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(i)

VERKLARING
Studentenommer: 372-885-4

Ek verklaar hiermee dat AFRIKAANS: 'N IDEOLOGIESE BESINNING IN 'N
MULTILINGUISTIESE SUID-AFRIKAANSE BESTEL my eie werk is en dat ek alle
bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel van volledige verwysings aangedui
en erken bet.
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(ii)

"telkens moet ek my opnuut verwonder
as ek 'n plaaslike woordeboek oopslaan
by die eerste letter en daar staan
AARDVARK - die oergedrog wroet en brom
alleen nog in die vermolmde
blaaie van die koloniale leksikon"
(Daniel Hugo, 1984:38)

(iii)

"(l)t is only in the living languages
that new knowledge is to be found;
and certain it is that, in general, a
youth will learn more of a living
language in one year than of a dead
language in seven, and it is but seldom
that the teacher knows much of it himself."
(Thomas Paine, 1974:78)

(iv)

VOORWOORD
Op 27 April 1994 is die eerste demokratiese verkiesings ooit in die Suid-Afrikaanse politieke
bestel, soos dit in Westerse geskiedskrywing en tradisionele Westerse opvattinge van
"beskaafde" regeringsvorme deur die jare heen bestaan het, gehou.

Soos algemeen verwag, het die African National Congress (ANC) die verkiesing maklik
gewen.

Dit het die einde beteken van die jarelange bewind van die Nasionale Party.

Daarmee saam was die bewind van die Afrikaner ook iets van die verlede, aangesien die
Afrikaner die primere steunbasis van die Nasionale Party gevorm het en die Party by
implikasie die belange van Afrikaners bevorder het.

Aangesien taal en politiek saamgaan, het die vraag "Wat is die toekoms van Afrikaans?"
veral in konserwatiewe Afrikaanse geledere - maar ook in verligte geledere - opgeduik.
Hierdie is steeds 'n onderwerp wat onder andere intensief in die media gedebatteer word.
In die proses is heelwat ideologiese oorwegings ter sprake, aangesien Afrikaans veral in

sentimentalistiese geledere as 'n simbool van Afrikanerskap gesien word, en enige verlies aan
ampstaalstatus met simboliese ontmagtiging van die Afrikaner geassosieer word.

Dat Afrikaans ampstaalstatus op baie terreine gaan inboet, blyk reeds uit die verlies van
status in die handel en televisiedienste.

Wanneer Afrikaans egter uit 'n instrumentele

perspektief benader word, blyk dit duidelik dat die taal altyd - soos in die geval van tale soos
Tswana en Tsonga - sal voortbestaan. Die enigste vraag is in watter vorm Afrikaans sal
voortbestaan en in watter mate die ideologiese simboliek daarvan sal verander.

Hierdie studie poog om indringend te kyk na die ideologiese oorwegings agter die vorming
van Standaardafrikaans, en ook na 'n moontlike toekomstige "standaardvorm" van Afrikaans,
waama

soms

vir

die

doeleindes

van

hierdie

studie

onder

modeme/ontwikkelende/nie-erkende/werklike/ aktuele Afrikaans verwys word.

andere

as

(v)

Ek wil graag my dank betuig teenoor die volgende persone en instansies, sonder wie se harde
werk, aanmoediging, advies en finansiele bystand hierdie studie nie moontlik sou gewees het
nie:

My promotor, dr. Babs Meiring
Louise van Heerden, vakbibliotekaresse van UNISA
Die Wes-Kaap Onderwysdepartement vir toestemming om vraelyste in skole te versprei.
Die Raad vir Geesteswetenskaplike N avorsing

Die finansiele steun van die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling vir hierdie studie word
hiennee erken.

Die menings wat in hierdie verhandeling uitgespreek word en

gevolgtrekkings wat gemaak word, is die van die outeur en kan nie noodwendig toegeskryf
word aan die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling nie. Dieselfde geld ten opsigte van die
Wes-Kaap Onderwysdepartement.

(vi)

OPSOMMING
In hierdie proefskrif word die ideologie agter die debat oor Standaardafrikaans se posisie in

die nuwe, multilinguistiese Suid-Afrikaanse bestel met elf amptelike tale vanuit 'n
psigolinguistiese perspektief ondersoek.

Daar word gekonsentreer op hoe ideologie en mag 'n rol in die vorming van die varieteit
Standaardafrikaans gespeel het, en dit steeds doen. Daar word aangetoon hoe historiese en
hedendaagse filosofiese, maatskaplike en taalpolitiese oorwegings die natuurlike ontwikkeling
van Afrikaans bemvloed het deur dit onder andere enersyds statusgewys te bevoordeel en
andersyds leksikaal en korpusgewys te benadeel. Die gemeenskaplike band van Afrikaans
en Engels as Germaanse tale en die inherente hibridiese aard van Afrikaans word uitgelig.

Daar word gewys op die kunsmatige rol wat Eurosentrisme en die strewe na "taalsuiwerheid"
in opvattinge en mites oor Afrikaans gehad het, asook op die historiese invloed van die
Europese erfenis op Afrikanerdenke en die indirekte invloed daarvan op die toe-eiening van
Afrikaans as simbool en produk van 'n eksklusiewe, etniese groepering. Klassieke opvattinge
en mites oor die ontstaan van Afrikaans en die status van kreoolse tale vergeleke met
sogenaamde "suiwer" tale word bevraagteken.

Na

aanleiding

van

navorsingsresultate

word

daar

besin

oor

'n

moontlike

paradigmaverskuiwing ten opsigte van Standaardafrikaans in die huidige gedaante daarvan.

Aktuele Afrikaans as 'n basis vir 'n algemeen aanvaarbare standaardtaal word as nuwe
konsep aangebied. Daar word besin oor die inteme en eksteme wenslikheid van 'n nuwe
benadering tot Afrikaans as die stukrag vir die voortbestaan en aanvaarding .van Afrikaans
as 'n intranasionale en intemasionale taal van, onder andere, die wetenskap, tegnologie,
filosofie en sosiale omgang.

Hiervoor word wetenskaplike argumente ten opsigte van

taalverandering, taalbemvloeding, taaldiffusie en taalfusie aangebied.

(vii)

ABSTRACT
In this dissertation the ideology behind the debate on the position of Standard Afrikaans in

the new, multilinguistic South African dispensation with eleven official languages is examined
from a psycholinguistic perspective.

The study concentrates on how ideology and power played and are still playing a role in the
formation of the variety Standard Afrikaans.

The study points out how historical and

present-day philosophical, social and language-political considerations influenced the natural
development of Afrikaans by advancing it in respect of status on the one hand and
prejudicing it in respect of lexicon and corpus on the other hand.

The mutual bond of

Afrikaans and English as Germanic languages and the inherently hybrid nature of Afrikaans
are highlighted.

The study points out the artificial role of Eurocentrism and the ideal of "pure language" on
perceptions and myths about Afrikaans, as well as the historical influence of the European
heritage on Afrikaner thinking and the direct influence thereof on the appropriation of
Afrikaans as a symbol and product of an exclusive, ethnical group. Classical perceptions and
myths in respect of the origin of Afrikaans and the status of creole languages as opposed to
so-called "pure" languages are queried.

With reference to the results of the research the author reflects on the possibility of a
paradigmatic shift in respect of Standard Afrikaans in its present format.

Actual Afrikaans ("aktuele Afrikaans") as a basis for a generally accepted standard language
is presented as a new concept. The author reflects on the internal and external desirability
of a new approach to Afrikaans as the stimulus behind the survival and acceptance of
Afrikaans as an intranational and international language of, inter alia, science, technology,
philosophy and social interaction.

Scientific arguments in respect of language change,

language influencing, language diffusion and language fusion are advanced in this respect.

(viii)

Key terms:
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planning, sociolinguistics
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AFKORTINGS EN FONETIESE SIMBOLE

Die volgende afkortings kom in die teks voor:

AWS

Afrikaanse Woordelys en Spelreels

DB

Die Burger

HAT

Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

Mhd.

Middelhoogduits

Oe.

Oudengels

Ohd.

Oudhoogduits

On.

Oudnoors

WAT

W oordeboek van die Afrikaanse Taal

Tipografiese oorwegings noodsaak die gebruik van die volgende fonetiese simbole - wat
nie almal in ooreenstemming met internasionaal aanvaarde simbole is nie - in die teks:

[a]

wgg

[a:]

laat

[re]

Die Engelse hgt

[b]

boom

[c]

haaajie

[d]

gag

[e]

s~tel

[e:]

meer

[E]

n~k

[s:]

l~

(x)

[0]

reus

[a]

dit

[f]

yeer

[g]

garage, iholf

[x]

groot

[~]

geen

[h]

hap

[i]

liter

[i:]

driee

m

jaar

[J]

.Qiakarta

[k]

kas

[1]

lood

[m]

man

[n]

nog

[fJ]

dink

[o]

hQtel

[o:]

loop

[a]

pQt

[a:]

mQ.re

[p]

pad

[r]

rug

[R]

Die bry-r

[s]

§.ak

[ J]

China

[t]

taak

[t

J]

tiank

[u]

m~

[u:]

vroee

[y]

rysie

(xi)

[y:]

muur

[re]

bryg

[re:]

brfle

[v]

watter

[w]

twak

[z]

Zulu

[ai]

baie

[a:i]

kraai

[ai]

lyn, seil

[e:u]

leeu

[ci]

sigar§tjie

[ai]

gilling

[a:i]

mooi

[o:i]

strooi

[ui]

stoei

[reu]

koud

[rey]

mu is
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HOOFSTUK 1
TAAL AS MAGSINSTRUMENT:
TAALSOSIOLOGIESE VERTREKPUNTE

2

HOOFSTUK I
TAAL AS MAGSINSTRUMENT:
TAALSOSIOLOGIESE VERTREKPUNTE

"Bemagtiging deur die mens se moedertaal le nie in die afskaf van enige
van sy varieteite nie, maar juis daarin datjy al hierdie uitdrukkingsmiddele
tot jou beskikking het om in elke soort diskoers die fynste van denke en
emosionele belewenisse tot woorde te kan maak. " (Swanepoel, 31 Maart
1995:48-49)

I.

Inleiding

Die grondliggende aanname van hierdie studie is dat Standaardafrikaans in sy huidige vorm
die ideologie van 'n eksklusiewe elite-groep reflekteer, en dat hierdie standaardvorm onder
andere in diens van mag en manipulasie gestaan het. Die redes vir hierdie aanname word
in hierdie hoofstuk uiteengesit, en as vertrekpunte vir res van die studie aangebied.

I. I

Woord- en begripsomskrywings

Voordat die motivering vir hierdie ondersoek verskaf word en enige argumente/hipoteses in
hierdie studie aangevoer word, is dit noodsaaklik om eers die volgende woorde en begrippe,
sommige waarvan uiters kontensieus is in die polities-korrekte moderne era, te omskryf
(bewoordings wat veral vir hierdie studie noodsaaklik is, word gekursiveer of in vetdruk
weergegee):

I. I. I

Afrikaner

Tensy anders gespesifiseer, moet die begrip Afrikaner in hierdie studie hoofsaaklik
ge"interpreteer word as verwysende na persone wat, voor die oorgang na 'n demokratiese

3

regeringsbestel en die afskaffing van statutere kompartementalisering en kategorisering van
Suid-Afrikaners, geklassifiseer is as "blank" en "Afrikaanssprekend" - ongeag soms drastiese
verskille ten opsigte van politieke beskouings (m.a. w. bekende persone in die Suid-Afrikaanse
milieu soos Carl Niehaus, Carel Boshoff, Beyers Naude en Eugene Terre' Blanche). Waar
nodig, word kwalifiseerders soos "konserwatiewe"/"liberale"; "tradisionele"/"modeme";
"wit"/"bruin"/"swart" en "verkramp"/"verlig" as onderskeidings gebruik.
Oor verskeie jare heen was die begrip Afrikaner 'n erg kontensieuse saak, en is dit steeds.
Bekende Afrikaanssprekendes soos Adam Small (Rapport, 11 Junie 1995) gebruik deesdae
die woord Afrikaanses om te verwys na Afrikaanssprekendes, met ander woorde
Afrikaanssprekendes van alle kleure en gelowe, om die onaangename konnotasies en affek
verbonde aan die begrip Afrikaner te vermy.
Alhoewel die begrip Afrikaner waarskynlik oorspronklik (in die vorme Africaan, Africaander
en Africaaner) gebruik is om te verwys na slawe, "gekleurde" persone en "Nie-blanke
inboorlinge" (Kotze, 1968:22; Valkhoff, 1972:68; Scholtz, 1980: 114), en Breyten Breytenbach
dit onder andere oor televisie as 'n skelnaam in historiese konteks uitgewys het, het die
begrip geleidelik deur die Afrikaanse geskiedenis 'n betekenisverandering ondergaan om te
verwys na·wit, Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners (Kotze, 1968). Hierdie
betekenisverandering hou verband met die feit dat die taal Afrikaans veral gedurende die
opkoms en bewind van die Nasionale Party en ander regser partye en groeperinge in die
politieke en kulturele Suid-Afrikaanse spektrum deur 'n groot groep wit Afrikaanssprekendes
as eksklusiewe blanke besitting beskou en toegeeien is.
Heelwat stereotipes is ook oor die jare

he~n

in die politiek en geskiedskrywing oor die

Afrikaner opgebou, onder andere deur pa triotiese, blanksentriese en Afrikaner-Nasionalistiese
propageerders aan die een kant en vyandiggesinde kritici aan die ander kant. Die begrip
Afrikaner bevat dus, afhangende van die perspektief waaruit dit beskou word, beide positiewe
en negatiewe betekenisonderskeidings. Enersyds is daar 'n groot groep Afrikaanssprekendes
- en hulle het ook hul ondersteuners in regse oorsese geledere - wat die (wit) Afrikaner sien
as superieur, wetsgehoorsaam, 'n boerevolk met 'n spesiale verhouding tot God en 'n
godgegewe roeping in Afrika, militer vindingryk en sterk, en 'n bedreigde volk (sien 4.2).
Andersyds bestaan daar ook heelwat negatiewe betekenisonderskeidings in die begrip
Afrikaner in die sin dat dit in ander geledere geassosieer word met eng, konserwatiewe en
preutse denkwyses en onderdrukking, na aanleiding van die wit Afrikaner se geskiedenis en
die bestel van apartheid ('n begrip wat veral sedert 1948 geassosieer word met
Afrikanerkerke, -kultuurorganisasies en -politieke organisasies) 1 • Later in die studie (sien
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1.1.6 en boofstuk 4) word daar gekyk na die ooreenkomste tussen die konserwatiewe
Afrikaner se ideologie van Cbristelik-Nasionalisme en die ooreenkomste wat dit toon met
Nasionaal-Sosialisme en Fascisme.
Alle Afrikaners kan egter nie as Afrikaners in bovermelde sin gekategoriseer en
gestigmatiseer word nie. Daar was nog altyd die sogenaamde verligte Afrikaners, die groep
wat in die verlede (deesdae in mindere mate) deur bul mede-Afrikaners verdoem is vir bul
"anderse" denke met pejoratiewe terme soos verdwaalde Afrikaners, joiners en ander veel
kruer benaminge (persoonlike ervaring). Hierdie groep Afrikaners is soms ook vanuit die
"linkse" Suid-Afrikaanse spektrum verdag gemaak met die pejoratiewe white liberals, en
sodoende as gevolg van bul opregte verset teen 'n wereldwye onaanvaarbare bestel van beide
kante veroordeel en gei'soleer.
Daar bestaan dus groot verskille in die ideologiese waardes van Afrikaners.

Die begrip

Afrikaner is nie sinoniem met konserwatief of verkramp nie. Daar is ook, en was nog altyd,

verligte en liberale Afrikaners.

