
DERDE PART 

Waarin sekere woorde bespreek word, asmede die verskil
len~e vorms daarvan in gebruik. 
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§66-INLEIDING TOT WOORDBESPREKING. 

As ons alles wil behandel wat onder hierdie onderwerp 
te se val, bestaan die vrees dat hierdie werkie te omvattend 
en te lywig sal word. Daarom sal ons net die aandag skenk 
aan sommige woorde wat in algemene gebruik is, nm 'n 
idee te kry hoe hulle uitgespreek en gebruik word. Maar 
hiermee bedoel ons nie-soos reeds vermeld-om enige van 
die vorms die voorkeur te gee nie : ons toon net die toe
stand aan. 

In die Twede of vorige Part het ek so dikwels melding 
gemaak dat ek aan sekcre persone oor ons h ele land \\ oorde
lyste rond gestuur het om die gangbare vorms in hul dis
trikte te onderstreep; wel dis juis hierdie onderstrepings 
waarmee ons nou te doen bet. Die korrespondente bet on
getwyf eld hul -bes gedoen : sommige .bet die lyste saam me\ 
ander be3preek; antler het die deur die distrik op reis mee
geneem om die inwoners af te luister; maar 'n paar het di6 
persoonlik in hande geneem, daar hulle gemeen bet dat 
hulle met die plaaslike spraak goed vertroud is. In enige 
gevalle het die korrespondente net die uitspraak van die 
sogenaamde beskaaf de stand in aanmerking geneem-son
der hulle aan die meerderheid te steur. 

Dit is onnodig om weer in hierdie Part die name van 
die gewillige medewerkers op te noem-dit het ons reerls 
gedoen. Ek is maar te bly dat hulle so blymoedig en-wat 
nog meer is-met soveel opoffering van kosbare tyd die 
hand van hulpvaardigheid uitgereik het. Want wat sou 
anders, as die medewerking geweier is, die waarde van 
hierdie Derde Part gewees het? 

Dit moet duidelik verstaan word, waar ek aangee dat 'n 
seker uitspraak in 'n distrik gehoor word, dan is die he
doeling dat die meerderheid-,vat miskien nie veel groter 
is as die minderheid nie--dit so uitspreek en nie juis elke 
persoon nie. Verskeie het reeds hulle laat hoor : , ,Ek praat 
nie ·so nie," Of ,,Ons hier praat nie so nie," en skuif dan 
die ongewenste uitspraak op die , , veragterdes"; waardeur 
hulle tog erken dat die woord also in die omgewing uitge
spreek word. Elkeen sal beweer: Soos ek my uitdruk. i!I 
dit die beskaaf ste taal. 
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S 67-BESPREKING VAN ENIGE WOORDE. 

Aalwee of alewee of aalwyn is die drie wisselvorms 
deur die Akademiese Woor.flelys aangegee. Aalwee en ale
wee is Bolands en word ook in die streek van Swellendam 
tot Oudtshoorn aangetref. Van buite-invloed hoor ons ook 
aalwyn. In Natal kom soms al drie vorm,s voor. Dog verder 
is die algemene uitspraak aalwyn (soms tot alvJyn verkort). 

Aartappel of ertappel is die skryfvorm. Aartappels 
word minder gehoor as ertappels. Op sommige plekke hoar 
ons aartappel (in die enkelvoud), maar van ertappels (in die 
meervoud). Die gebruik van die een of and er vorm in die 
spreektaal is nog nie vas nie, want dit gebeur te dikwels 
dat een en dieself de .spreker albei in een gesprek gebruik. 
Dieselfde is b. v. die geval met aardwolf en erdwolf. 

Akkedis is die skryfvorm. In die Boland hoor ons op 
verskillende plekke verskillende uitsprake, nl. akkerdis, 
akeldis, akedis. In Namakwaland akeldis en akedis. In 
~ie binnelande al die vorms behalwe akkerdis. In die suid
westelike distrikte K.P. al die vorms. In die oostelike dis
trikte net so. In die Vrystaat al die vorms behalwe ak/(er
dis. Natal gee die voorkeur aan akedis. Transvaal 'veer aan 
akeldis. Terwyl Griekwaland-Wes akkerdis en akedis ge
bruik. Uit die onderstrepings staan dit so : akeldis, 10; 
akkerdis, 8; akedis , 17. 

