siekte gaan kyk" (vir ,,Hy het na die 
sieke gaan kyk"). 

, , Ek ken horn van hoeka af ( vir , ,Ek ken horn van 
lankal af "). 

N ou volg twee Griekwa-uitdrukkings : 
,,Piet-goed was dorp-toe" (vir , ,Piet hulle was dorp

toe"). 
,,Hy het my uitgeoorle" (vir ,,Hy het my met fyn 

planne gekul"). 
Verder het ds. Wessels ons daarop attent gemaak dat 

sulke ·woorde daar gehoor word : 
A ssemblief, brulparra, garingklip (asbestos) , gevoelte, 

gewend. kaaiman (klipsalmander), leisels , meermot, ok, 
varo's en varao's (vir varings) , appelliefie (naas pampel
moesie) , atjar, baie (naas banja en baing) , dip (naas diep), 
gensbo k , girnaa.t, kitaar, goi, ginter, repuis (naas rapuis), 
krikvors, krokedel , more, noi, oordentlik, oulap (geldstuk), 
papkuil, sluitel (naas sleutel) , sonbesie, stinkblaar, twali, 
tinktinkie, trapsuutj ies, varkoor. 
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Tot saver ds. Wessels. 
Kimberley is die vernaamste stad in Griekwaland-Wes 

en j,s nou ongeveer 50 jaar oud. Wie herhinner horn nie 
uit die eerste tye van die Diamantvelde die woorde wat dQ.ar 
gesmee en oor ons hele land versprei geword is nie P-woorde 
wat as , sleng' moet beskou word en die lot verdien het om 
uit ons woordeskat te verd,vyn-soos hulle gelukkig ge
doen bet. Maar tog het ons sulke woorde as jump of 
jomp, kleim, koekepan, karaat, eerste water, in die eerste 
instansie aan die diamantdelwerye te danke. Baie straat
liedjies omtrent die Diamantvelde was in daardie dae die 
.sielsvreugde van kinders en ook van ligsinnige ouer per
sone-nou boor ons hulle nie meer nie. Wat hier vandag 
welig groei-mees anglisismes in die geselstaal-, is vak
name met betrekking tot die delwerye, net soos ons reoos 
onder die J ohannesburgse spraak op gem erk het. En 
hierdie woorde skyn van 'n blywende aard .te wees, daar 
hulle selfs deur die plattelanders gebruik word. Nie alleen 
is hierdie taalverknoeiing die uitvloeisel van die 1spraak op 
die delwerye nie, maar baie plattelanders kom tuis met 
anglisismes wat hulle op die mark en in die winkels afge
luister bet. 

Mej. Miems Baumann, Campbell, Griekwaland-Wes, 
skryf aan my as volg : 

Toe ek die oproep in Die H uisgenoot gelees het om aan 
u in-die-oor-vallende uitdrukkings en woorde te stuur, was 
ek dadelik gereed om dit te doen, en u 1het dit lhier uit die 
Griekwalandse spraak as volg : 

Hoeka (vir lankal, b.v. ,,Ek maak van hoeka se dae 
al so"), glaas (vir glas), plaan (vir plan). 

Es of vuurret (vir vuur!herd). ,,Ons hoor ook: ,,Gooi 
'n S" vir ,,Maak 'n skerp draai", b.v. ,,Hy wou 'n S ge
maak bet, maar gooi sy kar om"). 

Polliesman (vir poliesie), saf (vir sag, b. v. ,,Met die 
warmte is die hotter saf". Of , ,Hy is baie saf" vir een wat 
nie rowwe werk kan doen nie, of . horn nie kan verdedig 
nie). Leegte (vir laagte, of ook: , ,Die bossies is baing 
leeg"). 

Baie bet ek nog nooit llier gehoor nie-altyd baing. 
Konka (vir 'n ou emmer gemaak van 'n blik of kan

tien). 
Skaap word .sowel in die enkelvoud as meervoud g.e

bruik, b.v. ,,Die Hotnot pas die trop skaap op." 
Puts (vir put; baien:iaal bet ek al gehoor <lat mense 
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vir name van plase soos Middelput en 1'Vitput se Middelput~ 
en Witputs. 

Die klankveranderinge soos : hys (vis huis), tyn (vir 
tuin) is hi er ook in swang. 

Omgekrap of rabier (vir deurmekaar, of weet nie wat 
om te doen nie, b. v. ,,My planne is oni gekrap" of ,,rabier"). 