1.1.2 Afrikaans
Afrikaans verwys na die beboudende akrolektiese kreool (Ponelis, 1988:119-143) wat
gedurende 1997 naas Engels en nege ander tale nog amptelike status in Suid-Afrika geniet.
Al die vorme van die akrolektiese kreool bet hul oorsprong gebad in die manier waarop nieNederlandssprekendes (insluitende Maleisieseslawe, die Kboekhoen en Portugese seevaarders
en nedersetters) die Kaapse varieteit van dialektiese Nederlands gebrekkig probeer praat het die Nederlands soos gepraat deur die koloniste en ander seelui gedurende die vestiging en
ontwikkeling van die nedersetting van die Generale Vereenighde Nederlandsche
Geoctroyeerde Oostindische Compagnie sedert die sewentiende eeu. (Sien Ponelis, 1988: 119143 en Crawhall, 1993:6).
Afrikaans word bier gebruik as kollektiewe begrip wat al die varieteite van die taal insluit.
Al die varieteite van Afrikaans bet nie tot dusver amptelike status geniet nie, en verskeie
varieteite is deur diejare been gestigmatiseer (bv. Kaapse Afrikaans). Daarom word die term
"niestandaardafrikaans" in bierdie studie sover moontlik vermy, aangesien dit aan die term
"Standaardafrikaans" (sien 1.1.3) 'n normgewende funksie verleen (soos "nieblank" aan
"blank" status verleen) 2 •
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1.1.3 Standaardafrikaans
Die vorm van Afrikaans, veral deur die staatsdiens van die RSA en opvoedkundige
departemente van 1997 beskryf as leksikaal, fonologies, sintakties en morfologies "korrek",
is sosiolinguisties slegs een van die deelsisteme van Afrikaans, soos talle varieteite wat
ontwikkel het uit dialektiese Nederlands. Standaardqfrikaans verwys in hierdie studie na
die verouderde en polities verkeerde Algemeen-Beskaafde Afrikaans (Esterhuyse, 1986:3-4),

establishment-Afrikaans (Van Aardt, 1989: 174-189) en in 'n mindere mate elite-Afrikaans/
Kultuurafrikaans (Ponelis, 1992:69-89), aangesien dienuanses ten opsigte van laasgenoemde
varieteit ook 'n suiwer wetenskaplike implikasie het, wat wel noodsaaklik is vir die bestaan
van 'n taal wat aan al die hoer en laer behoeftes van 'n kommunikasiemiddel moet voldoen.
Wat van belang vir hierdie studie is, is die feit dat Standaardafrikaans die gestandaardiseerde
vorm van Afrikaans verteenwoordig, dat Standaardafrikaans 'n vorm van grotendeels OosKaapse en Transvaalse Afrikaans is (Meiring, 1990:42-43) en dat dit die normatiewe gesag
van die gestandaardiseerde taal is wat weerstand uitlok omdat standaardisering die
natuurlike ontwikkeling van Afrikaans belemmer bet deur ander varieteite soos Kaapse
Afrikaans en Oranjerivierafrikaans te stigmatiseer en 'n beeld op te bou as establishmentAfrikaans; die taal van die onderdrukker en Afrikaner-dominansie (Louw, 1988:21) 3 •

1.1.4 Aktuele Afrikaans
Die begrip impliseer 'n nuwe, bevryde Afrikaans wat vrylik deur al sy sprekers gepraat en
bevorder word, die werklike, bestaande Afrikaans soos dit deur die oorgrote meerderheid van
sy sprekers in die omgangswerklikheid gebruik word, asook die ontwikkelende Afrikaans van
die toekoms (alhoewel dit lankal reeds bestaan, word natuurlike ontwikkeling grootliks deur
normeerders ontken deur die instandhouding van taalvorme met 'n lae gebruiksfrekwensie
ten koste van meer frekwente vorme, en wel meesal uit ideologiese oorwegings, soos daar in
hierdie studie aangetoon word).
Dit is nie sinoniem met Nuwe Afrikaans (Van Rensburg, 1991:13-33), Alternatiewe

Afrikaans(sien 3.3.1) of enige soortgelyke gekompartementaliseerde, ideologies-gelaaide
varieteit nie, aangesien dit poog om geheel en al bevry te wees van enige openlike of
verskanste ideologiese kettings en agendas.
In die praktyk moes daar vir hierdie studie een of ander begrip geskep word om te verwys na
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'n nuwe benadering tot Afrikaans. Die bedoeling is dus geensins dat daar in die toekoms na
Afrikaans

as

iets

soos

Neo-Afrikaans/Loslitafrikaans/Werklike

Ajrikaans/Aktuele

Ajrikaans/afrikaans, ensovoorts, verwys behoort te word nie - Afrikaans behoort steeds bloot
bekend te wees as Afrikaans.
Terme soos aktuele Afrikaans, ontwikkelende Afrikaans, werklike Afrikaans, Afrikaans-in-

gebruik, Omgangsafrikaans, ensovoorts, word in hierdie studie dus bloot gebruik om te
verwys na 'n nuwe benadering tot Afrikaans wat onder andere die minimum institusionele
inmenging behels en hoofsaaklik konsentreer op natuurlike, spontane ontwikkeling van 'n
nuwe soort "standaard", waarmee bloot bedoel word frekwente en verkose vorme wat goeie
kommunikasie bewerkstellig - nie "standaard" in die sin van Standaardafrikaans se "reg en
verkeerd" nie.
Sien die besprekings onder 3.3 en hoofstuk 5 in hierdie verband.

1.1.5 Calvinisme
Wanneer daar in hierdie studie na Calvinisme verwys word, impliseer dit die godsdienstige
rigting wat gebaseer is op die leerstellinge van die Europese godsdienshervormer Johannes
Calvyn, asook die vorm van die dogma soos dit in die Suid-Afrikaanse situasie aangetref word
na beYnvloeding deur denkers soos Kuyper en Afrikaner-teoloe wat aan die Vrije
Universiteit Amsterdam gestudeer bet, asook belnvloeding deur die "liberale" idees van
Franse filosowe (vergelyk Loubser, 1987 en Bloomberg, 1990).
Die argument is nie of Calvinisme per se reg of verkeerd, aanvaarbaar of onaanvaarbaar is
nie. Wat ter sake is, is hoe Calvinistiese leerstellings die taalhouding en taalbeleid van
Afrikaners in die Suid-Afrikaanse situasie in die verlede (en in sommige opsigte steeds)
beYnvloed het, en Afrikaans as geheelsisteem indirek misbruik en benadeel is in die proses
(vergelyk hoofstuk 4).

1.1.6 Die Christelik·Nasionale ideologie
Weer eens gaan die argument nie soseer of Christelikheid of Nasionalisme per se reg of
verkeerd is nie - dit is die interpretasie en toepassing van die gekombineerde ideologie deur
Afrikaners en die direkte en indirekte invloed daarvan op Afrikaans watter sake is. Die term
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"Christelik-Nasionaal" bevat 'n groot teenstrydigheid weens die manier waarop dit in SuidAfrika in die praktyk toegepas is, en daar kan inderdaad beweer word dat 'n persoon wat
apartheid (een van die praktiese manifestasies van Christelik-Nasionalisme] goedpraat en
homself steeds 'n Christen noem, 'n weerspreking in terme verteenwoordig.

Die

lewensbeskouing bestaan wel nog in die RSA van 1997. Vergelykdie volgende (verwytende]
briewe in Rapport van onderskeidelik 24 Maart 1996 en 19 Januarie 1997: "Dit is die
Nasionale Party wat God se wette - die apartheidwette - herroep het"; "Apartheid is nie
onskriftuurlik nie, God is dan self die groot skeidingmaker! Lees gerus Genesis 1:2,4,6,14
en 18.

Liberaliste en Volkstaters moet ook kennis neem van Spreuke 22:78: 'Die ou

grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verle nie'".
Aangesien

Christelik-Nasionalisme op

twee mens-geskepte bene rus,

dit wil

se

godsdiensbeoefening aan die een kant en nasietrots aan die ander kant, is dit onderworpe aan
menslike manipulasie en het dit inderdaad, soos bv. in die geval van die Kommunistiese,
Fascistiese en Nasionaal-Sosialistiese ideologiee, net nog 'n instrument geword om mag te
bekom en mense te domineer (vergelyk Paine, 1974:50).
Naude (1975:143) betoog dat die Pinksterfees duidelik die fundamentele verskil tussen
nasionalisme en Christelikheid na vore bring, naamlik dat die wesenlike aard van
nasionalisme eksklusiwiteit is, terwyl die Christendom om dieselfde rede inklusief is.
Nasionalisme dryf onafwendbaar mense van verskillende stamme en kulture uiteen en skep
sodoende vyandigheid en vyandskap, terwyl Christelikheid onafwendbaar mense van
verskillende stamme en kulture bymekaartrek en sodoende nabyheid en gemeenskap skep.
Daar kan inderdaad beweer word dat die kombinasie van Christelik met Nasionaal in die
begrip Christelik-Nasionaal die Christelik-gedeelte 'n geheel en al nuwe betekenis gee wat
niks met die essensie van Christenskap te doen het nie. Daarom is dit geensins vreemd dat
een van die eksponente van apartheid, B.J. Vorster, Christelik-Nasionalisme direk aan
Fascisme en Nasionaal-Sosialisme gelyk kon stel nie: "We stand for Christian Nationalism,
which is an ally of National Socialism. You can call the anti-democratic principle dictatorship
if you wish. In Italy it is called Fascism, in Germany National Socialism and in South Africa
Christian Nationalism" (Bloomberg, 1990:xxv)(sien ook hoofstuk 4).
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1.2

Motivering van ondersoek

Die motivering vir

di~

ondersoek berus grootliks op die vraag of Afrikaans - en veral die

Afrikaanssprekendes en Afrikaanse taalwetenskaplikes - gereed en bereid is om uit die
paradigma van die Christelik-Nasionale ideologie en die bestaande Standaardafrikaans te
beweeg ten einde die uitdagings van die nuwe multilinguistiese bestel die hoof te kan bied.
Of sal die weerstand teen sodanige verandering onoorkomelik blyk te wees?
Soos later in die studie aangetoon word, verteenwoordig die Christelik-Nasionale ideologie
'n paradigma waarbinne daar in 'n bepaalde tydperk gedink is en in konserwatiewe geledere
steeds gedink word. Aangesien 'n paradigmaverskuiwing ter sprake kom wanneer daar oor
'n veranderde gedaante en rol van Afrikaans in 'n multilinguistiese bestel besin word, is dit
nodig om kortliks die terme paradigma en paradigmaverskuiwing te definieer.
'n Paradigma verwys na 'n fundamentele werkswyse, 'n modus operandi, 'n manier van
dinge doen. Dit is 'n denkraamwerk wat die individu en die establishment in staat stel om
dinge waar te neem, te verstaan en te interpreteer. 'n Paradigma kan vergelyk word met 'n
padkaart - 'n padkaart van hoe om dinge te doen, waarvan daar nie maklik afgewyk sal word
nie (Kroon, 1994:510).
Die kernstruktuur van die paradigma bevat die kernelemente daarvan;

filosofiee onderliggend aan die manier waarop dinge gedoen word.

die teoriee en
Die paradigma-

formulering is die oorskakeling vanaf 'n paradigma-kernstruktuur na 'n werkbare beleid.
Indien 'n paradigma suksesvol is, sal dit die kernstruktuur van die paradigma (die teoriee en
filosofiee) versterk. Indien dit egter onsuksesvol is, sal dit onder druk kom om te verander.
As hierdie druk vir 'n lang tyd volgehou word, sal daar 'n

paradigmaverskuiwing plaasvind.

So 'n paradigmaverskuiwing toon volgens Kroon

(1994:510-511) die volgende eienskappe:

*

'n Paradigma is 'n eenvoudige denkraamwerk, maar verskillende paradigmas blyk
onderling eksklusief te wees.

*

Paradigmas is dinamiese raamwerke en word voortdurend uitgedaag op grond van
hul relevansie en doeltreffendheid.

*

Onoplosbare probleme en vrae in 'n paradigma wat nie bevredigend beantwoord kan
word nie, word anomaliee genoem en dui gewoonlik op swak aspekte van die
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paradigma.

*

Paradigmas is baie kwesbaar ten opsigte van hierdie anomaliee, en aanpassings word
gemaak om hierdie anomaliee op te los.

*

Wanneer 'n aantal anomaliee 'n bedreiging vir 'n paradigma word, tree

paradigmaverlamming in, wat tot die sogenaamde zero-e.ffek lei.
*

Die zero-e.ffek dui nie net die einde van die paradigma aan nie, maar dui ook op die
koms van 'n nuwe paradigma.

*

Die anomaliee van die vorige paradigma word nie noodwendig die boustene van 'n
nuwe paradigma nie.

'n Nuwe paradigma kan wel enkele van die anomaliee

akkommodeer, maar lei gewoonlik 'n totaal nuwe verwysingsraamwerk in.

*

'n Nuwe paradigma begin gewoonlik as 'n visie met baie min steun omdat 'n
paradigmaverskuiwing gewoonlik as te revolusioner gesien word.

*

Om nuwe paradigmas te propageer, het 'n paradigma pioniers nodig. Hulle sal die

weerstand teen verandering die hoof moet bied.
*

Een van die redes waarom 'n nuwe paradigma so moeilik aanvaar word, is omdat dit
aan die grense van die konvensionele versamelde kennis ontstaan en aanvaarde/
aanvaarbare opvattinge onder verdenking plaas.

*

Die aanvaarding van 'n paradigma binne 'n organisasie/samelewing/dissipline word
gewoonlik met 'n geloofsdaad of selfs bekering vergelyk.

Taalwetenskaplik is die menings van Kuhn (1962) en Rossouw (1981) ook ter sake:
Kuhn (1962:91) voer aan dat die geskiedenis van die wetenskap gekenmerk word deur
onverklaarbare, diskontinue oorgange van een navorsingstradisie na die volgende. Hierdie
is paradigmas wat mekaar opvolg, eerder as 'n evolusionere proses.
Volgens De Klerk (Opvoedkunde-klasnotas:6) kan 'n paradigma beskryf word as die
gemeenskaplike navorsingstyl en wetenskaptradisie van 'n groep wetenskaplikes in 'n
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bepaalde tydperk.

Die paradigma waarin hierdie wetenskaplikes <link, bepaal die

probleembewussyn, werklikheidsbeeld, navorsingstrategie, die soort probleme waarmee hulle
hulle besig hou, die konsepte wat hanteer word en die metodes wat gevolg word. Kuhn
(1962:11) redeneer dat 'n wetenskaplike "normale wetenskap" binne sy eie paradigma
beoefen en daardeur lid van 'n wetenskaplike gemeenskap is wat verbonde is aan 'n bepaalde
navorsingsprosedure.

Wetenskaplikes wie se navorsing op gemeenskaplike paradigmas

gebaseer is, is dus verbind tot dieselfde reels en standaarde vir wetenskaplike beoefening.
Boonop is die wetenskap volgens Rossouw (1981: 15] binne die menslike lewe ge'integreer met
die lewe in sy totaliteit en vele fasette.

Daarom is die wetenskap nie 'n ge'isoleerde

bedrywigheid sonder beinvloeding deur en invloed op hierdie ander fasette waarin die
menslike lewe tot openbaring kom nie, en mag die wetenskap nie net op die universele
aanspraak maak nie.
Daarom moet die uitsprake van taalwetenskaplikes binne die Christelik-Nasionale paradigma
byvoorbeeld binne hul bepaalde konteks beoordeel word:

"Soos in die geval van die

historikus, word die taalhistorikus se werk bewustelik en/of onbewustelik beihvloed deur
enersyds sy eie politieke verwysingsraamwerk en/of andersyds deur die politieke
paradigma{s} van sy dag" (Du Plessis, 1988:76).
Afrikaans is steeds 'n ontwikkelende taal, maar die natuurlike ontwikkelingsproses van die
taal (Ieksikaal asook korpusgewys] word aan bande gele omdat daar, soos in hierdie studie
bewys word, steeds in die taalgebruik van sommige Afrikaanssprekendes verouderde
filosofiee en ideologiese agendas oor die oorsprong enfunksionering van die taal gereflekteer
word binne die Christelik-Nasionale paradigma (soos geskep deur die Broederbond (nou
Afrikanerbond] as kultuurorganisasie, die Nasionale Party as politieke party en Afrikaanse
Susterskerke as geestelike rigtingaanwysers] 4 •
Dikwels is Afrikaanssprekendes eenvoudig onbewus van die ideologie agter hul eie
taalgebruik.

Hierdie onkundigheid veroorsaak dikwels 'n wanbegrip van begrippe soos

"lewende taal". Daarom word vreemde invloed dikwels gesien as 'n bedreiging - die spreker
is onbewus daarvan dat ideologiese agendas, waaraan hy van kindsbeen af blootgestel is en
mee ge'indoktrineer is, verantwoordelik is vir sy vrees vir die vreemde invloed. Gevolglik is
daar bv. ten opsigte van die Afrikaanse taal 'n ingeboude weerstand in ultrakonserwatiewe
(en ontaalwetenskaplike) geledere teen Engels en die gewaande Anglisismes. 'n Ommekeer
in die houding teenoor hierdie taalkonstruksies sou daarop neerkom dat aanvaarde/
aanvaarbare opvattinge (die paradigma] onder verdenking geplaas word. (Sien veral die

1.1
bespreking onder 3.3 in hierdie verband).