Aljimmers of aljimmer is nie in algemene gebruik nie. 
In die :spreektaal van di e Boland hoor ons dit nooit nie-as 
net in Bredasdorp en Clanwilliam, 'vaar dit ook nie alge
meen is nie. Maar by afwisseling word dit oor die antler 
dele af en toe gehoor-selde gebruik in Natal, in die ooste
like distrikte K.P. en Oostelike Transvaal. Elken keer of el
ken maal skyn nag altyd die voorkeur te geniet. 

Appelderliefde of appelliefie gee die Akademiese Woor
delys aan. In die Boland word in een of ander deel gehoor: 
appelderliejde, appelliefie, appelliepie ook pampelmoesie. 
Vroeer mag ook pomlemoer gehoor geword het, maar tans 
skyn dit te verdwyn het. In Namakwaland is <lit appelliefie 
en appelliepie. In die binnelande al die vorms, terwyl dit 
daar op s·ommige plekke onbekend is. In die Kaapse sui
delike distrikte is dit appelliepie. In die oostelike appel
liefie, ook appelliepie, dog meesal die Engelse naam goose
berry, wat op sommige plekke die Afrikaanse naam ver
dring het. In Vrystaat is dit ook appelliefie en appelliepie, 
en selde ·word pampelmoesie gehoor. In Transvaal en Natal 
; ~ dit ook appelliejie en appelliefde, maar pampelmoesie is 
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onbekend. In Griekwaland boor ons van appelliefde en 
appelliepie. In Hollands is appel-der-liefde 'n tamatie. 

Uit die onderstreping: appelliefie 12; appelliepie 12; 
appellief de 8; pampelmoesie 5. 

Atjar is die skryfvorm, en so word dit algemeen uitge
spreek. Ek het hi er 'n bekende Maleise woo rd geneem om 
sy gebruik le beproef. In die handel word atjar in bottels 
verkoop \Vaarop die Engelse naam pickles geplak staan. Dit 
het sy uitwerking dat die bevolking hulle aan die Engelse 
meer as aan die Maleise naam hou. In die Boland ken ieder
een atjar, maar binnelands, waar die artiekel meesal ge
koop word, het piekels die voorkeur. In die Boland word 
soms ingelegde "uie, agurkies, rissies, ens., sander kerrie
kruie oak piekels genoem. Terwyl die Bolander baiemaal 
sy e as ie uitspreek, so hoar ons oak van ingepiekel vir 
ingepekel. 

Baie is die skryfvorm. In die Boland hoar ons baing. 
In Namakwaland en Boesmanland is dit ba-nja meer as 
baie. In die binnelande word ba-nja of ba-nje gebruik. In 
die Suidelike Kaapland ba-nje en baie. In die Oostelike baie 
en baia. In Natal, Vrystaat en Transvaal baie. In Griekwa
land ba-nje, baing en baie. 

Volgens onderstreping: Baing 2, ba-nja 6; baie 29. 
Beteuterd word geskrywe. Maar in die algemene 

spreektaal is die vorm nie algem.een bekend nie. Op ver
skeie plekke weer \Yard die twee vorms beteuterd en beteu
teld deur verski.llende persone gebruik. En dit skyn dat 
beteuteld min of meer algemeen bekend is. 

Uit die onderstrepings blyk dit: beteuterd 13; beteu
teld 30. 

Beuselagtig is die skryfvorm; maar peuselagtig word 
meer in die spreektaal gebruik en skyn oar die hele land 
die geval te wees, soos : , ,Dis maar 'n peuselagtige werk." 
,,Hy peusel aan 'n been." 

Uit onderstrepings het beuselagtig 16; peuselagtig 26. 
Bohaai word deur die Akademie-Woordelys aangegee, 

maar in die spreektaal 'vord hoehaai gewoonlik gebruik en 
derhalwe deurgaans onderstreep-net uit Kenhardt, Pries
ka, Swellendam en Somerset-Oas was dit oak onderstreep. 
So boor ons oak van haaihoei, b. v. in ,,Hy bet oor niks 'n 
ganse haaihoei bier kom opskop." Of soos : , ~Dit was 'n 
haaihoei, en 'n haaihoei van die oggend tot die aand." 