Ertappels (vir aartappels), garingklip (vir asbestos), 
pampier (vir papier), vroumens (vir vrou), wedevrou (vir 
weduwee), duwweltjie (vir pennie), skrou (vir 1skreeu), grou 
(vir grawe, b. v. ,,Kend, jy moenie so in die grand grou. 
nie"). Oak word grou vir grys gebruik, b. v. , ,Hy bet 
grou oe". 

Onwettig (vir stout of ongehoorsaam, b.v. ,.Ai. so 'n 
kend is onwettig vandag 1 ") -

Swaweltjies (vir swawelhoutjies-ook word metjies vir 
v_uurhoutjies gehoor, verder met.iiesdosie (vir vuurhout
dosie). 

Doer (daar ver), suintoe (soontoe), hoentoe (waar
natoe). 

Bogenoemde woorde word hier baie dikwels geboor, 
asook die volgende uitdrukkings :-

,,Hy is rerig baie stout" (vir ,,Hy is regtig baie stout"). 
,,Dit smaak vir my so" (vir , ,Ek dink amper so"). 
,,Ek het 'n steek agter my blad" (vir ,,Ek het 'n pyn 

agter my skouer"). 
, ,Hy maak altyd nooit .so nie." 
Ja, nee (b.v. ,,Ja, nee, dis waar wat jy se"). 
Bietjie bain.g (b. v. ,,Ek wil bietjie baing suiker h~," 01 

ook: , ,Die koei gee bietjie baing min .melk"). 
Renner (vir hinder, b.v. ,,Dit henner my so as hy so 

laat kom"). 
,,Ek kyk a.gt er horn." Of ,, Toe, kyk agter die kend I" 

(vir ,,Ek pas horn op," of ,,Toe1 pas die kind op.I"). 
,,Sy lyk skoon soos haar ma" (vir ,,kompleet soos 

. haar ma"). 
, ,Ek sal horn spook as hy nou nie petaal nie." 
Symde (vir selfde, b.v. ,,Hy het met die symde pad 

as ek gekom"). 
Die volgende is woorde en uitdrukkings wat ek van 

die gekleurdes bier gehoor bet :-
Baas-goed, b.v. ,,Baas-goed is weg." 
, ,Die goete is baing swaar" (vir: Die goedere is 

baie swaar) .. 
,,Ons roep horn -so" (vir ,,Ons noem horn so"). 
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As hulle moet se : , ,Sy is hier," dan se hulle: , ,Hy is 
hier," of baiemaal net die omgekeerde : as hulle moet se : 
Hy is hier," dan word dit ,,Sy is hi er." 

Hulle hou vreeslik baie daarvan om sekere Engelse 
woorde te gebruik, soos try en like. 

Tot saver mej. Haumann. 
Wat ons opgemerk het wat hier in Griekwaland-Wes 

aangegaan het, het presies plaasgevind in Griekwaland
Oos, waar baie blankes verwaarloos is. Daar die gemeente 
daar maar klein is,. val dit hulle moeilik om 'n predikant 
teen 'n goeie salaris te onderhou. Ds. Faure is nou die 
enigste en laaste predikant wat volgens die ou stelsel deur 
die Goewerment betaal word, hy is al baie oud, en val hy 
weg, dan sal die gemeente <lit daar in Griekwaland-Oos 
moeilik kry. 

Maar ons volk het ontwaak en is wakker, en hulle sal 
sorg <lat heter toestande in die Oostelike Griekwaland sal 
geskep word, \.Vant baie van die mense daar het die ou 
Af rikaanse tradiesie versaak, en opheffing is baie nodig om 
die veragterdes op die regte spoor te bring-waardeur die 
spraak aanmerklik sal verbeter. 

S 65-BETSJOEAN ALAND SE SPRAAK. 

Betsjoeanaland het vroeer uitsluitend aan inboorlingP. 
behoort.; van tyd tot tyd het blankes hulle daar ook metter
woon gevestig. Die inboorlinge was naywerig op mekaar, 
twiste het onderling ontstaan, en hulle het die hulp van 
gewapende burgers uit Transvaal, Vrystaat en Noordelike 
Kaapland ingeroep om hulle in die gevegte te steun. As 
beloning vir kommando-dienste verleen, het die burgers 
elk 'n plaas ontvang, en so het die Rooigrond- en Stellaland
republiekies ontstaan. Na afloop het Engeland horn in die 
saak gemeng en self die streke in besit geneem. · 

Die gevolg is dat die plaaslike spraak hier net so ge
meng is as die van Griekwaland-Wes. Dog die ou inwo
ners, nes die van Griekwaland, het 'n spreekwyse van hul 
eie gehad, wat baie deur die spraak van die Griekwas be
invloed was. Al die sprake hier het nog nie ineenge
smelt nie. 