Die Engelse invloed oefen druk uit op

Standaardafrikaans om te verander, terwyl die anomaliee van purisme en vernederlandsing
stellig, saam met die einde van die Nasionale Party-bewind, tot paradigmaverlamming van
Christelik-Nasionalisme en die zero-effek ten opsigte van Standaardafrikaans aanleiding kan
gee.
Die volgende vrae ontstaan:
Wat is die omvang van die bei"nvloeding van Afrikaans deur ander tale?
Is Afrikaans as gevolg van landsbeleid en die invloed van ander tale 'n bedreigde taal?
Wat is en/of behoort die houding van Afrikaanssprekendes in verband met bei:nvloeding uit
ander tale, veral in die (nou statutere) multilinguistiese Suid-Afrikaanse situasie te wees?
Is die posisie ten opsigte van bei:nvloeding deur ander tale onomkeerbaar?
Is bei:nvloeding deur ander tale in 'n multilinguistiese situasie 'n natuurlike proses?
Waarom word so baie leksikale elemente uit ander tale in die praktyk verkies bo voorgestelde
en bestaande "suiwerder" Afrikaanse ekwivalente?
Word die debat en polemiek oor en veldtog teen spesifiek die sogenaamde Anglisismes
oordryf of nie?
Is Afrikaans deur die oorgang na 'n demokraties verkose nasionale regering "bevry"?
Is Afrikaans besig om in die rigting van 'n nuwe paradigma te beweeg?
Het Standaardafrikaans as normatiewe riglyn die zero-effek bereik, met ander woorde is dit
besig om uit die Christelik-Nasionale paradigma te beweeg en 'n nuwe paradigma te betree?

1.3

'n Sosiolinguistiese vertrekpunt

Die invloed van die politieke en maatskaplike bestel op die taalgebruik van sprekers is die
studieveld van die sosiolinguis.

Daarom word daar in 1.3.1 tot 1.3.5 besin oor (1) die
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Sosiolinguistiek as wetenskaplike begronding vir die studie, (2) ekstralinguistiese faktore in
die taalgebruiksituasie, (3) die verband tussen taal en ideologie, (4) die verhouding tussen taal
en mag, en (5) taalbeplanning as dee! van die sosiolinguistiese uitgangspunt.

1.3.1 Die sosiolinguistiek as wetenskaplike begronding van die studie
Hierdie studie, as studie van taalgebruik soos dit in die bree pragmatiese konteks van
Afrikaanssprekendes landswyd voorkom, word om die volgende redes uit 'n sosiolinguistiese
perspektief benader:
Taal is 'n vorm van sosiale gedrag. Hierdie aanname is ingebou in die term Sosiolinguistiek.
Die databasis vir die studie van taal binne sosiale verband moet uiteraard die taal-in-gebruik
in 'n gemeenskap as middel tot kommunikasie wees. Die Sosiolinguistiek baseer dus sy
uitsprake op werklike taalgebruik (Du Plessis, 1988:75), en is 'n wetenskap wat hoofsaaklik
konsentreer op die invloed wat sosiale en politieke omstandighede uitoefen op die manier
waarop verskillende lae en groeperings van die samelewing 'n gegewe taal besig.
Daar word gekyk na die invloed wat die maatskappy (in hierdie geval landswye taalbeleid en
die ideologie daaragter) op taalkundige gebruik het, ten einde reelmatige patrone te kan
vasstel. Taal word bestudeer as 'n sosiale instelling, asook hoe taalgebruik kultureel en
maatskaplik bei:nvloed word. Die idee van taalvariasie is onderliggend hieraan: hoe taal
verskillend gebruik word as gevolg van die uitwerking van 'n verskeidenheid sosiale faktore.
Die sosiolinguis bestudeer taal in al sy verskeidenheid. Die bestudering van variante vorme
in tale behels onder andere die bestudering van taal in al sy skakerings, teenoor die
Transformasionele Grammatika wat gewoonlik een of ander onderliggende patroon probeer
vasstel. In die Sosiolinguistiek word bevindings op grond van die interpretasie van data
gebaseer.

'n Databasis is dus essensieel.

Hierdie databasis moet sover as moontlik

verteenwoordigend wees van die spreektaal van die taalgemeenskap wat bestudeer word, en
hoe meer verteenwoordigend sy data is, hoe geldiger is sy vertolking.
Van Rens burg (1983:7 e.v .) wys daarop <lat die beskikbaarstelling van die variasietaalkundige
se data aan ander ondersoekers ook 'n

belan~1;rike

bydrae tot taalondersoek is.

Die navorser grond dus sy teorie en uitsprake op die versamelde data, waarin daar
taalvariante voorkom of afwesig is; en vir die doeleindes van hierdie studie is die induktiewe
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navorsingsmetode (sien 1.4.1) dus die geskikste.

Verskeie metodes is gebruik vir die

insameling van data, en daar is eerder gekonsentreer op die problematiek as op die metodes
wat gebruik is.
Taalkundiges is 'n geruime tyd bewus van die bestaan van taalvariante, maar dit is blykbaar
nie altyd in die verlede as van besondere taalkundige belang beskou nie, onder andere omdat
die mening gehuldig is dat dit te onsistematies voorkom om te beskryf (ibid., pp. 7 e.v.).
In 'n ondersoek na variasievorme in 'n taal word verskynsels van 'n bepaalde gemeenskap,
wat op verskeie maniere afgebaken kan word - in hierdie geval die bree Afrikaanse
taalgemeenskap met besondere aandag aan 'n spesifieke ideologie van die tradisionele
Afrikaner van die gemeenskap - beskryf. Vergelyk hoofstuk 4.
Die verband wat bestaan tussen taal en sosiale lae, kom na vore onder natuurlike
omstandighede. Wanneer sosiale grense afgedwing word, reflekteer taal ook die onnatuurlike
skeiding, soos in benamings vir bevolkingsgroepe. Hierdie verhouding tussen taal en sosiale
verdelings is die studiegebied van die sosiolinguis (ibid., p. 12.).
Trudgill (1983:1-8) beskryf die term Sosiolinguistiek (wat verskillende betekenisse het vir
verskillende mense) onder andere as 'n etiket wat verwys na studies wat gebaseer is op
empiriese werk oor taal soos dit gebesig word in maatskaplike konteks.
Trudgill wys daarop dat die Sosiolinguistiek nie gemoeid is met alles wat onder die hoof "taal
en die samelewing" ressorteer nie. Wanneer: "taal en die gemeenskap" ter sprake is, kan
studies van taal en die samelewing rofweg in drie groepe gekategoriseer word: (a) doeleindes
wat suiwer linguisties van aard is; (b) doeleindes wat deels linguisties en deels sosiologies of
sosiaal-wetenskaplik is; en (c) doeleindes wat in hul geheel maatskaplik van aard is. Uit die
volgende kort bespreking van die drie invalshoeke sal dit blyk dat (b) die vertrekpunt van
hierdie studie is:
(a)

Suiwer linguistiese doeleindes:
Ooreenkomstig hierdie soort studies sou die ondersoek gebaseer wees op empiriese
werk oor Afrikaans soos dit in maatskaplike konteks gebruik word, en is dit daarop
gemik om vrae te beantwoord en te besin oor 'n saak wat van sentrale belang vir die
linguistiek is. Die term Sosiolinguistiek verwys in hierdie geval na 'n metode: 'n
manier om linguistiek te beoefen. Die hoofdoel van die proefskrif sou met ander
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woorde n6g wees om meer oor 'n spesifieke samelewing te wete te kom, n6g om
gesamentlike variasie tussen linguistiese en maatskaplike fenomene as 'n doel op
sigself te ondersoek, n6g om te konsentreer op die maatskaplike kondisionering van
taalgebruik.

Die proefskrif sou gemoeid wees met taal, en onderwerpe soos die

meganismes van taalverandering, die aard van linguistiese varias.ie en die struktuur
van taalsisteme. Alle werk in hierdie kategorie is uiteindelik gerig op die verbetering
van linguistiese teorie en 'n begrip van die aard van taal. Die oorhoofse doel is met
ander woorde linguisties van aard.

(b)

Maatskaplike en linguistiese doeleindes:
Hierdie kategorie dek 'n aantal studievelde in die studie waarvan geen duidelik
onderskeibaar van die res is nie. Dit sluit terme soos die volgende in: die sosiologie
van taal (vgl. hoofstuk 2 en 3); die sosiopsigologie van taal (vgl. hoofstuk 4 en 6);
antropologiese linguistiek (vgl. hoofstuk 4); die etnografie van spraak en die ontleding
van diskoers.

Die doeleindes is dus beide maatskaplik en linguisties van aard.

Taalsosiologiese studies van tweetaligheid (in die geval Engels en Afrikaans) hou bv.
direk verband met taalversteuring (vgl. hoofstuk 2), en die feit dat houdings teenoor
taal 'n verreikende invloed op die propagering van linguistiese verandering kan
uitoefen (vgl. hoofstuk 4).

Maatskaplike psigologiese teoriee oor linguistiese

akkommodasie tussen sprekers kan ook daartoe bydra om die rol van persoon-totpersoon-interaksie in die verspreiding van verandering te verklaar.
(c)

Maatskaplike doeleindes eerder as linguistiese doeleindes:
Hierdie studieterrein kan beskou word as 'n manier om etnografie of sosiologie te
beoefen wat 'n studie maak van mense se praktiese redenasie en gesonde-verstandkennis van hul samelewing en die manier waarop dit funksioneer. Een manier om
sulke studies te onderneem is om die gebruik van taal in sosiale interaksie te
bestudeer. Deur gesprekke te ontleed, kan die etnometodoloog bv. die dinge bepaal
wat 'n lid van die samelewing as vanselfsprekend aanvaar.
Etnometodoloe stel belang in die inhoud van gemeenskaplike verwysings, terwyl
sosiolinguiste in die vorm en feit van die gemeenskaplike verwysing ge1nteresseerd
is. Sosiolinguiste stel met ander woorde nie belang in 'n studie van wat die lede van
'n samelewing weet oor hoe die samelewing funksioneer nie, maar - soos in hierdie
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studie - wel in hoe taalvorme houdings en beleid reflekteer.
Die doel van hierdie studie is primer sosiolinguisties van aard en gerig op taal as 'n
instrumentele kommunikasiemedium. Daarom is (b) hierbo die invalshoek van die studie:
die doeleindes is beide maatskaplik en linguisties van aard omdat dit konsentreer op
psigolinguistiese (sien 1.3.4) en taalantropologiese (sien 3.2) aspekte, asook taalversteuring
deur taaldiffusie/taalfusie in 'n multilinguistiese bestel (sien 2.6 tot 2.10 en hoofstuk 6), en
die feit dat houdings teenoor taal 'n verreikende invloed op die propagering van linguistiese
verandering kan uitoefen (sien 4.8).
Trudgill (op. cit., p.6) wys daarop dat studies wat van interdissiplinere aard is beslis van groot
belang is, en dat samewerking tussen navorsers aanbevelenswaardig is. Op die ou end kan
etikettering van die onderskeie dissiplines onbelangrik, onnodig en nutteloos wees.
Du Plessis (1992:93) beskryf taalsosiologie as 'n rigting wat konsentreer op die bestudering
van die sosiale belangrikheid van taal vir groepe mense, hetsy kleiner sosio-kulturele groepe
of hele nasies.
Hierdie sosiale belangrikheid word op verskillende maniere uitgedruk, en word gemanifesteer
in temas soos die volgende:
(a)

taal en identiteit

(b)

meertaligheid

(c)

diglossie

(d)

taalhoudings

(e)

taalkeuses

(f)

taalhandhawing en taalverskuiwing

(g)

taalbeplanning

Daarom behels 'n taalsosiologiese studie soos die onder andere die bestudering van die
individu se toe-eiening van taal as identiteitsmerker, die groep se afbakening van
groepsgrense in terme van taal, negatiewe en positiewe houdings teenoor taal, ensovoorts
(almal inherente dele van sosiale gedrag), soos veral sal blyk in die bespreking van
beperkende invloede op die ontwikkeling van Afrikaans in hoofstuk 4.

1.3.2 Ekstralinguistiese faktore in die taalgebruiksituasie
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Taalgebruik geskied nooit in isolasie nie. Ekstralinguistiese faktore speel ook 'n groot rol in
die kommunikasie. Hieronder ressorteer die relatiewe status van die gesprekdeelnemers (soos
bv. die onderwyser teenoor die leerling, en andersom), die tipe sosiale situasie waarin hulle
hulle bevind (bv. op die sportveld of gedurende 'n saalbyeenkoms], die kennis waaroor hulle
reeds beskik (oor algemene of besondere aspekte soos vakkennis), ensovoorts, 'n rol.
Omdat die sprekers van Afrikaans weens ekstralinguistiese faktore verdeel is, word die
faktore kortliks genoem. Die faktore is ook in die vorige bestel as basis gebruik om statutere
groeperings mee te regverdig. Sosiolinguistiese veranderlikes soos hieronder genoem, sny
egter deur enige rassegroepering omdat registers op die veranderlikes berus.
Die studie betoog veral dat 'n politieke agenda 'n groot rol in die vorming van
Standaardafrikaans gespeel het, en dat ideologiese oorwegings gevolglik 'n aansienlike rol
speel in die Afrikaanse registers wat daagliks in verskillende pragmatiese situasies in die
Suid-Afrikaanse werklikheid ingespan word. Daar is egter ook ander, universele faktore wat
bepaal watter register of varieteit ingespan word. Volledigheidshalwe word hierdie faktore
kortliks hieronder genoem.
Carstens (1992b:66-69) voer aan dat sosiale afstand tussen gesprekdeelnemers deur
verskeie faktore bepaal word, wat op hul beurt bepaal watter varieteit of taalregister gebruik
word. Dit sluit die volgende in:
(1)

Sosiale klasse, gebaseer op [a] woonbuurte, (b) inkomste/besoldiging, (c) beroep,
(d) opleiding, (e) posisie in die gemeenskap (fl posisie in die gesins- of familiehierargie

(g) geloofsverband (eenheidsbande word in die hand gewerk deur lede van
geloofsverbande, soos Nederduits-Gereformeerd, Metodis, Rooms-Katoliek], (h] kultuur
(bepaalde groepe het gemeenskaplike kulturele belange, en dit lei tot 'n samesnoering
in bepaalde kultuurbewegings, soos die Federasie van Afrikaanse
Kultuurverenigings (FAK}) en (i} politieke inspraak

('n persoon se deelname aan

politiek en vermoe om politieke veranderinge te bewerkstellig, bei"nvloed sy aansien
in die gemeenskap}.

(2)

Sosiale status en mags-/solidariteitsverhoudings:
'n Persoon se sosiale status speel op twee vlakke 'n rol, en veral die mag wat so 'n
persoon in die gemeenskap bet, is ter sake vir hierdie studie: Die magtige het bv. die
sosiale reg om 'n ondergeskikte op 'n ander wyse aan te spreek. In die vroeere
apartheidsdae kon enige "wit" persoon - ondanks faktore soos sy opvoedingspeil of
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ouderdom - bv. enige "swart" persoon aanspreek as jy en jou, terwyl die "swart"
persoon deur die apartheidsbestel gedwing is om die "wit" persoon as Baas aan te
spreek. Die uitdruk van solidariteit [sien ook 1.3.5) lei ook bv. tot die gebruik van
aanspreekvorme soos jy enjou en die gebruik van eksklusiewe registers [woordeskat
wat nie-ingewydes uitsluit). 'n Sekere varieteit van 'n taal, bv. Standaardafrikaans,
sou solidariteit kon bewerkstellig mi ts vooroordele, bv. ten opsigte van kleur of
religieuse verskille, nie konflik skep nie.

[3)

Aanpassing van die taalregister:
Sprekers pas hul taalgebruik aan op grand van die verhoudinge met hul
gespreksgenote, soos 'n vereenvoudigde taalregister wanneer daar met iemand met
'n laer skolastiese opleiding gekommunikeer word [bv. 'n kleuter). In hierdie opsig
speel stereotipering in sosiale veranderlikes soos ouderdom, geslag, etnisiteit en
geografiese herkoms 'n rol: 'n tienjarige het 'n beter woordeskat as 'n vyfjarige, mans
is geneig om meer te vloek as vrouens, 'n konstruksie soos "Die vrou hy is kwaad"
word geassosieer met 'n swart Afrikaansspreker, en Namakwalanders het woordeskat
wat Johannesburgers nie het nie, en omgekeerd.

'n Sosiolinguistiese ondersoek soos die studie het 'n linguistiese invoer, maar neem ook
sosiale faktore in ag. So dwing 'n ondersoek na Johannesburgse Afrikaans byvoorbeeld die
ondersoeker na allerlei interaksies tussen taalvorm en sosiale konteks, maar die belangrike
faktor bly die feit dat daar gewerk word met 'n verstedelikte ondersoekgroep, wat verskillende
vorme van differensiasie voed en lei tot die ontwikkeling van sosiolekte [vgl. Du Plessis,
1983:45).
Volgens Van Rensburg [1983:7) kan variasiestudies 'n "kloofverklein" deurdat die data wat
s6 versamel word, bydra tot die Afrikaans wat in die toekoms gepraat en geskryf sal word,
en kan dit die stywe formaliteit van Standaardafrikaans aan die een kant, en die

spontanei:teit en egtheid van die taalgebruik van die Afrikaans van baie sogenaamde
"nie-standaardtaal"-groepe nader aan mekaar bring.
Die studie is dan "primer gerig op die identiteit van die spreker en sy sosiale agtergrond.
terwyl die isolasie van die teks en die taaluiting, onaanvaarbaar geag word. Die absolute
geldigheid van ou gevestigde en deur die tyd geheiligde konsepte soos bv. standaardtaal
word bevraagteken wanneer taal in sy breer sosiale verband bestudeer word" [Esterhuyse,
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1986: 1-2) (eie onderstreping).