Brue vir die meervoud van brug is die skryfvorm. In 
die verskillende dele van die Boland hoar ons : brugte, 
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brugge, brue en bruens. In Clanwilliam en Namakwaland 
brl1e. In die binnelande al die vorrns eweveel. In die suide
like Kaapse distrikte brugge by voorkeur, maar ook brue. 
In die oostelike Kaapse distrikte brugge. In die Vry·staat 
brugge en brue ewewel. In Natal en Transvaal brugge. In 
Griekwaland brugge en brue. 

Deur onderstreping: brugte 3; brugge 18; brile 10. 
Flus en f lussies alhei in die '\;Voordelys aangegee en ook 

so uitgespreek. In die Boland, behahve in Brcdasdorp, is 
flus en flussies onbekend. In Namakw aland en Boesman
land word albei gehoor. In die hinnelande het flus die 
voorkeur ho flussies. In die suidelike distrikte, Kaaplana, 
bet flussies die voorkeur ho flus. Ter,vyl in die oostelike 
distrikte flus weer aan die heurt kom. In Vrystaat word die 
voorkeur aan jlussies gegee ho flus. In Natal en Oostelike 
Transvaal word alhei selde gelhoor. In Westelike Transvaal 
is dit goed in swang. In Griekwalanrl netso. Op haie plekke 
is die woorde geheel onhekend. 

Uit onderst.repings: flus 11; flussies 12; onhekend 6. 
Die laaste syfer staan feitlik :hoer, daar so-ewe, netnou, strak
kies oor die hele land hekend is en in die spraak baie meer 
gehoor word. 

Gare en garing is twee wisselvorms deur die Woordelys 
aangegee. Alhei skvn in dieself de distrik gangbaar te wees 
-vernaamlik in die verhinding seilgare en seilgaring, gare
boom en garingboom. Garingboom in die Boland beet 
mak-aalwee. In N amak waland en Boesmanland spreek h ulle 
by voorkeur van gare. In die Kaapse hinnelande meer gare 
as garing. So ook in die suidelike distrikte. In die oostelike 
~istrikte skyn garing die voorkeur te geniet. In die Vry
staat boor ons albei vorms. In Natal en Oostelike Transvaal 
is dit gare. In Westelike Transvaal albei gare en garing . In 
Griekwaland lyk dit of garing die voorrang het. 

By onderstreping kry ons: gare 18; garing 15. 
Gensbok word deur die Woordelys aangegee. Baie min 

se gemsbok-alleen onder Hollandse taalinvloed. In die Bo
land hoor ons van gensbok-voorslag .en selde gemsbok-voor
slag. In Namakwaland en Boesmanland, waar die bok tuis 
is, is dit gensbok. In die binnelande gensbok. In die suide
like distrikte word dit nie aangetref nie, maar gensbok het 
die oorhand oor gemsbok. In die oostelike distrikte albei 
vorms. In Vrystaat gensbok, selde gemsbok. In Natal kom 
albei vorms voor. In Transvaal gensbok . Jn Griekwaland 
en Betsjoeanaland gensbok. 
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Dit is opvallend waar die dier nie te vinde is ni~, of 
baie Engels-sprekendes woon, word gemsbok saam met 
gensbok gehoor. Maar die Afrikaans-sprekendes gee nog al
tyd die voorkeur aan die vorm gensbok-so ook al die ou 
jagters. 

By onderstreping: gemsbok 7; gensbok 27. 
Granaat word deur die Woordelys as skryfvorm aan

gewys. In die Boland hoor ons: granaat, grenaat en ger
naa.t. In Namakwaland gernaat. In die Kaapse binnelande 
het gernaat die voorkeur bo die and er. In die suidelike dis
trikte is dit grenaat. In die oostelike distrikte gernaat. Ook 
is dit in Vrystaat gernaat. In Natal gernaat. In Oostelike 
Transvaal grenaat. In Westelike Transvaal gernaat. In Grie-
kwaland gernaat en grenaat. . 