Vir ds. D. J. S. Malan (Koeroeman) het ek om mede
werking gevra; hy was so goed om ds. A. R .. Albertyn (De
hen) aan te wys, met wie ons hoogs tevrede is, daar hy ons 
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belangwekkende inligtings verskaf bet. Hier volg wat ds. 
Albertyn omtrent Betsjoeanaland meegedeel het :-

Vereers is dit van belang om te weet dat die eintlike be
volking van Betsjoeanaland afkomstig is van Suidwestelike 
Transvaal, Suid-Vrystaat en Noordwestelike Kaapprovinsie; 
die meeste waarvan, as gevolg van die sware droogtes, eers 
gedurende die laaste lien jare die land ingetrek het. Hui 
taal verraai natuurlik die ge-wone provinsialismes, waarmee 
u goed bekend is. Ons bepaal ons egter by die spraak van 
die oudste inwoners van die land. Tereg se u dan ook dat 
die Betsjoeanalandse spraak (in sy kenmerkende vorm) veel 
ooreenkoms dra met die van Namakwaland, Upington. 
Boesmanland en die Hantam. 

So praat hulle bier b.v. van: Jan-goed, goete, ,,Hulle 
se goed," hoeka (vir lankal), oener, ,,Dit smaak vir my so" 
(vir ,,Dit kom rny so voor"), ,,Staanmaak die emmer." Ge
noemde uitdrukkings en woorde bet ek slegs aangetref by 
persone oorspronklik afkomstig van Upington en omstreke. 
So hoor ons ook van langer3, en~. 

Verder is in algemene gebruik die volgende--selfs by 
intrekkers van later tyd : 

Waterputs, watermaak (vir water grawe), witgatboom 
(vir witbasboom of witstamboom, waarvan koffie gemaak 
word; niemand kon my die afleiding van die woord wit
gatboom gee nie, skoon ek al lankal daarna verneem), don
kie (pleks van esel), pan (vir wat in die Boland 'n vlei wa
ter beet), ens. 

Voorts het die volgende uitdrukkings en woorde my 
aandag getrek: Kemberlie (vir Kirnberley), en dan opmerk.
lik Kimbil (vir Campbell), Van der Merwel (Van der Mer
we), lerart (vir leraar), ens. 

Die omvattende uitdrukking skaamkwaad is algemeen 
(nl. wanneer iemand horn of haar oor iets onbeboorliks 
vererg en daarby nog bloos-vernaamlik 'n dame). Ook 
toegepas op iemand wat nie 1skuld wil erken nie, en dtis sku 
vir sy vrinde is. 

Genut (vir genot, b.v. ,,Hy het die genut daarvan"). 
Kleintyd (vir kinderjare, ~.v. ,,In my kleintyd was 

dit so"). 
In die omgang word bier altyd oom en tante, neef en 

niggie gebruik. Die predikant word meneer genoem (nooit 
dominee nie). 

Verder hoor ons nog: Akkerdis, appelliefde, brugte, 
dwarrelwind, gevoelte, kitaar, grou (grawe), kamelielies, 
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nooie (vir jongmeisie), ok, oordentlik, papkuil [die enige 
streek in die binnelande waar die Bolandse woord gebruik 
word. So is daar ook '·n plek naby Danielskuil wat Pap
kuil beet-Die Skrywer], pattattas, seilgaring, twak, teiken, 
tinktinkie, trapsuutjies, sommer. 

Tot sover ds. Albertyn. 
Hier eindig ons met die Tien Spraakaf delings. G.een 

deel van ons land bet ons oorgeslaan nie; en nou is dit vir 
elkeen om te oordeel in hoe verre ek reg en waar ek ver
keerd is. Li ewers om verkeerde, of onseker inf ormasie te 
verstrek, bet ek geswyg waar ·ek in twyfel verkeer bet; 
en dus wat ek aanbied, is na die beste gegewens tot my 
beskikking. 