1.3.3 Die verband tussen taal en ideologie
Trew (1979:95) beweer dat daar geen rou, onge!nterpreteerde, teorie-vrye feite bestaan nie.
Enige persepsie berus op teorie of ideologie. 'n Stel idees wat ervarings orden en sin maak
uit die wereld is 'n ideologie, en kom neer op die mens se pogings om omvattende sake in te
perk tot iets wat hy kan begryp en kan aanvaar.
Loubser (1987:122-128) wys op twee algemene definisies van ideologie. Volgens Althusser
is dit 'n "normale", aaneenlopende proses binne die samelewing. Daarteenoor bestaan daar
'n beskouing van ideologie as 'n soort maatskaplike kwaal. Laasgenoemde val min of meer
saam met Marx se definisie van 'n ideologie as 'n stelsel van idees waardeur die verhouding
tussen mense en die omstandighede van hul bestaan in mistiek gehul word, aangesien dit
'n middel is waardeur die regerende klas sy posisie handhaaf deur die toestande van
uitbuiting en onderdrukking in die hart van die samelewing te verberg.
Volgens Loubser (op. cit.) word die volgende kenmerke oor die algemeen aan ideologie
verbind (kenmerke wat almal deur taalgebruik gereflekteer word en in hoofstukke 3 en 4
verder toegelig word):
(a)

'n Ideologie uereenuoudig die realiteit (op verwronge en verarmende wyse; 'n sekere

persepsie van die wereld word verskans in die psige van die lede daarvan, bv. in die
rapportering van nu us en die interpretasie daarvan, die geskiedskrywing, die klem in
onderwys, en selfs die geloof in God).
(b)

'n ldeologie uerleen legitimiteit aan 'n sekere status quo (dit verklaar onder andere

die maatskaplike, kulturele, religieuse en politieke strukture van die gemeenskap se
bestaan).

(cl

'n Ideologie ontwikkel as geuolg uan morele druk uan buite (wanneer 'n status quo

onder intense morele druk kom, begin die ondersteuners daarvan argumente
ontwikkel om hulself te regverdig).
(d)

'n Ideologie maak gebruik uan 'n onkritiese wereldbeskouing (dit word gekenmerk
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deur die afwesigheid van kritiese
[e)

besi~ning).

'n Ideologiejunksioneer met behulp van mites [weens die onkritiese en irrasionele
aard van die ideologie).

[f)

Ideologiee is selfverduidelikend [dit funksioneer as 'n geslote, hermeneutiese

kringloop, wat ook die manier bepaal waarop religieuse tekste en historiese tradisies
geinterpreteer moet word).
[g)

Ideologieejunksioneer hoojsaaklik onbewustelik [die grootste deel van 'n ideologie

is gewoonlik, soos die onderste gedeelte van 'n ysberg, verskuil onder die oppervlak
van die menslike bewussyn).
[h)

Ideologiee is ingebed in instellings [daar is 'n diep geestelike struktuur in 'n

samelewing teenwoordig wat die oppervlakstruktuur daarvan implisiet bei"nvloed soos byvoorbeeld in die taalgebruik) ..
[g)

'n Ideologie is absolutisties [dit kan nie kompetisie duld nie en neig om alle ander
idees in die omgewing op die ideologie self te konsentreer - daarom funksioneer
ideologiee nooit afsonderlik van godsdiens nie).

Volgens Degenaar [1992:2-9) het die woord ideologie, soos die woord kultuur, 'n
verskeidenheid van betekenisse. Eerstens is ideologie 'n stel opvattinge. Tweedens is dit 'n
handeling-gerigte stel opvattinge. Derdens is ideologie 'n stel opvattinge wat waardeoordele
as feitelike stellinge aanbied. Vierdens is ideologie 'n stel opvattinge wat die belange van 'n
groep weerspieel; 'n feit waarvan die groep gewoonlik onbewus is. Vyfdens is ideologie 'n
stel opvattinge wat die ekonomiese belange van 'n bepaalde groep, naamlik die heersersklas,
verberg: waardes word gebruik om groepsbelange te regverdig, en wel op so 'n manier dat
aan tydelike handelinge en strukture tydlose geldigheid gegee word.
Sesdens is ideologie 'n stel opvattinge waarin betekenis in diens van magstrukture staan.
Negatief gesien, plaas laasgenoemde betekenis in diens van die mag en onderdrukking.
Positief gesien, staan betekenis in diens van die mag van bevryding. Degenaar [op. cit., pp.67) voer aan: "Die besondere betekenis van hierdie sesde betekenis van ideologie is die insig
dat taalgebruik nie Los staan van magsverhoudinge nie. Bekend is seksistiese taalgebruik
waarbinne, byvoorbeeld, God gereduseer word tot die metqfoor van vaderskap asof dit
vanseljsprekend is. So is daar ook etniese stereotipering, taalgebruik wat in die ban staan
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van nasionalisme, apartheidstaal: ons/hulle, Eurosentriese vooroordele in evaluering van
kulture, en die verdeling van die wereld in eerste en derde wereld komponente".

Ooreenkomstig Degenaar (op. cit., p. 7) se mening, word in die proefskrif telkens daarop gewys
dat taal, kultuur en ideologie nou verweef is en dat Afrikaans nie net 'n neutrale
kommunikasiemiddel is nie, maar medebepalend kan wees vir die wyse waarop sprekers die
werklikheid ervaar. Taal konstitueer nie net die mens se ervaring nie, maar ook die mens
self.

Wanneer bovermelde kenmerke in ag geneem word, word die ideologie agter die bestaan van
'n Afrikanervolk met 'n eie taal, Afrikaans, duidelik.
Met verwysing na 'n spesifieke kenmerk van Afrikaans word die term ideologie in hierdie
studie soos volg geinterpreteer:
Die tipiese opvattinge en beginsels van 'n politieke en maatskaplike bestel, insluitende die
religieuse opvattinge wat ten grondslag van sodanige politieke of ekonomiese bestel le of
daartoe hydra, en wat tot die vorming van mites en veral starheid en onversetlikheid van
denke en optrede lei. (Sien ook HAT, 1991:427 en Loubser:l987).
'n Taal weerspieel onder andere die waardes, filosofiee en ideologiee van sy sprekers.
Wanneer 'n Afrikaanssprekende bv. souse: "Moenie naaldwerk doen op 'n Sondag nie; jy
steek die naald in die oog van die Here," word 'n spreekwoord gebruik wat sy oorsprong in

'n bepaalde lewensbeskouing het; in die geval het dit 'n oorgelewerde Calvinistiese basis.
Die Afrikaanse taalidioom bevat, in die meeste varieteite, talle uitdrukkings wat hul
oorsprong in die Bybel - en interpretasies van die Bybel - het. Voorbeelde is legio, en die
volgende dien slegs as enkele illustrasies:

'n Gideonsbende; 'n Goliat; 'n Fariseer; jou

talente vermors; op die water loop; 'n Judaskus; 'n heiden; soos manna uit die Hemel; dis
hel op aarde; ek het hom hel gegee, 'n barmhartige Samaritaan; gaan na die mier en
word wys; dis 'n gejaag na wind; jou perels voor die swyne werp; verbode vrugte;
goddeloos (stout); land van melk en heuning; hanteer asofjy melaats is; terugverlang na
die vleispotte van Egipte; uitverkorenes; salwing en bekering.

Bepaalde interpretasies van die Bybel, soos bv. deur die Rooms-Katolieke en Gereformeerde
Kerke, speel 'n groot rol in die woordeskat en taalgebruik van die Afrikaanssprekende. En
dit is veral die Calvinisme en Puritanisme, die voedingsaar van die Gereformeerde Kerke -
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wat die taal Afrikaans (spesifiek die omstrede Standaardafrikaans) ten opsigte van die
leksikon, idiomatiek, fonologie, sintaksis en selfs metaforiek bei'nvloed het (vgl. 4.2; 4.5.2.2
en 4.4).
Daarbenewens bevat Afrikaans bv. ook, soos aangetoon deur Du Plessis (1992:16-23), reste
van 'n koloniale ideologie - soos weerspieel in die leksikon deur woorde soos apartheid, baas,

miesies en kajferwerk4 •
Hierdie studie handel oor die ideologie agter die woordeskat en opname van nuwe leksikale
items in Afrikaans; asook die ideologie agter die weerstand teen "vreemde" bei'nvloeding en
die paniek oor die voortbestaan van Afrikaans [waarmee eintlik Standaardafrikaans met al
die soms verskuilde religieuse en politieke ladings bedoel word).
Wanneer daar dus gepraat word van 'n ideologiese besinning oor Afrikaans, word die
volgende bedoel:
(a)

Watter ideologie/ideologiee bei'nvloed die Afrikaansprekende - meer spesifiek die
tradisioneel blanke Afrikaner - se houding teenoor "vreemde" invloed op Afrikaans?

(b)

In watter mate bei'nvloed hierdie ideologie/ideologiee die leksikon, sintaksis,
morfologie, fonologie, idiomatiek en metaforiek van Afrikaans, ook ten opsigte van
vernuwing?

(c)

Watter norme is geldig by taalkomitees en kultuurverenigings se besinning oor
Afrikaans?

Die taalgebruik van Afrikaanssprekendes is dus volgens hierdie sosiolinguis onlosmaaklik
deel van die politieke en maatskaplike konteks van die Suid-Afrikaanse situasie en bepaalde
ideologiee wat 'n rol speel en gespeel het in die vorming van Standaardafrikaans en die
stigmatisering van sekere dialekte, sosiolekte en "vreemde invloed".

1.3.4 Die verhouding tussen taal en mag
Taal reflekteer onderliggende sosiale, ekonomiese en politieke stromings.

Dit reflekteer

magsverhoudings in 'n samelewing en word ook gebruik om magsverhoudings te handhaaf.
In 'n multitalige land word die gebruik van 'n taal in hoestatus-domeine (soos die parlement,
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howe en die onderwys) nie noodwendig bepaal deur die aantal sprekers van daardie taal nie,
maar deur hul politieke en ekonomiese mag (prof A.O. Cluver in Unisa Nuus, Mei - Julie
1996).
Om die argumente in hierdie studie in perspektief te stel, is dit nodig om te wys op hierdie
verhouding tussen taal en mag. Alhoewel hierdie verhouding volgens Pieterse (1995:46-47)
problematies is in die sin dat 'n abstrakte konsep soos "mag" ge1soleer moet word en met taal
in verband gebring moet word, is dit wel moontlik om op verskeie verbande tussen taal en
mag te wys.
Volgens Pieterse (op. cit., pp.47-49) is die basiese aanknopingspunt tussen taal en mag dat
taal gebruik word om gesag of mag uit te voer, om te manipuleer en te oorreed. Mag is dan
die gevolg van menslike, sosiale (taal)handelinge en interaksies. Taal kan op verskeie wyses histories, sosiaal en funksioneel - mag deur middel van sprekers verwerf. Taal word veral
simbolies gebruik om bestaande sosiale en/of politieke magsverhoudinge (ofwanverhoudinge)
uit te druk.

Campbell (Sunday Times, 13 Okt 1996) berig dat Engels onlangs as tweede taal deur die
Algeriese regering aangeneem is.

Die belangrikheid van die feit is dat taal mag

verteenwoordig. Engels is as die taal van die internasionale ruilhandel stelselmatig besig om
die wereld kultureel oor te neem (en het reeds in hierdie sin 'n groot invloed op Afrikaans
gehad, en het dit steeds, veral via Amerikaanse invloed; sien 2.8).
Daar word beraam dat een biljoen mense teen die jaar 2000 Engels as eerste, tweede of
"vreemde" taal sal praat. Alhoewel Algerie se besluit miskien ook met die wegdoening van
(Franse) kolonialisme te doen het, het dit waarskynlik meer om ekonomiese redes gegaan.
Algerie het, soos sy Marokkaanse, Tunisiese en Libiese bure, na Engels oorgeslaan ter wille
van sy ekonomie.
Volgens die Britse Konsulaat in Frankfurt, lees meer as twee-derdes van die wereld se
wetenskaplikes Engels. Driekwart van die wereld se pos word in Engels geskryf. 80% van
die wereld se rekenaarkennis word in Engels geberg.

Dit is onder andere die taal van

Internet.
Woorde beteken geld - soos in die moontlike finansiele gewin wat hierdie navorser uit hierdie
studie kan maak.

Die meeste betoe oor "taallojaliteit", "taalliefde", "taaltrots", en

"taalverraad" deur akademici en leke moet ook in hierdie lig beskou word.

23
En die Anglo-Saksiese kultuur is besig om te groei wanneer daar in ag geneem word dat
Brittanje 90 000 nuwe boeke gedurende 1995 gepubliseer het (China was tweede en
Duitsland derde). Sien die illustrasie oor die globale verspreiding van Engels aan die einde
van hierdie hoofstuk.
Die taalsosiologiese realiteit hiervan is dat taalbeheersing - veral in die registers wat gebruik
word vir statusbeklemtoning - mag verteenwoordig - omdat politiese en kapitalistiese gewin
daardeur verkry word.

Daarom is Afrikaans verpolitiseer ter wille van die ekonomiese

oorlewing van die (wit) Afrikaner.
Kachru (1986: 121-140) wys daarop dat die volgende etikette, wat almal mag verteenwoordig,
aan Engels toegeken word:

Positief

Negatief

Nasionale identiteit

Anti-nasionalisme

Literere renaissance

Anti-boorling-kultuur

Kulturele spieel (vir

Materialisme

inheemse kulture)

* Verwestering

Modernisering

Wortelloosheid

* Liberalisme

Etnosentrisme

U niversalisme

Permissiwiteit

Tegnologie

Verdelende effek

Wetenskap

Vervreemding

Mobiliteit
Toegangskode

( * Binne die paradigma van Standaardafrikaans sou Liberalisme (vgl. die assosiasies
met demokratisering en bevryding) waarskynlik eerder onder die negatiewe etikette
ressorteer, terwyl Verwestering (vgl. die assosiasies met beskawing en superieure
kultuur) waarskynlik eerder onder die positiewe etikette sou ressorteer).

Een van die belangrikste voorvereistes vir linguistiese mag is die houding teenoor
taalgebruikers, wat positiewe, negatiewe en neutrale gevoelens teenoor 'n varieteit behels
(ibid., p.124).

Die houding van die proponente van Standaardafrikaans teenoor ander
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varieteite is 'n sprekende voorbeeld hiervan: die antler varieteite, veral diegene wat
"mengeltaal" bevat, word as minderwaardig bestempel [sien 3.1).
Hierdie etikette hou verband met die feit dat Engels as wereldtaal 'n mag het wat verbind
word met verskillende soorte maatskaplike mag. Hierdie dimensies sluit onder andere die
volgende in:

1.3.4.l

Uitbreiding van die spraakgemeenskap

Die dimensie behels die verspreiding van 'n taal om die spraakgemeenskap
korpusgewys uit te brei.
Kachru [op. cit., pp. 128-129) se model vir taalverspreiding en die motivering van
magsverkryging wat daarmee verband hou, het in verskeie opsigte betrekking op
Standaardafrikaans. Kachru wys daarop dat die motivering vir die verkryging van
verskillende soorte mag besonder sterk was in die geval van tale wat geassosieer
is/word met kolonialisme, bv. Engels, Frans, Portugees en Spaans. Die persepsie van
hierdie tale - deur die sprekers daarvan en andere - is dat hulle ook 'n aantal magte
simboliseer, wat die volgende insluit:
[a)

Ontwikkeling in die religieuse sin:

Ontwikkeling staan bier in die konteks van religieuse indoktrinasie, bekering en
beloning uit 'n hiernamaalse wereld. Kachru haal Mazrui [1975:201) soos volg aan
in hierdie verband: "Christianity in Africa ... is the religion of the power elite in the

majority of countries south of the Sahara".
In die Suid-Afrikaanse konteks kan Standaardafrikaans as simbool van Christelike
waardes [sien hoofstuk 4) as voorbeeld van hierdie uitgangspunt dien.
(b)

Merker van die "beskawingsproses":

Hierdie simbool verwys na die "beskawingsproses" as die ontwikkeling van materiele
en intellektuele potensiaal deur verskeie prosesse van verwestering. Taal word onder
andere beskou as 'n waardevolle gawe wat aan "inboorlinge" oorgedra kan word.
Vergelyk in hierdie verband die versimbolisering van Standaardafrikaans as 'n middel
tot beskawing, en "Algemeen-Beskaafde Afrikaans" as simbool van opvoeding en
beskaafdheid, soos bespreek in hoofstuk 2, 3 en 5.
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(c)

Distansiering van inheemse kulture:

Hierdie aspek hou verband met die "beskawingsproses". Vergelyk in hierdie verband
konserwatiewe Afrikaners se aandrang op Afrikaans as 'n "suiwer Germaanse taal"
wat geensins deur "inboorlingtale" be'invloed is nie, soos bespreek in 3.1. Sien ook
3.2.8.
(d)

Toegang tot verskeie terreine van kennis:

In die hedendaagse Suid-Afrikaanse konteks word hierdie argument veral aangevoer
om Engels ten koste van inheemse tale te propageer, terwyl Standaardafrikaans
dieselfde beginsel toegepas het ten opsigte van inheemse Afrikatale, onder andere
deur Afrikaans nader aan Standaardnederlands te bring (vergelyk hoofstuk 4).
(v)

Merker van modernisering:

Die modernisering- en ontwikkelingseffek van Engels word primer bepaal deur die
houding van mense teenoor gebruikers van hierdie taal. In die geval van Afrikaans
het die houding van anderstaliges weens die assosiasie van Afrikaans met die
apartheidsbestel die teenoorgestelde uitwerking gehad. Sien hoofstuk 4 in hierdie
verband.
Die motivering agter die mag van taal is volgens Kachru (op. cit., p.131) veral gelee
in opvattinge oor die toepaslikheid van die taal, naamlik: (1) wat mense dink hulle
deur middel van die taal sal kan bereik en (2) wat andere dink van 'n persoon
wanneer hy/sy die taal gebruik.
Kachru (op. cit., pp. 132-133) se betoog oor die bestaan van 'n Binnekring en
Buitekring in die geval van Engels kan ook op Standaardafrikaans van toepassing
gemaak word.