Deur onderstreping verkry ons: gernaat 28; grenaat 7. 
Ghitaar word deur die Woordelys aangegee. Maar in 

die spreektaal hoor ons kitaar en ketaar-heel selde ghitaar, 
wat net deur vakmanne gebruik word. In die Boland word 
kitaar meer as ghitaar gehoor. In Namakwaland praat hul
le van kitaar. In die binnelande ketaar. In die suidelike 
distrikte word kitaar en ketaar gebruik. In die oostelike ke
taar. In die Vrystaat mees kitaar. In Natal al: drie vorms, 
waar ons met Engelse invloed moet rekening hou. In 'I'rans
vaal kit.aa.r en ketaar. In Griekwaland het kitaar die meer
derheid. 

By onderstreping: ghitaar 4; kitaar 23; ketaar 12. 
Kalrnus \vord deur rlie Woordelys aangegee, maar daar 

was geen onderstreping van di (~ vorm nie, so \Vord dit 
nerens in ons land gehoor nie. -Al die onderstrepings was 
onder die bekende Afrikaanse woord kalmoes. In Transvaal 
groei ook op kl am plekke in die veld kaf f er-kalmoes, . wat 
dieselfde eienskappe as niak-ka.lmoes besit-die verskil . be~ 
staan in die vorm van die blare. 

Kamma, kammalielies, kammetjies, kamtag is almal 
woorde wat die Woordelys aangee. Kamma is die mees be
kende. In die Boland is kamm.alielies onbekend, maar die 
antler drie '\vel. Op Bredasdorp word al vier gehoor, so 
ook in Namakwaland. In die binnelande staan kamma en 
kammalielies gelyk. In die suidelike distrikte word kamma 
gebruik. In die oostelike distrikte geniet kamma die voor
keur, dan volg kammalielies. In Vrystaat het kamma ook 
die meerderheid, dan volg kammalielies. In Natal kamma 
en kamtag. In Oostelike Transvaal-kammalielies en kamma. 
In Westelike Transvaal kammalielies en kastag. In Grie-
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kwaland hoor ons kammalielies en kamma. Die Bolandse 
woo rd f aikonta word elders baie lelik gevind en nerens nie 
as in Senekal, onder Bolandse invloed, gehoor. 

Volgens onderstreping: kamma 25; kammalielies 19; 
kamtag 10. Al die vermelde vorms het in die spreektaal 
burgerreg verkry. In die Boland word nag verder die vol
gende vorms gehoor : kamtie, kasta, en kastig. 

Kan en ken. Die gebruik van die woord ken vir kan 
is in Holland prowinsiaal; so is die gebruik daarvan in ons 
land baie oud. By ons hoar ans: ,,Ek ken dit doen'' vir 
,,Ek kan dit doen," of ,,Dit ken \Vees" vir ,,Dit kan wees." 
Hierdie manier van uitdrukking vind ans van 1-Iumansdorp 
af, langs die Kaapse oostelike distrikte, deur Aliwal-Noord, 
deur Oostelike Vrystaat, Natal tot in Oostelike Transvaal-in 
antler dele van die land baie selde of glattendal nooit. Bly
kens ou briewe en ander geskrifte hel die vorm ken vir kan 
vroeer in die Boland ook bestaan. Soms word <lit onbeklem 
uitgespreek; dan hoor ons: ,,Ek ldn dit nie doen nie ." 

In Natal, in Oostelike Transvaal, en soms in die Vry
staat, hoor ons ook I-can vir ken gebruik, b.v. ,,Ek het sy 
vader goed gekan" en ,,As ek lceri, gaa.n ek horn seker op
soek, \Vant ek kan hon1 van j are al." Hierdie manier van 
uitdrukking is ook 'n ou erfstuk uit die l 7·de-eeuse Hollands. 