In die Standaardafrikaanse konteks kan die Binnekring met die

normkodifiseerders en normbewakers (vgl. Bartsch, 1984: 177-196) van
Standaardafrikaans vergelyk word, terwyl die Buitekring met "niestandaardtaalgebruikers", of algemene gebruikers van Afrikaans, vergelyk kan word. Kachru voer
aan dat die terreine van linguistiese mag en beheer hulself manifesteer in vier basiese
areas:
(i)

Linguistiese beheer:

Dit behels, soos in die geval van Standaardafrikaans, veral die keuring van
leksikografiese navorsing en inskrywings wat waardig is om in woordeboeke te
verskyn; welke keuses deur die Binnekring uitgeoefen word.
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[ii)

Etnosentriese houdings:

Dit behels die subtiele vooroordele van die Binnekring [bv. in die keuses van
voorgeskrewe werke deur sillabusskrywers van Afrikaanse onderrig op skoolvlak)
teenoor die literere kreatiwiteit van skrywers uit die Buitekring;

asook watter

literatuur in professionele publikasies verskyn al dan nie. Die bekragtiging en keuse
van sodanige literatuur deur die Binnekring was in die geval van Standaardafrikaans
tradisioneel albosentristies [sien 3.1).

(iii)

Die houdingsaspek:

Dit behels veral die identiteit van individue en spraakgemeenskappe en die houding
van taalgebruikers teenoor mekaar. Vergelyk in hierdie verband die
sentimentalistiese toe-eiening van Afrikaans as 'n simbool van wit Afrikaners, soos
bespreek in hoofstuk 4, veral 4.8, en 5.1, en die reaksie hierop. Dit is belangrik ten
opsigte van Standaardafrikaans in sy huidige gestalte om die houding van
verwestering as 'n positiewe tendens en afrikanisering as 'n negatiewe tendens in ag
te neem - die houdings teenoor verskillende varieteite spruit hieruit.
(iv)

Pedagogiese aangeleenthede:

Dit behels veral die benadering van die Binnekring tot taalonderrig. In die proses
word die behoeftes van die Buitekring nie in ag geneem nie, en word kultureelbevooroordeelde aannames ten opsigte van taalvaardigheid op skoolvlak gemaak. Dit
behels in die geval van Standaardafrikaans ook die benadering wat gevolg is met die
samestelling van sillabusse vir Afrikaans. Vergelyk in hierdie verband die bespreking
oor taalinterne konflik in 4.6.3.

1.3.4.2

Middel tot ontwikkeling

Dit behels die gebruik van taal as 'n middel tot kulturele, religieuse en ander vorme
van "ontwikkeling".

Indien Afrikaans 'n middel tot ontwikkeling is, sal dit - soos ander kulturele besittings
- erkenning moet gee aan nie-westerse kenmerke wat bygedra het tot die "algemeenbeskaafde taal" [sien 2.3; 2.4; 3.2.2

e~1

3.2.8). Gebeur dit nie, het ons te doen met

manipulering van taalkenmerke [vgl. 1.3.4.4) omdat dit selektief gebruik word om dit
binne 'n gekose raamwerk van die Binnekring te laat inpas [bv. suiwer taal
taal).

= blanke
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In hierdie opsig is die konsep van verwestering as merker van beskawing (sien 3.2.8)
'n etnosentriese siening wat o.a. aanleiding gegee het tot metafore. Voordat die
wetenskap bewys het <lat die Aarde om die Son draai, het die mensdom die
teenoorgestelde geglo. Alhoewel daar deesdae stellig geen ingeligte persoon is wat sal
beweer <lat die Son om die Aarde draai nie, bestaan die ou veronderstelling voort in
metafore soos sonsopkoms en sonsondergang.
destyds veronderstelde werklikheid.

Die metafore verteenwoordig 'n

In dieselfde sin impliseer metafore soos

Kleurling, gemengde bloed (streng gesproke geen akkurate wetenskaplike term nie)

en rassevermenging noodwendig die ~estaan van "suiwer" "rasse" (vgl. Van der Ross,
1979:4-5), met ander woorde, veronderstelde of geYdealiseerde werklikhede (vgl. ook
4.7). Hierdie geYdealiseerde werklikhede het in die praktyk onder andere implikasies
ten opsigte van magsverhoudinge.
Die mag wat taal onder andere deur middel van metaforiek uitoefen, blyk duidelik uit
'n kort, hipotetiese besinning oor die term nie-blank/nieblank/Nie-Blank/nie-Blank.
Soos in die geval van standaard/niestandaard, skep hierdie term 'n geYdealiseerde
kategorie vir 'n groep mense wat in negatiewe semantiese terme vergeleke met
Europeers/blankes gedefinieer word (vergelyk 1.1.2 supra).
Vergelyk bv. die affek verbonde aan 'n konstruksie soos nie-swart5. Veronderstel 'n
koerantopskrif soos die volgende:
NIE-SWARTE VRAAGSTUK IN PARLEMENT OP SPITS GEDRYF.

Hierdie opskrif sou onder andere soos volg vertolk kon word:
(i)

Die (geYmpliseerde) swartes is die norm; persone wat nie swart is nie,
is "anders" omdat hulle nie swart is nie.

(ii)

Die persone wat nie swart is nie, is per implikasie minderwaardig
omdat hulle nie voldoen aan die definisie van "swart" nie.

(iii)

Die swartes beklee 'n magsposisie ten opsigte van nie-swartes.

Tog was die gebruik van die metafoor nie-blankes in die Suid-Afrikaanse konteks tot
onlangs 'n algemeen aanvaarde feit: Daar is persone wat anders lyk, optree en praat
as die. norm, die blankes. Hierdie persone word in 'n minderwaardige posisie teenoor
die blankes gedefinieer deur 'n negatiewe kenmerk, naamlik nie-blankes, aan hulle
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te koppel.

Die

skepping

van

metafore

soos

nie-blank/nieblank/Nie-Blank/nie-Blank

verteenwoordig dus 'n psigolinguistiese werklikheid: om mag te skep en uit te oefen
deur middel van taal. In linguistiese terme skep die gebruik van hoofletters al dan
nie in hierdie geval wisselende grade van die bevestiging van die metafoor: hoe meer
hoofletters, hoe meer word die kategorie 'n werklikheid, 'n naam (een van die funksies
van name is om te identifiseer). Vergelyk ook 4.7.

1.3.4.3

Dekultivering van tradisies

Dit behels die gebruik van taal om · mense van hul eie tradisies te dekultiveer.
"Ontwikkeling" (verwestering/"beskawing") geskied dan ten koste van tradisies. Die
vraag is hier of verwestering sinoniem is met ontwikkeling.

Die skepping van

metafore (sien 1.3.4.2) om kulturele verskille aan te dui, het egter in plaas van om
mense se tradisies te dekultiveer eerder juis differensiasie en identiteit beklemtoon.
Afbakening (sien 1.3.4.2) en solidariteit (sien 1.3.4.6) sluit hierby aan, want sosiale en
geografiese isolasie van spraakgemeenskappe het in die Suid-Afrikaanse konteks
eerder tradisies en eiesoortige taalvorme versterk. Erkenning van sommige van die
taalvorme op grond van hoe gebruiksfrekwensie word in die proefskrif bespreek (sien
hoofstukke 5, 6 en 7).

1.3.4.4

Beheer van domeine van kennis en inligting

Hierdie dimensie hang saam met linguistiese beheer en pedagogiese aspekte (sien
1.3.4.1).

Manipulasie deur taal hang saam met die gebruik van taal as magsinstrument, en
kan geskied deur middel van (a) formele manipulasie, (b) manipulasie deur inhoud en
(c) spraakdade en hul manipulerende potensiaal (Mey, 1985: pp.33-43).

Hierdie

fenomeen word soos volg deur Mey (op. cit., p.24) gedefinieer:
"Manipulatory language is the successful veiling, by means of language, of social
oppression." (Vergelyk in die verband dekultivering, soos bespreek in 1.3.4.3)
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Mey (op. cit., pp.7-25} verduidelik hierdie stelling soos volg:
Die samelewing is op twee maniere 'n samestellende faktor van taal en die gebruik
daarvan: aan die een kant word taal bepaal deur die samelewing se strukture, wat die
geskiedkundige oorsprong en werklike ontwikkeling daarvan beheer - taal is 'n
"produk" van die samelewing. Terselfdertyd is taal die "produk" van 'n bewustelike
menslike aktiwiteit, van die menslike bewussyn. In 'n samelewing wat in klasse
verdeel is, word hierdie bewussyn egter beheer deur die samelewing se
klassestruktuur. Taal is dus onderworpe aan die samelewing se klassestruktuur,
aangesien dit beliggaam word in die bewussyn van die klasse wat die samelewing
regeer. Taal produseer hierdie reel in mense se verstand, en neem op hierdie manier
mense se bewussyn oor die samelewing gevange. Daar kan dus gepraat word van 'n
klasgebonde, klasbepaalde struktuur en die gebruik van taal.

Taal dien hierdie

reelgebonde, stelsel-gedomineerde geestestoestand as 'n soort sement om die
bestaande stand van sake aanmekaar te hou, om dit te versluier. Die hoofdoel is om
die onderdruktes onbewus van hul eie onderdrukte toestand te hou - met ander
woorde, om hulle te manipuleer. Taalmanipulasie kan dus vergelyk word met 'n
soort skerm of sluier wat bedoel is om die lelike realiteit van die lewe buite die
bewuste perimeters van die menslike bewussyn te hou. Wanneer die mens onbewus
van hierdie skerm of sluier is, word hy gemanipuleer.
Een van die maniere om mense te manipuleer, is om hulle in 'n minderwaardige
posisie te hou, en hulle in hul eie minderwaardigheid te laat glo (vergelyk weer die
negatiewe metafore nie-blank en Kleurling). Deur 'n universeel geldende linguistiese
norm te skep (of selfs die illusie van sodanige norm), en dit dari te verbind met 'n
spesifieke groep van die samelewing, naamlik die goed opgevoede klas (die "Blankes"
in die geval van Standaardafrikaans}, word dit buite die bereik van die "laer" klasse,
die "niestandaardtaalsprekers", gestel. Op hierdie wyse word die "laer klasse" dan
taalkundig gemanipuleer (ibid., pp.26-29}.

Fonnele manipulasie vind plaas deur middel van die veronderstelde objektiewe
raamwerk van 'n taal - die grammatika wat as die fonologie, morfologie en sintaksis
daarvan bekend staan.

Hierdie raamwerk vorm 'n taal se "struktuur", en is

veronderstel om sosiaal neutraal te wees.
In die praktyk is die sogenaamde objektiewe "korrekte" uitspraak egter bloot die
manier waarop mense in die boonste maa tska plike klasse van die samelewing woorde

30
uitspreek (vgl. byvoorbeeld die stigmatisering van die geaffrikatiseerde /j/ in [J cH]).
"Korrektheid" (hetsy op die fonetiese, morfologiese of sintaktiese vlak) kan ook net
verwerf word binne beperkings van die samelewing self. Daarom is dit die regerende,
bevoorregte lede van die samelewing wat ook die opgevoede klas in hierdie opsig is,
en is dit ook hierdie lede wat die "korrekte" taal vroeg aanleer en dit later in hul
loopbaan gemaklik kan gebruik. Hierdie "korrektheid" is 'n ideale middel om ander
mense te manipuleer - vandaar bv. die talle briewe aan koerantredakteurs oor "swak
gebruik van Afrikaans", wat dikwels eintlik die ouer geslag se vrees/afkeur vir jong
mense se minagting van hul "korrekte" taalgebruik reflekteer - met ander woorde, dit
reflekteer 'n weerstand teen die moontlikheid dat die samelewing sal verander en dat
die mag om deur middel van 'n bekende taal in beheer te wees verlore sal gaan.

Manipulasie deur inhoud vind plaas deur leksikale elemente op 'n manipulerende
manier te gebruik.

Eerstens vestig die leksikon konsepte soos "vryheid" op 'n

universeel aanvaarde linguistiese basis. Tweedens ontken dieselfde leksikon dat
konsepte (bv. "vryheid") historiese entiteite is wat deur mense geskep is en daarom
nou geassosieer behoort te word met die organisasie van 'n gegewe samelewing op 'n
gegewe tyd. Hierdie manipulasie deur middel van inhoud vind bv. plaas wanneer 'n
politikus namens 'n groep die inhoud van die woord "vryheid" in 'n toespraak
definieer, of wanneer 'n geestelike leier se: "As jy so of so maak, saljy Hemel toe

gaan ... "

Manipulasie is ook ter sprake wanneer 'n geestelike leier, politikus,

ensovoorts deur sy/haar woordgebruik halwe waarhede verkondig, m.a.w. sekere feite
verswyg wat dalk sy/haar doelwit (om ·mense te be!nvloed) sal verongeluk. Vergelyk
ook religieuse en maatskaplike manipulasie van mense deur middel van
mensgemaakte vereistes vir konsepte soos bekering, hergebore Christen (wat 'n

mens moet doen om dit te vermag) en afsonderlike ontwikkeling en seifbeskikking
in die Suid-Afrikaanse konteks.

Manipulerende spraakdade: Linguistiese manipulasie word gekenmerk deur die
onderdrukkende versluiering van 'n taalhandeling. Daarom is manipulasie in elke
spraakdaad teenwoordig as 'n inherente potensiaal, bv. die aflegging van 'need of

belofte as uiting met 'n morele of religieuse basis. Wanneer A bv. aan B gedurende
'n huwelikseremonie belowe om vir ewig aan B getrou te bly, en B aanvaar hierdie
belofte, verleen die spraakdaad manipulerende mag aan B.

Vergelyk bv. die

manipulerende mag van Geloftedag (met die implikasie van 'n belofte aan God) in die
Suid-Afrikaanse konteks.
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1.3.4.5

Ter wille van misleiding

Taal word ter wille van misleiding te gebruik, onder andere as middel om eensydige
geskiedenisse en taalsillabusse in te stel; die taal as simbool van beskawing voor te
stel en dit te gebruik om politieke ideologie en revolusionere denkrigtings te
verkondig.
Die mag van taal moet basies in die lig van simbole en manipulasie van simbole
beskou word. Linguistiese mag kan manifesteer in die aanpassing van linguistiese
gedrag op een van twee maniere: (1) deur 'n kode by die linguistiese repertoire van
'n spraakgemeenskap te voeg, deur middel van oorreding, regulasie, lokmiddele of
dwang; of (2) deur 'n spesifieke taalvarieteit te onderdruk en 'n ander varieteit te
verhef (welke onderdrukking/verheffing nie duidelik identifiseerbaar hoef te wees nie dit is dikwels psigologies uiters subtiel)(ibid., pp. 122, 135-136).
In die geval van Standaardafrikaans kan eersvermelde aanpassing van linguistiese
gedrag veral van toepassing wees met die toevoeging van Standaardnederlandse
kodes as standaardiseringsmiddel, asook die toevoeging van Engels as vereiste tweede
taal, tot Afrikaans, terwyl laasvermelde aanpassing van linguistiese gedrag veral van
toepassing is op die onderdrukking en stigmatisering van die Kaapse en
Oranjeriviervarieteite

ten

gunste

van

die

ontwikkeling

van

die

varieteit

Oosgrensafrikaans tot standaardtaal, en die verheffing van die varieteit tot norm vir
korrektheid (sien 3.1.2).
Twee hipoteses oor die mag van taal is eerstens dat 'n spesifieke taal intrinsieke mag
het, met ander woorde, dit het intrinsiek sekere linguistiese en ander kenmerke wat
dit bv. 'n taal maak wat geskik is vir internasionale rolvervulling (bv. in die geval van
Engels). Hierdie mag van ta al word onder andere met rasse-superioriteit vereenselwig.
Tweedens is daar 'n hipotese dat taal mag verkry deur middel van historiese,
maatskaplike en funksionele prosesse. Wanneer 'n taal mag verkry het, is dit nie
altyd maklik om sodanige mag vir 'n onbeperkte tydperk te behou nie (ibid., p.123).
Die tweede hipotese is veral van toepassing op Standaardafrikaans in die lig van die
moontlikheid dat Standaardafrikaans waarskynlik besig is om die zero-effek as
paradigma te bereik binne die nuwe, multilinguistiese Suid-Afrikaanse bestel (sien
3.3.2.3);

veral omdat dit nie meer die simboliese draer van superioriteit en

32
ekonomiese mag is nie as gevolg van die magsverlies van die Afrikaner. Vergelyk ook
1.3.4.4 hierbo.
1.3.4.6

Skeppini van athanklikheid

Hierdie dimensie behels die skepping van 'n kringloop van afhanklikheid van 'n land,
nasie, kultuur, ensovoorts, namate dekultivering plaasvind.

Dit behels die

onderdrukking van varieteite en verheffing van die standaardvorm as enigste toegang
tot werkgeleenthede en sosiale aanvaarbaarheid.
Die vermoe van mense of instellings om die gedrag en materiele bestaan van ander
mense te bepaal, is 'n oorganklike proses wat 'n oneweredige verhouding behels: X
het meer mag as/oefen mag uit oor Y (Fowler, 1985:61-82).
Aangesien ideologiee op hul duidelikste in taal uitgedruk word (Kress, 1985:29), is dit
belangrik om daarop te let dat die magsverhoudinge wat ideologie propageer nie
natuurlik en objektief is nie - hulle. is kunsmatige, maatskaplik gekonstrueerde
intersubjektiewe realiteite (Fowler, 1985:61). Die mense wat hierdie mag uitoefen,
kan optree asof hierdie magsverhoudinge onvermydelik en onveranderlik is, maar
vorm eintlik deel van die maatskaplike konstruksie van die realiteit.
Standaardafrikaans is een van die hoofmeganismes in hierdie proses van
maatskaplike konstruksie. In sekere kringe is dit 'n instrument om konsepte en
verhoudinge op die gebied van mag en beheer te konsolideer en te manipuleer. Dit
word nie net gebruik om bestaande posisies van gesag en privilege af te dwing en uit
te buit op direktiewe maniere soos in bevele, versoeke, proklamasies en ander
interpersoonlike gebruike nie; dit dien ook op voortdurende basis om die statusse en
rolle waarop mense hul aanspraak op die uitoefening van mag baseer te bevestig, soos
in diskoerse wat direk in die magstruktuur plaasvind, bv. gedurende onderhoude of
in die skoolklaskamersituasie (ibid., p.62).
Konstitutiewe praktyke is meer kompleks.

Die basis daarvan is die ideologiese

maatskaplike konstruksie van die realiteit wat hierbo ter sprake gekom het. In hierdie
geval is dit die instellings, rolle en statusse wat die hierargie in stand hou wat
gekonstrueer word ten einde die uitbuitingsgeleenthede van die regerende klas te
bewaar en die laer klasse in vrywillige of onvrywillige onderdanigheid te hou. Die rol
van taal hierin is om ideologie voortdurend te formuleer en aan te dring op stelsels
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van oortuiging wat die magsinstellings legitimiseer. Taal deel hierdie rol met ander
semiotiese stelsels (bv. kleredrag, die kunste en decor), maar is die belangrikste van
hierdie stelsels: deur middel van taal word die wereld bv. deur verskillende kulture
opgedeel in konseptuele kategoriee. Ideologie word egter ook uitgedruk in sintaktiese
strukture soos transitiwiteit en verskillende fonologiese vorme (ibid., pp.62-65).
Lede van verskillende sosiale groepe praat verskillende varieteite. Alhoewel hierdie
varieteite linguisties gelykwaardig is, word Standaardafrikaans met situasies van
prestige, sukses en gesag geassosieer, terwyl andere met situasies van magteloosheid
en ontneming geassosieer word (vgl. byvoorbeeld die gestigmatiseerde posisie van
"Wes-Kaapse" varieteite teenoor "Standaardafrikaans").
Wanneer A vir B as "jy" aanspreek en B reageer met "u", .word 'n bepaalde
magsverhouding uitgedruk. Mag kan dan as 'n abstraksie vir "ouer as", "sterker as"
of "ryker as" in sulke verhoudinge beskryf word.

"Solidariteit" is gebaseer op

ooreenkomste in hierdie verhouding wat ooreenstemmende gedragsdisposisies
regverdig.
'n Taal is nie uniter nie: verskillende groepe gebruik verskillende registers, en ook
verskillende registers in verskillende situasies omdat taal 'n magtige manier is om
ervaring, oortuiging en waardes duidelik uit te druk. Hierdie differensiele ideologie
binne tale kan maklik herlei word tot mag en die antitese daarvan, solidariteit (sien
ook 1.3.2). 'n Solidere groep is gebaseer op 'n gemeenskaplike ideologie: 'n gedeelde
stelsel van oortuigings oor die realiteit. Daarom bevestig die voortdurende gebruik
van sekere linguistiese items gedurig die groep se waardes en die individu se status
en rol.

Op hierdie manier word die groep se grense voortdurend afgebaken

(buitestanders gebruik nie die tiperende vorme nie).
Professionele groepe soos dokters, sportkommentators en platejoggies het bv.
uitgebreide terminologiee wat nie net gebruiksinstrumente is nie, maar ook kentekens
van hul identiteit en struikelblokke vir buitestanders. Die opgevoede middelklas
word weer ingewikkelde en formele sintaksis vir lees- en skryfwerk geleer, terwyl
andere nie hierdie vaardighede bemeester nie.
Hierdie registers het betrekking op mag, omdat solidariteit eksklusiwiteit meebring
en varieteit-gedifferensieerde groepe nie net horisontaal onderskeibaar is nie maar ook
vertikaal gestratifiseer is: hulle is verbind aan ekonomiese en konstitusionele
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omstandighede wat mag en geleentheid gedifferensieerd toewys.

Daarom is die

ingewikkelde jargon van die wet bv. 'n belangrike instrument vir 'n regsgeleerde om
gesag oor 'n arbeider uit te oefen. Die ideologiese struktuur van taal dra dus by om
die twee verskillende werelde van die regsgeleerde en arbeider as realiteit te bevestig
(ibid., p.67).

Die grootste linguistiese praktyk wat magsverskille in die hand werk, is die oplegging van
ideologie deur amptelike en staatsinstellings. Dit is die funksie van die ideologiese apparate
van die kerk, wet, opvoeding, polisie en weermag om die bestaan en optrede van die
heersende owerheid te legitimiseer.

Dit word verrig deur die samelewing in amptelike

diskoersgewaad te klee in wette, verslae, parlementere debatte, preke, teksboeke en lesings.
Die staatsbeheerde agentskappe word hierin bygestaan deur kommersiele ondernemings wat
baat vind uit berustende openbare houdings: banke, huisagente, vervaardigers en instellings
wat die verspreiding van idees beheer - publiseerders, tydskrifte, koerante, die radio en
televisie. Al hierdie spesialiste dra by tot die produksie van ideologiese diskoers, waardeur
'n gunstige situasie vir die groepe waarvoor die ideologie gekonstrueer is, gehandhaaf word.
Hierdie mag van taal is veral belangrik wanneer hoofstuk 3 - onder andere ten opsigte van
die skepping van mites en die taalantropologiese toe-eiening van Afrikaans deur Afrikaners ter sprake kom.

1.3.5 Taalbeplanning

Die betoog vir 'n nuwe benadering tot Afrikaans in hierdie studie impliseer taalbeplanning,
een van die aspekte van taalsosiologie (sien i .3.3 supra).
Cooper (1989:183) definieer taalbeplanning as "deliberate efforts to influence the behavior

of others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their
language codes." Volgens hierdie definisie poog hierdie studie wel bewustelik om menslike
gedrag met betrekking tot die verwerwing, struktuur en funksionele toewysing van
Standaardafrikaans te beinvloed, en kom dit dus neer op taalbeplanning.
Tollefson (1991) se definisie van taalbeplanning word soos volg deur Crawhall (1993:3)
aangehaal (Crawhall noem dit 'n "neo-klassieke" definisie van taalbeplanning en taalbeleid):
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"The commonly-accepted definition of language planning is that it refers to all
conscious efforts to affect the structure or function of language varieties. These
efforts may involve creation of ortographs, standardisation and modernisation
programmes,

or allocation of functions

to particular languages

within

multilinguistic societies. The commonly accepted definition of language policy is
that it is language planning by governments" [eie onderstrepings).
In die geval van die vorm van Afrikaans waarvoor in hierdie studie betoog word, val die klem
van taalbeplanning op die funksies van 'n nuwe benadering tot Afrikaans as 'n nuwe
"standaard" en modernisering van Afrikaans ten opsigte van 'n nuwe "standaard" [sien
hoofstuk 5).
As basis dien die volgende kenmerke van taalbeplanning wat deur Cooper [1989:183-185)
uitgelig word:
1)

Dit kan nie verstaan word sonder die sosiale konteks of die geskiedenis wat daardie
konteks geproduseer het nie [vergelyk veral die ontstaansteoriee oor Afrikaans in
hierdie verband, soos bespreek in hoofstuk 2 en 3).

2)

Die motief daarvan is veral gelee in pogings om belange te vestig of te beskerm, hetsy
materieel of niematerieel. In die geval van 'n nuwe benadering tot Afrikaans is die
motief gelee in die ontwikkeling van 'n nuwe soort algemeen aanvaarbare "standaard"
vorm wat in alle Afrikaanssprekendes se belang is - nie om spesifieke belange te
beskerm nie [sien hoofstuk 5).

3)

Dit kan op enige vlak van die sosiale hierargie van stapel gestuur word.

Die

implikasie vir 'n nuwe benadering tot Afrikaans is dat alledaagse taal-in-gebruik wel
die norm kan wees, nie noodwendig die voorstelle van akademici, kommissies en
ander normeerders wat hoog in die sosiale hierargie is nie.
4)

Geen elite of teen-elite sal die

taalbepl~nningsinisiatiewe

van ander verwelkom tensy

dit beskou word as in hul eie belang nie. Vergelyk in hierdie verband weerstand teen
verandering en die houding van Afrikaanssprekendes, soos bespreek in 4.8, asook die
motivering vir die ondersoek in 1.2.
5)

Elites be"invloed die evaluering en verspreiding van taalvarieteite binne 'n
gemeenskap.

Hulle be"invloed evaluering deur middel van statusbeplanning
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(doelbewuste pogings om die toewysing van funksies soos amptelikheid onder die tale
van 'n gemeenskap te be'invloed) en verspreiding deur middel van
verwerwingsbeplanning (georganiseerde pogings om die aanleer van 'n taal te
bevorder). Vergelyk in hierdie verband die beperkende invloede wat op die natuurlike
ontwikkeling van Afrikaans uitgeoefen is, soos bespreek in hoofstuk 4, teenoor die oop
beleid vir akkommodering van varieteite deur taalkundiges soos Van Rensburg
(1991), Du Plessis (1991) en Ponelis (1992).
6)

Taalbeplanning dien nie net elites nie, maar ook die massa in die opsigte van
versterking van die individu se waardigheid, sosiale verbintenis en gevoel van 'n band
met die verlede en die hede. Vergelyk in hierdie verband hoe die punt bots met die
manipulasie van Afrikaans in <liens van die politiek en die toe-eiening daarvan deur
Afrikaners as

'n eksklusiewe groepmerker,

asook die mag

van taal

as

magsinstrument, soos bespreek in hoofstuk 4.
7)

Standaardtale dien sodanig as simbole dat elites en teen-elites sal poog om hulle te
vestig as hulle nie reeds bestaan nie. Vergelyk weer in hierdie verband die verheffing
van Afrikaans as simbool van die Afrikaner met die opkoms van AfrikanerNasionalisme, soos bespreek in hoofstuk 4, en voorstelle vir 'n nuwe norm in hoofstuk

5.
8)

Die standaardisasie van taal het 'n groter kans op sukses ten opsigte van houding as
werklike gedrag, met ander woorde mense is meer geneig om saam te stem <lat 'n
verkieslike varieteit bestaan as om dit te gebruik viral die doeleindes waarvoor hulle
beweer dit korrek is.

In die geval van aktuele Afrikaans is die situasie dat die

meerderheid sprekers dit gebruik, terwyl die bestaan van Standaardafrikaans wel
erken word, maar dit in die praktyk, veral op die gesproke vlak, nie aan normatiewe
riglyn van "mees algemeen gebruikte taal" beantwoord nie (sien ook Bartsch
(1984:181-196) se normteorie, soos bespreek in 3.2).
9)

Politieke demokratisering ofverhoogde politieke deelname oefen druk uit om toegang
tot geletterdheid te verkry. Dit kan lei tot die vernouing van die gaping tussen die
gesproke en geskrewe varieteite.

Hierdie situasie is veral van toepassing op die

posisie van aktuele Afrikaans in die nuwe, demokratiese Suid-Afrikaanse bestel.
10)

Toenemende differensiasie van sosiale instellings bevorder differensiasie van
linguistiese funksie en linguistiese vorm. Hierdie situasie sal 'n nuwe benadering tot
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Afrikaans bevorder weens die de-eksklusivering van Afrikaans (sien boofstuk 5).
11)

Alternatiewe taalbeleid wat tred bou met die waardes en geloofstelsels van die
teikengroep bet 'n groter kans op sukses as alternatiewe wat bots met bierdie waardes
en gelowe. In die geval van 'n nuwe, moderne benadering tot Afrikaans sal bierdie
waardes - veral die van die konserwatiewe gedeelte van die wit sprekers teenoor die
miskende bruin sprekers van alle geloofsoortuigings - deeglik in gedagte gebou moet
word.

12)

Korpusbeplanning (die beplanning van die taal om te voldoen aan al die vereistes
waarvoor dit bedoel is) voordat die funksies verander waarvoor die taal gebruik word,
sal waarskynlik onsuksesvol wees. Korpusbeplanning kan slegs suksesvol wees as
mense reeds die taal vir ander funksies begin gebruik, wat wel die geval is met die
aktuele gebruiksvorme van Afrikaans waarvoor daar in bierdie studie betoog word
(sien boofstukke 4 en 5).

13)

Verwerwingsbeplanning sal waarskynlik oneffektief wees in di en die betrokke taal geen
nuttige rol vir die teikenbevolking vervul nie.

Die argument is dat aktuele

gebruiksvorme van Afrikaans reeds uiters nuttige rolle in die praktyk vervul wat nie
deur Standaardafrikaans vervul word nie (sien boofstuk 5).
14)

Taalbeplanning, wat te doen bet met die bestuur van verandering, is op sigself sosiale
verandering. Vergelyk die bespreking in 4.8 in bierdie verband.

15)

Suksesvolle taalbeplanning is selde 'n eenmalige saak; implementering van 'n besluit
kan soms berbaalde pogings verg van ·beplanners om die teenstand van diegene wat
bulle wil bei:nvloed te oorkom. Vergelyk ook in bierdie verband die bespreking in 4.8.

16)

Dit is moeilik om die resultaat van taalbeplanning te bepaal.

1 7)

Taalbeplanning konformeer selde aan 'n rasionele paradigma van besluitneming. In
bierdie verband moet die spontane en natuurlike aard van die· ontwikkeling van
aktuele, moderne Afrikaans, soos bespreek in boofstuk 5, in aanmerking geneem
word.