Kanallie word deur die Woordelys aangegee. Maar in 
die spreektaal hoor ons meesal karnallie of kirnallie. Vir 
die woord kanallie is daar net drie onderstrepings-een uit 
die Boland, waar dit rninder as karnallie gebruik word; die 
antler uit Swellendam en Somerset-Oos, vanwaar die korres
pondente ons meegedeel het dat lhulle die spraak van die 
, ,beskaafde" stand onderstreep het. Maar dan het hulle die 
woorde karnallie ·en kirnallie dubbel onderstreep, wat .bete
ken dat dit daar verreweg meer gebruik word. 

Karmenaadjie of kremenaadf ie staan in die WoDrd.elys 
aangeteken. In die verskillende dele van die Boland 'vord 
altwee gehoor en ook karnaadjie (kirnaadjie). In Nama
kwaland al die vorms behalwe karnaadjie. In die Kaapse 
binnelande het karnaadjie die meerderheid. In die suide
like distrikte karnaadjie. In die oostclike distrikte kir
naadjie. In Vrystaat kirnaadjie. In Natal karmenaadjie en 
karnaadjie. In Transvaal karnaadjie en kremnaadjie. lo 
Griekwaland karnaadj ie. 

Volgens onderstreping: karmenaadjie 8; kremenaadjie 
3; karnaadjie 15; en die verwante vorm kirnaadf ie 15. 

Klipsalma.nder gee die Woordelys aan. Maar in die 
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spreektaal hoor ons klipsalmanner nes koggelmanner. Vol
gens onderstrepings is daar 5 vir klipsalmander, nl. uit die 
Boland, Swellendam, Bredasdorp, George, Victoria-Oos, 
maar dan word klipsalmanner dubbel onderstreep behalwe 
G.eorge. Verder is daar vir klipsalmanner 29. 

Koggelmander word deur die Woordelys aangegee. Die 
vorm koggelmander het 6 onderstrepings; koggelman
ner 28. 

In hierdie geval van klipsalmander en koggelmander 
is die spelling van die Akademie-Woordelys dus histories 
-net soos in die geval van kinders, ander, onder. 

Krokodil is die spelling volgens Woordelys. Maar meer 
as 95 persent van die Afrikaans-sprekende bevolking in al 
vier Provinsies van die U nie spreek van krokkedel--die 
minderheid, wat krokodil gebruik, doen sulks onder Hol
landse of boek-invloed. Vir die woord kroko.dil het ons een 
onderstreping uit die Boland, een uit Boesmanland, en een 
uit Prieska, wat almal plekke is waar die dier nooit lewe-ndig 
aangetref was nie; dus het lhulle die naa:n uit boeke moes 
leer. In N amakwaland en Prieska word krokkedel deeglik 
gebruik, want die vorm is ook onderstreep. In die Boland 
hoor ons ook van krokkedel. 

By onderstreping: krokodil 3; krokkedel 31. 
Muskiet is die vorm wat die Woordelys aangee. Maar 

in die spreektaal word miskiet gehoor. Vandaar die geseg
de: ,,Sy naam is misskiet, maar hy skiet raak." 

Volgens onderstreping: Moskiet O; muskiet 3; miskiet 
skyn algemeen te wees, daar die woord ·op al die lyste on
der.streep is. 

Obstinaat volgens Woordelys. Deur onderstrepings 
vind ons die vorm in Victoria-Wes, George, Alexandria en 
Somerset-Oas en ook in Betsjoeanaland (waar ons dit die 
.minste verwag het en neem dit vir 'n skryffout). Maar in 
almal hierdie genoemde distrikte word die antler vorm ob
sternaat (opsternaat) meer gebruik. 

Volgens onderstreping: obstinaat 5; obsternaat (opster
naat) 31. 

Okkerneut is die nuutste vorm deur die Woordelys aan
gegee. Van Swellendam af, langs die suidelik kus, op langs 
die oostelike kusstreke, deur Aliwal-Noord tot in Oostelike 
Vrystaat bestaan 'n antler vorm, nl. onkerneut. Maar op 
dieself de plekke word die woord okkerneut in die minder
heid ook aangetref. 