18)

Taalbeplanning sluit die beplanning van 'n norm in - 'n nuwe norm in die geval van
Afrikaans, aangesien Standaardafrikaans as 'n norm geregverdig, maar nie meer
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geldig is nie:

'n situasie waarill' modernisering/vernuwing nuwe taal- en

kommunikasienorme regverdig, maar dit nog nie geld nie: die begin van
taalbeplanning -vergelyk Bartsch (1984: 181-196) se normteorie, soos bespreek in 3.2.
Cooper (1989:169-182) bespreek vyf teoretiese denkrigtings wat te doen het met sosiale
verandering (soos in die Suid-Afrikaanse situasie), asook hul relevansie vir taalbeplanning.
Hierdie vyf denkrigtings is die evolusionere, sikliese, funksionalistiese, konflik- en
afhanklikheidsteoriee. Die waarde van hierdie teoriee vir taalbeplanning is onder andere dat
hulle ons daaraan herinner dat veranderende samelewings neig om meer kompleks te raak
(vergelyk bv. die snel veranderende Suid-Afrikaanse situasie).
In terme van die evolusionere teorie voer die meeste sosioloe (behalwe die sg.
"moderniseringskool") deesdae aan dat menslike invloed die verloop van die geskiedenis kan
verander deur kulturele diffusie, insluitende die verspreiding van nuwe norme en waardes.
Die data wat vir hierdie studie ingesamel is, getuig hiervan.
Die sikliese teorie (dat menslike samelewings van oorganklike aard is en opkom en tot 'n
val kom, net soos die menslike lewensiklus) word deesdae oor die algemeen as heeltemal
verouderd beskou (nie noodwendig deur hierdie navorser nie), aangesien 'n bestudering van
die geskiedenis eindelose siklusse binne siklusse toon en later totaal verwarrend raak. In die
ondersoek word taalverandering as 'n proses met vernuwing in taalhoudings gesien; nie om
in 'n sirkel te beweeg tot by die vorige situasie nie. Vergelyk Eastman (1992:11-22), wat
daarvoor staan dat "taalbeplanners aandag (behoort) te skenk aan die veranderinge wat .QJ2
'n natuurlike wyse plaasvind in taal en voorsiening behoort te maak vir sodanige
veranderinge, of dit in 'n bepaalde rigting (behoort) aan te wend. Taalbeplanning behels die
interaksie van verskeie prosesse, onder andere vernuwing, modernisering, versuiwering, die
verskaffing van spesiale leksikons of die ontwikkeling of verbetering van ortografiee. Dit is
belangrik dat beplanning verstandig aangepak word en ag slaan op die manier waarop dit
uitgevoer word."
Volgens die funksionalisme is sosiale verandering 'n tydelike fenomeen, en is die
samelewing normaalweg in 'n ewewigstoestand.

Indien die samelewing 'n religieuse

fenomeen is wat beheer word deur die lede se algemene waardes, bepaal hierdie waardes
beplanning en beperk dit die aanvaarding van beplanningsinisiatiewe (vergelyk punt (11)
hierbo).
Die funksionele beskouing van differensiasie as agent vir sosiale verandering stem ook ooreen
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met moderne sieninge oor taalbeplanning. Waar een taal voorbeen 'n funksie verrig bet,
verrig verskeie tale nou dieselfde funksie. Ook die siening van die samelewing as 'n stabiele,
self-regulerende sisteem stem ooreen met wat reeds bekerid is oor taalbeplanning in die sin
dat taal, soos die samelewing, altyd berkenbaar bly as die taal self.

Indien 'n aktuele

Afrikaans die aanvaarbare Afrikaans word. sal dit steeds Afrikaans wees.
Die konflikteorie konsentreer op die spanning wat die samelewing versteur en uitmekaar
skeur. Die ewewigstoestand is dus 'n abnormale toestand. Verandering is normaal en is die
gevolg van kompeterende belange en waardes van subgroepe in die stryd om mag. Konflik
is nie net 'n stryd tussen stande nie, maar ook tussen ander sosiale groeperinge soos rasse,
etniese groepe, godsdienstige groepe en nasionale groepe. Sosiale verandering kan die gevolg
wees van 'n stryd tussen enige twee groepe met botsende belange; kon.flik is so endemies
aan die samelewing dat elke element 'n potensiele bydraer tot sosiale verandering is.
Verandering ontstaan dikwels binne 'n groep as 'n gevolg van kontak met ander groepe, wat
die groep stimuleer om sekere kenmerke van sy eie spraak te oordryf as 'n merker van
groepsolidariteit.

Hierdie is nie die doel van taalbeplanning ten opsigte van 'n nuwe

benadering tot Afrikaans soos in bierdie studie bepleit nie (sien boofstuk 5).
Volgens die atbanklikheidsteorie word minder ontwikkelde lande gesien as synde in 'n
doodloopstraat. Minder ontwikkelde lande is volgens bierdie beskouing onontwikkeld. Hulle
is eintlik onderontwikkeld; minder ontwikkeld as wat bulle sou gewees bet as bulle nie saam
met die ontwikkelde, industriele moondbede bestaan bet nie. Vergelyk in bierdie verband
ook die verbouding tussen taal en mag, soos bespreek in 1.3.46 , asook 3.2.8.

Rolspelers in taalbeplanning
Die moderne oortuiging is dat taal, in elk geval in die Suid-Afrikaanse geval, wel beplan kan
word - die kwessie is net hoe en deur wie. Reagan (1990: 178) voer aan dat taalbeplanning
'n politieke aktiwiteit is - dit kan nie polities neutraal of "objektief' wees nie. Dit bebels
openbare besluitneming oor taal, die gebruik daarvan, status en ontwikkeling - besluite wat
ekonomies, sosiaal, opvoedkundig en polities van ontsettende groot belang vir beide die
samelewing en die individu is. (Vergelyk ook Eastman, 1983:ix).
Reagan se betoog dat taalbeplanning demokraties moet wees, sluit aan by die van Alexander
(1989:55-57) dat taaldiversiteit versoen moet word met nasionale eenbeid, dat meertaligbeid
uiteindelik die simbool van nasionale eenwording moet word. Alexander se plan maak

40
voorsiening vir die erkenning van die huistaal vir onderwysdoeleindes, die amptelike
erkenning van streektale en die lingua franca of nasionale taal (heel waarskynlik Engels - wat
Alexander eerder sien as 'n skakeltaal, nie 'n taal van nasionale eenheid nie).
Taalbeplanning

behels

twee

verwante,

maar

duidelik

onderskeibare,

aktiwiteite:

statusbeplanning en korpusbeplanning (vgl. ook Cooper, 1989). Statusbeplanning behels in
die Suid-Afrikaanse konteks die keuse van amptelike tale vir die RSA en onderrigmedia vir
die verskillende groepe, en die gebruik van die verskillende tale in amptelike en nie-amptelike
verband (bv. in ho we en die SAUK). Korpusbeplanning is gerig op die leksikale ontwikkeling
en uitbreiding van Afrikaans en antler

Afrika~ale

van Suid-Afrika.

Ten opsigte van aktuele Afrikaans is dit nodig om te onderskei tussen (a) taalbeplanning deur
die staat en (b) taalbeplanning op grondvlak. Volgens Agnihotri (aangehaal in Crawhall,
1993:4) moet daar onderskei word tussen taalbeplanning deur die staat ge'inisieer en
uitgevoer en die deur organisasies op grondvlak (bv. literere groepe, onderwysorganisasies
en arbeidsliggame). Hy tref die belangrike onderskeid dat staatsinisiatiew.e van nature op die
belange van die regerende elite gerig is, en dat dit sal neig om ongelykhede verder te
verskans.

Daarteenoor is inisiatiewe op grondvlak (soos in die geval van die Afrikaans

waarvoor daar in hierdie studie betoog word) 'n konkrete manifestasie van demokrasie
(Crawhall, 1993:4).

Die taalbeplanningsdoelwit van die studie
Die betoog vir 'n nuwe benadering tot Afrikaans in hierdie studie is gerig op die demokratiese
ontwikkeling van 'n nuwe "standaard" vorm vir Afrikaans wat nie aan eksklusiewe
bemagtiging deur middel van taal gekoppel is nie en bloot die vestiging van 'n nuwe
normstelsel met die oog op beter kommunikasie ten doel het - die doel is om nie-sentimentele,
instrumentele norme te vestig (sien veral 4.8 en hoofstuk 5). Die beplanning is dus nie gerig
op politieke, ekonomiese of maatskaplike bemagtiging nie - dit is suiwer gerig op 'n nuwe
standaard vir Afrikaans, hetsy as amptelike of nie-amptelike taal.
In hierdie verband word daar aangesluit by die aanbevelings van Du Plessis (1991:377-395).
Du Plessis wys daarop dat taalbeplanners soos J.C. Steyn en M.M. Verhoef almal die een of
antler etniese nasionalisme aanhang, dit wil se 'n taalgesentreerde nasionalisme wat die
grense van die groep afbaken in terme van gemeenskaplike waardes, gebruike en tradisies.
Die voortbestaan van die taal staan hoog op die prioriteitslys binne hierdie ideologiese
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raamwerk. Van die antwoorde wat deur hierdie taalkundiges gegee word, is dat AfrikanerNasionalisme dood is en behoort te herleef, en dat daar beter en gesentraliseerd (m.a.w. op
regeringsvlak) beplan behoort te word.
Laasgenoemde twee "antwoorde" is in stryd met die wese van die aktuele Afrikaans wat in
hierdie studie bepleit word, wat onder andere gerig is op die volgende aanbevelings van Du
Plessis (op. cit., pp.390-395):
(1)

Evalueerders behoort nie noodwendig neutraal te staan teenoor Afrikaans nie, maar
behoort groter objektiwiteit aan die dag te le.

(2)

Die konsep Afrikaanse spraakgemeenskap behoort so gehanteer te word dat die
realiteit van die verdeelde Suid-Afrikaanse samelewing nie verdoesel word nie.

(3)

Vergelykings ten opsigte van die stand van Afrikaans moet realisties en gebalanseerd
onderneem word en 'n afsgeel teenoor Engels moet vermy word.

(4)

Evalueerders behoort meer van kwantitatiewe en emgiriese metodes gebruik te maak
en hul ondersoeke deeglik fundeer.

(5)

Oplossings wat daama streef om die posisie van Afrikaans reg te stel sonder
inagname van die agtergestelde Afrikatale is onaanvaarbaar en druis in teen die bree
beweging tot die demokratisering van die Suid-Afrikaanse taalbedeling.

(6)

Voorstelle wat die instandhouding van Afrikaner-Nasionalisme voorogstel, moet
vermy word aangesien dit teengroduktief werk.

(7)

Ondersoekers moet hul voorstelle duidelik omlyn en met soveel besonderhede as
moontlik belig.

(8)

Voorstelle wat gekoordineerde en gesentraliseerde taalbeglanning voorstaan, moet
vermy word, aangesien dit die demokratisering van taalbeglanning wesenlik
ondermyn.

(9)

Die verabsolutering van taalbeglanning moet vermy word; <lit wil se voorstelle moet
realisties en gebalanseerd wees.

(10)

Voorstelle moet daarop gerig wees om die proses van wyer beraadslaging rondom die
oplossing van Suid-Afrikaanse taalprobleme aan te moedig.

Verder is die doelwit van die ondersoek daarop gebaseer dat daar ooreenkomstig Du Plessis
(op. cit, pp. 394-395) heeltemal vemuwend oor die taaltoekoms gedink moet word en met
totaal nuwe stelle kriteria gewerk moet word.

Dit impliseer <lat aksies wat binne die

paradigma van Afrikaner-Nasionalisme is, vervang moet word met aksies wat daarin kan
slaag om 'n garadigmaverskuiwing te bewerkstellig en aktiwiteite gerig moet word op die
funksionering van 'n "bevryde" Afrikaans binne 'n demokratiese Suid-Afrika, om sodoende
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'n konstruktiewe bydrae te lewer.
Die nuwe benadering tot Afrikaans wat in hierdie studie bepleit word, konsentreer inderdaad
op die bewerkstelliging van 'n paradigmaverskuiwing vanaf 'n gei'deologiseerde en etniesgebaseerde Standaardafrikaans na 'n nuwe stel norme wat op demokratiese waardes geskoei
is en primer op die funksies van 'n praktiese, instrumentele kommunikasiemedium vir sowel
hoer as laer funksies gerig is.

1.4

Navorsingsprosedure

1.4. l Die induktiewe navorsingsmetode
Die induktiewe metode verleen horn die beste tot die aard van hierdie studie, soos uit die
volgende vergelyking tussen die deduktiewe en induktiewe navorsingsmetodes sal blyk:
Volgens die deduktiewe benadering word 'n hipotese aan die begin van die
navorsingsproses geformuleer. 'n Objektiewe navorsingsprosedure, wat sensitief is vir die
aksiomas (veronderstellings) waarop die hipotese berus, en die beperkinge wat die aksiomas
meebring, word ontwerp vir die sistema.tisering en verwerking van data van 'n
verteenwoordigende aantal eksemplare van die verskynsel wat ondersoek word.
Die vertrekpunt van die deduktiewe benadering is dat 'n hipotese empiries verantwoordbaar
is indien dit akkurate voorspellings maak oor die saak wat ondersoek word. Hoe meer aspekte
van die saak wat ondersoek word korrek voorspel word deur die hipotese, hoe beter is hy.
'n Hipotese kan te "sterk" wees (indien dit aspekte dek wat buite die betrokke veld val) of te
"swak" (indien dit nie alle aspekte van die betrokke veld dek nie). Indien 'n hipotese in een
van hierdie velde val, moet dit herformuleer word en weer deur al die navorsingstadia
(gewoonlik met uitsondering van dataversameling) getoets word om vas te stel of die
herformulering die gepaste voorspellingskrag aan die herformuleerde hipotese verleen.
Die deduktiewe navorsingsmetode het dus 'n soort ingeboude selfevalueringsmeganisme.
(Klopper, 1983:80-99)

Die induktiewe navorsingsmetode is meer gepas vir hierdie studie, omdat 'n
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verteenwoordigende korpus eksemplare van die saak wat ondersoek word, bestudeer word
deur data daaroor te ontleed sodat 'n teorie oor die ondersoekte saak aan die einde van die
navorsingsproses uit die data afgelei kan word.

Die induktiewe metode kan soos volg voorgestel word:
ontwerp navorsingsprosedure
.JJ.

versamelde data
.JJ.

sistematiseer en verwerk data
.JJ.

formuleer teorie
'n Teorie wat deur hierdie proses gevorm word, verteenwoordig dus in die teorie die resultaat
van 'n sistematiese en objektiewe ondersoek.

Die teorie word aan die einde van die

navorsingsproses geformuleer, omdat besondere data eers as vertrekpunt versamel word en
'n universele gevolgtrekking dan daaruit gemaak word.
Hierdie navorser het horn dienooreenkomstig aanvanklik in 'n posisie bevind dat hy nog geen
basiese kennis versamel het nie. Sy teorie/gevolgtrekking met betrekking tot 'n nuwe
benadering tot Afrikaans word egter bloot na aanleiding van die versamelde data
geformuleer.

1.4.2 Objektiwiteit vs subjektiwiteit
In hierdie studie streef die navorser as wetenskaplike om sover moontlik objektiefte wees 'n term wat oor die jare heen onder andere deur Popper ten opsigte van die wetenskap
bevraagteken is.

Volgens Rossouw {1981:3) impliseer objektiwiteit dat wetenskaplike

kennisuitsprake 'n getroue en egte weergawe van die werklikheid, soos dit op sigself gegee
is, bied. Subjektiewe gevoelsreaksies, verbeeldingsprojeksies en verwagtinge van die mens,
waardeur die kyk op die werklikheid vertroebel kan word, mag geen rol speel nie.
Popper (1972:258) le egter veral klem op die feit dat die subjektiwiteit van die wetenskaplike
'n deurslaggewende rol in kennisverwerwing speel. Volgens Popper is objektiwiteit daarin
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gelee dat die gemeenskap van wetenskapbeoefenaars ooreenkom oor die kriteria en metodes
waarvolgens teoriee getoets kan word. Daarteenoor verskyn die waarheid nie noodwendig
soos dit op sigself is nie, aangesien daar altyd 'n interpretasie deur subjekte teenwoordig is.
Volgens Jansen (1994:23) is dit onmoontlik dat 'n ondersoeker sy subjektiwiteit,
waardeoordele en partydigheid kan afle wanneer hy wetenskaplik bedrywig is.
Nel (1981:89-106) kom tot die gevolgtrekking dat "Alhoewel die empiriese basis van die wetenskap weliswaar van so 'n aard is dat
dit as kritiese kontrole-instansie vir teoretiese opvattinge kan dien, is daar geen
absoluutheid daaraan toe te skryf nie.

In die lig van die rol wat teoretiese

oorweginge in die konstitusie daarvan speel, moet daar beweer word dat dit 'n
menslike ontwerp is waarop "menslike" wetenskaplike kennis gebou word ...
Weliswaar is wetenskaplike kennis to.etsbaar met behulp van objektiewe gegewens
en daarom 'n besondere tipe menslike kennis" (ibid., p.105).