Volgens onderstreping: okkerneut 24; onkerneut 10. 
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Olienhout en olie1venhout volgens Woordelys. Maar 
in die spreektaal word nog gehoor: olynhout, ouleunhout. 
In die Boland en binnelande word al die vorms gehoor, dog 
olienhout ihet die voorkeur. Verd er word olienhout oor die 
hele Unie .gehoor. ln die Vrystaat, Griekwaland-Wes e·n 
Betsjoeanaland "."Ord naas olienhout nag oliewenhout ge-
hoor. Die vorm ouleunhout, behalwe in die Boland, kom 
nag voor in Clanwilliam, Namakwaland, Oudtshoorn, 
Alexandria, Pearston, Bethlehem en Betsjoeanaland. 

Volgens onderstrepings : olienhout 20; oliewenhout 8; 
olynhout 4; ouleunhout 8. 

Ook word aangegee deur die Woordelys. Maar in die 
s•preektaal word nog gehoor oek en ok. Dog al drie vorms 
word meesal onbeklem uitgespreek, sodat dit 1soms fyn luis
ter vereis om te weet watter vorm die spreker gebruik. Ook 
word gebruik mees deur persone wat baie Hollands lees. 
Die onheklemde vorm oek word van N amakwaland deur 
die Boland tot in Oudtshoorn gehoor. Verder bedien die 
Afrikaans-sprekende deel van die volk hul van . ok-wat 
minder in die dorpe gehoor word. . 

Volgens onderstreping: ook 5; oek 13; ok 22. 
Oulap vir 'n kopergeldstuk is volgens Woordelys. Dit 

is 'n egte Bolandse woord wat gebruik word tot in Nama
kwaland, dan in die suidelike binnelande, in die suidelike 
en 9ostelike distrikte. Maar die noordelike binnelande, 
Vrystaat, Natal, Transvaal noem dieselfde muntstuk duw
weltjie. Die 'voord pennie, vir dieselfde stuk geld, is deur 
skoolinvloed oor die hele U nie versprei. 

Volgens onderstreping: oulap 16; duwweltjie 11; 
pennie 20. 

Krimpvarkie, of rolvarkie vir wat die Hollanders egel 
noem. Geeneen van die name kom in die Woordelys voor 
nie. Waarom ek die twee name vir dieselfde diertjie in 
my lys van woorde ingesluit het, was om te sien watter 
benaming die mees bekende is. In die suidelike U nie 
skyn die diertj ie onbekend te wees. Wanneer hy aange
roer word, rol hy ham op en vertoon dan nes 'n kastaiing 
-van daar die naam rolvarkie of krimpvarlde. Die dier
tj ie het pennetj ies nes 'n ystervark-vandaar die inlas van 
die woord yster. So hoar ans oak van rol(yster)varkie of 
krimp(yster)varkie. 

Volgens onderstreping : rolvarkie 4; krimpvarkie 12; 
Skilpad is volgens die Woordelys. Maar die algemene 

uitspraak is skulpad of skulppad. Behahve vir Bredasdorp 
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is die woord skilpad nerens onderstreep nie. By nader on
dersoek is die Bredasdorpse uitspraak ook skulppad. 

Skoenlapper is die vorm deur die Woordelys aangegee. 
Hiervoor was daar geen onderstrepings nie, maar 'vel een
parig skoelapper, wat ook die skryfvo:'m L wat die Yolk ver
kies. Skoenlapper by die Afrikaans-sprekende deel is ie
mand wat skoene lap. In Oostelike Transvaal word die 
diertj ie skoerlapper genoem. 

Somar word deur die Woordelys aangegee. Dog daar 
bestaan nog antler vorms soos soema, suma, summa, soe
mar, sommer. Die gebruik skyn in die suide en binne
lande meer vorms te bevat as na die noorde, waar sommer 
v.erreweg die voorkeur het, want dit word oor die hele land 
eenparig onderstreep. 

Swaweltjie gee die Woor<lelys aan. Maar hiervoor was 
daar geen onderstrepings nie as net uii die Boland, waar 
die meeste stvaaltj ie se-so ook windswaal, kransswaal, 
wildeswaal, ens. 

Tabak word deur die Woordelys aangegee. In die Bo
land word tabak gehoor. V erder in al die vier Provinsies 
kry twak die voor kenr 