Volgens Nel kan wetenskaplike kennis as menslike kennis dus nie aanspraak maak op 'n
kognitiewe monopolie nie, en kan objektiwiteit dus ook nie funksioneer as kwalifiseerder vir
die kognitiewe monopolie van wetenskaplike kennis nie.
Hierdie studie poog, met bovermelde kwalifikasies, wel om objektief en wetenskaplik te
wees, waarmee bedoel word dat die onderwerp sistematies ondersoek is en die uiteindelike
gevolgtrekking die gevolg van ontleding van die versamelde data is, sodat die kennis wat
stelselmatig bekom is, wel kontroleerbaar en repliseerbaar is (Huysamen, 1993:5) - sonder
dat die persoonlike (subjektiewe) menings van die navorser 'n rol in die uiteindelike
gevolgtrekking speel. In hierdie opsig moet daar egter gemeld word dat daar 'n paradoks is
tussen die feit dat ideologie op sigself 'n subjektiewe entiteit is, maar dat objektiewe
bestudering daarvan maklik ge'interpreteer kan word as propagering van 'n subjektiewe
alternatiewe ideologie.

Waar daar dus krities verwys word na die Christelik-Nasionale

ideologie kan die kritiek maklik as destruktief ge'interpreteer word. Die doel van hierdie
studie is egter nie om destruktief te wees nie;

inteendeel, daar word gepoog om 'n

konstruktiewe bydrae ten opsigte van vernuwing van die taal Afrikaans te lewer. Wanneer
daar na die Christendom as sulks verwys word, word die bestaan van Christus en/of God
geensins bevraagteken nie, maar wel die menslike ideologiese interpretasies, doktrines, die
dogmatiek en toepassing verbonde aan die Christelik-Nasionale gedagte soos dit in Afrikaans
neerslag vind - interpretasies en toepassings wat reeds wyd in Afrikanergeledere self
gekritiseer is, bv. deur Heyns (1975), Jonker (1989) en Ponelis (1994).
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Alhoewel hierdie studie induktief van aard is, is daar tog 'n paar basiese aannames wat
enersyds in 'n mate as hipotese geformuleer kan word, maar waarteen die data andersins
getoets kan word. Hierdie aannames volg hieronder in 1.5.

1.4.3 Dataversameling
Ooreenkomstig die bestudering van taalverskeidenheid as 'n sosiolinguistiese verskynsel
berus die studie op taal soos <lit werklik deur mense gebruik word.

Daarom is <lit

noodsaaklik om gevolgtrekkings te baseer op grond van 'n verteenwoordigende data basis.
Die variasietaalkunde is eintlik 'n metodologie, 'n manier waarop taalkunde beoefen word,
en is deels teoreties en deels empiries; maar veel meer as die uitwerk van 'n stel reels vir 'n
sekere taal (Du Plessis, 1988:1-4). Daarom is die studie 'n multidialekanalise aangesien dit
meer as een varieteit van dieselfde taal bestudeer (teenoor 'n eendialekanalise waarin dit
gaan om die beskrywing van een enkele varieteit van 'n taal, wat gewoonlik die ideale dialek
van die ideale spreker is)(ibid.,pp.1-4).
Die dataversameling is gelei deur die afbakening van die navorsingsgebied en die keuse van
die navorsingsonderwerp, wat volgens Huysamen (1993: 194-197) aan 'n paar vereistes moet
voldoen, naamlik:
(a)

Oorspronklikheid:

Dit is sinneloos om navorsing wat voorheen onderneem is te

herhaal. ('n Uitsondering is egter gevalle waar daar iets metodologies met die vorige
navorsing skort.)
(b)

Aktualiteit: Alhoewel dit moeilik is om riglyne ten opsigte van die aktualiteit van
onderwerpe neer te le, is onaktuele onderwerpe dikwels uitkenbaar aan die reaksie
wat dit ontlok (byvoorbeeld: "So what?").

(c)

Repliseerbaarheid/Kontroleerbaarheid:

Toekomstige navorsers moet die beoogde

ondersoek weer met dieselfde geoperasionaliseerde veranderlikes op 'n nuwe
steekproef vanuit 'n bepaalde bevolking kan uitvoer.
(d)

Uitvoerbaarheid: Ondersoeke moet liewers nie onderneem word as dit nie in een
ondersoek afgehandel kan word nie.
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(e)

Waardevolheid: Dit is moeilik om waardevrye navorsing te veronderstel.

Die betoog vir nuwe norme ten opsigte van Afrikaans in hierdie studie voldoen aan al hierdie
kriteria, aangesien dit metodologies nog nie voorheen op die wyse onderneem is nie; aktueel,
kontroleerbaar en uitvoerbaar is en in die konteks van die kontemporere besinning oor die
posisie van Afrikaans in 'n multilinguistiese en demokratiese bestel waardevol kan blyk te
wees.
Databronne in die geesteswetenskappe kan verdeel word in menslike gedrag (verbaal en
nieverbaal/waarneembaar) en produkte van menslike gedrag en menslike eienskappe (fisiese
getuienis van vroeere menslike gedrag en argivale/dokumentere bronne). As synde 'n studie
van die taalverskeidenheid van 'n groot groep mense, is die aard van hierdie studie
beskrywend.
databasis

En om verbale menslike gedrag te kan beskryf, moet taal-in-gebruik die

van

die

beskrywing

wees.

'n

Omvattende

korpus

van

lewende

gespreksvoorbeelde is uit die natuurlike, gesproke taal bymekaargeinaak. In die geval
van die studie geld versamelde geskrewe voorbeelde van aktuele, moderne Afrikaans as
produkte van menslike gedrag ook as databasis.
Die geesteswetenskaplike navorser word ook gekonfronteer met die vraag of hy van
kwalitatiewe of kwantitatiewe data-insamelingsmetodes gebruik gaan maak.
Mobbs (1996), die Hoof: Navorsing van die Wes-Kaap Onderwysdepartement, gee voorkeur
aan die kwalitatiewe navorsingsprosedure, veral onder die laer sosio-ekonomiese groepe. Hy
voer aan dat kwalitatiewe navorsing in die vorm van persoonlike onderhoude effektiewer in
die laer sosio-ekonomiese groepe is, aangesien die kanse op die akkuraatheid van
kwantitatiewe navorsing kleiner is in die laer sosio-ekonomiese groepe as in die geval van die
hoer sosio-ekonomiese groepe. Die rede hiervoor is dat persone uit laer sosio-ekonomiese
groepe neig om vraelyste minder ernstig op te neem.
In hierdie studie word van beide die kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes
gebruik gemaak. Die data vir hierdie studie is ingesamel deur middel van (1)

vraelyste aan individue oor taal-in-gebruik op 'n steekproefbasis (kwantitatief};

(2)

gestruktureerde

en

ongestruktureerde

individuele

onderhoude

Afrikaanssprekende individue oor 'n bree sosiale spektrum (kwalitatief};

met
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(3)

'n bestudering van die relevante literatuur (kwalitatiefl;

(4)

voortdurende bestudering van die daaglikse media, insluitende tydskrifte, koerante
en televisie; asook polemiekvoering in die media (kwantitatie:f]; en

(5)

empiriese observasies van taalgebruik in gewone situasies, met inagneming van die
pragmatiese konteks (kwantitatie:f].

I. 5

Aannames

Die uitgangspunt is dat Standaardqfrikaans 'n produk is van ideologiese beskouings wat 'n
uiters beperkende invloed op die natuurlike ontwikkeling van die taal uitgeoefen het en 'n
stywe, formele beeld en ervaring van Afrikaans as 'n soort kanseltaal tot gevolg het.
Gevolglik het Standaardafrikaans vir 'n groot getal Afrikaanssprekendes 'n vreemde en
kunsmatige taal geword, wat nie die polsslag van die Afrikaanssprekende se lewenservaring
reflekteer nie. Die uitgangspunt is dat die puristiese strewe op ironiese wysejuis primere en
sekondere Afrikaanssprekendes van die taal Afrikaans kan vervreem/vervreem het en hulle
bewustelik en onbewustelik laat gryp na veral Engels, sleng en selfs anti-taalvorme as
doeltreffende kommunikasiemiddele.
Andersyds is 'n groot getal Afrikaanssprekendes van kindsbeen af geindoktrineer teen
skeppende vernuwing, wat gemanifesteer het as ultrakonserwatisme, oorversigtigheid en 'n
vrees vir vernuwing en vreemde invloed. Die puristiese strewe na suiwerheid, waarvan die
parallel vervat is in die Calvinistiese strewe na kuisheid (vgl. Tannahill, 1981:127-150), is
oorgedra op Afrikaans, wat as gewaande. "witmanstaal" voorgehou is as 'n suiwer
Nederlandse dialek wat deur geen ander tale in die vormingsproses daarvan be'invloed is nie
(vgl. Van der Merwe, 1966-67: 377-394 en 1973:29-50) en eerder by die Dietse Europese
stamtaal, Nederlands, moes leen vir enige vernuwing as by 'n ander, wesenlik teenwoordige
Germaanse wereldtaal in die daaglikse omgang, nl. Engels, en 'n uitvloeisel daarvan, nl.
Amerikaans, of by inheemse varieteite.
Die aanname is verder dat Afrikaans grootliks kan baat indien sekere mites oor die taal en
verouderde normatiewe oorwegings met 'n groter buigsaamheid en ontvanklikheid vir
vernuwing vervang word;

en dat die oorgrote meerderheid van die Afrikaanse
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spraakgemeenskap reeds geruime tyd ontvanklik is vir sodanige verandering en vernuwing,
terwyl die natuurlike menslike weerstand teen sodanige verandering wel oorkom kan word
deur die korrekte strategiee te volg.
Depolitisering, toegeeflikheid, demokratiese beginsels en ontvanklikheid as alternatief vir eng
ideologiese kettings is volgens die aanname die sleutels tot die groei van Afrikaans as
intranasionale en intemasionale kommunikasiemiddel.

Voetnotas:
1)

Diskriminasie op grond van ras is iets wat reeds sedert die Britse koloniale tye bestaan. Dit het onmenslike
praktyke in die koloniale era tot gevolg gehad - praktyke wat gerieflikheidshalwe deur die Engelse
komponent verswyg word. Brittanje het ook 'n wesenlike rol in die fondamente van apartheid gespeel (vgl.
Pheko, 1984: 68-75). Diskriminasie deur blank teenoor nieblank en selfs blanke groepe teenoor mekaar,
soos in die geva! van die vervolging van Jode deur die Nazi's, is 'n Europese ideologie - nie noodwendig
die van net een taalgroep (die Afrikaners) nie. Vergelyk ook die blanke rassediskriminasie in Amerika
teenoor Negers en Indiane. Sedert 1948 het hierdie diskriminasie egter we! statutere beleid in Suid-Afrika
geword.

2)

Vergelyk die volgende:

"Students took the decision that they would no longer use the term 'non-white' as a description of them,
because they saw it as a negation of their being. They were being stated as non-something, which
implied that the standard was something and they were not that particular standard" (Steve Biko
gedurende sy verhoor in 1976 ·Woods, 1978:121).

3)

Die volgende dien ter verbreding van die definisie van Standaardafrikaans:

Du Plessis (1987c:l-19) betoog dat 'n definisie van Standaardafrikaans kennis moet neem van·
(a)

die regulerende aspek van die taalpolitiek;

(b)

die politiek (eerder: ideologie) van taalpolitiek; en

(c)

die ideologie van standaardisasie.

Volgens Du Plessis (1988:31-32) '"bestaan daar nie so 'n ding soos Standaardafrikaans in iemand se mond
nie'". Hy bestempel Standaardafrikaans as 'n abstraksie, aangesien '"niemand (dit) praat nie." "(B)ehalwe
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wanneer 'n goeie radio-omroeper 'n goeie stuk Afrikaans voorlees oor die radio, maar die oomblik as hy
afgehaal word van die lug, praat hy nie meer daardie vorm nie. Dus is standaard hierdie abstrakte sisteem
van skryf, m.a.w. die geskrewe vorm van Afrikaans." "Die fout wat ons maak, is om 'n dialek as 'n
onbeskaafde vorm van Standaardafrikaans te sien. Standaard is 'n abstraksie en al die ander vorme is
variante van standaard. Standaard se wat reg en wat verkeerd is in terme van homself."
Esterhuyse (1986:4-6) wys daarop dat die ontwikkeling van 'n standaardvariant soos Standaardafrikaans
gepaard gaan met die sosio-politieke bewuswording en ontwikkeling van die betrokke groep. Danksy 'n
kombinasie van gunstige faktore verkry die sprekers van een variant die mag, en gevolglik ook die invloed,
om hul variant tot gestandaardiseerde norm te verhef.
Webb (1989:428) definieer formele Standaardafrikaans as 'n vorm van Afrikaans wat in formele situasies
soos die skoolklaskamer, lesingsale van kolleges en universiteite, howe, die kerk, ensovoorts, gebruik word,
terwyl informele Standaardafrikaans deur onderwysers, dosente, regsgeleerdes, predikante, ensovoorts,
in ontspanne situasies gebruik word.

Webb onderskei ook 'n Superstandaardcifrikaans; 'n soort

voorskriftelike Afrikaans wat deur "welmenende besorgdes" opgestel word, maar wat soms nie op
linguisties geldige gronde gebaseer is nie.
Stander &. Jenkinson (1993:30-36) voer aan dat Standaardafrikaans en die niestandaardvorme van
Afrikaans as varieteite beskou moet word, en dat Standaardafrikaans meestal sinoniem met die
"toonaangewende varieteit"" in die Afrikaanssprekende gemeenskap vertolk word.

Hulle verwys na

Standaardafrikaans as die "bowestreekse varieteit".

Volgens Van de Rheede (1994:168) beteken korrekte taalgebruik "nie slegs taalvorme wat aanvaarbaar is
in die standaardvorm nie". Hy voer aan dat normatiewe oordele ten opsigte van "goeie" en "'swak" taal nie
op die inherente kwaliteite van taalvarieteite gegrond word nie, maar wel op die sosiale waardes wat in die
gemeenskap gevestig word. Daarom word die taal van die werkersklas gestigmatiseer, terwyl die van die
hoe sosio-ekonomiese klas as "aanvaarbaar", "keurig" en "korrek" aanvaar word.
4)

Taal reflekteer die bewussyn van 'n gemeenskap. Du Plessis (1992:16-23) toon bv. aan dat kolonialisme
in Afrikaans gereflekteer word na aanleiding van die gesindheid van sommige van sy sprekers. "Miskien
sit Afrikaans se grootste ideologiese ballas in sy ingeteelde koloniale manier van dink en van se" (ibid.,
p.17). Du Plessis toon aan dat taal nie per se koloniaal, neerdrukkend, bevrydend, ens., kan wees nie,
maar dat daar wel 'n talige neerslag van mense se siektes, sinnighede en onsinnighede bestaan. Afrikaans
se bekendste uitvoerproduk is bv. die term "apartheid'". In die Afrikaanse leksikon bestaan daar duidelike
reste van 'n koloniale mentaliteit, soos die aanwesigheid van die woorde '"baas'" en "miesies".

5)

Die begrippe "wit'" en '"swart" is natuurlik metafories wanneer dit verwys na velkleur, en dien in hierdie
opsig ter Ulustrasie van die mag van metaforiek binne sosio-politiese verband. Vergelyk die volgende
uittreksel uit die verhoor van Steve Biko (Woods, 1978:127):
THE JUDGE: But now, why do you refer to you people as blacks? Why not brown people? I mean you
people are more brown than black.
BIKO: In the same way as I think white people are more pink than white.

6)

Hierdie teorie laat die volgende vraag ten opsigte van taalbeplanning ontstaan: Tot watter mate word
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afhanklikheid bevorder deur die bevordering van Engels en ander metropolitaanse tale as die tale van die
opvoeding, wetenskap, administrasie, handel en intranasionale kommunikasie binne die Derde Wereldlande? Baie moeite word gedoen en baie geld spandeer om die metropolitaanse taal te leer ter wille van
sekondere en tersiere opvoeding, maar die gemiddelde vlak van bedrewenheid wat in hierdie tale bereik
word, is so swak dat die individu nie 'n daadwerklike bydrae tot die ontwikkeling van die land kan !ewer
nie. Intussen bied die "Derde Wereld"-land 'n uitstekende mark aan die metropolitaanse taal in die opsig
van taaltekste en dienste in die metropolitaanse taal.
Aan die ander kant kan die gebruik van 'n metropolitaanse taal, soos Engels, in 'n heterogene land vir
intranasionale kommunikasie gesien word as synde elke individuele etnolinguistiese groep op gelyke voet
met die ander te plaas.

Die gebruik van verskeie plaaslike tale is gewoonlik onprakties, terwyl

metropolitaanse tale ook toenemend plaaslike kleure kry; die produk van die periferie sowel as die kern.

0

t'lj

~

;~~11~+!~(~;1
·' MONqqp!\;,.F
.,.,,i..

' ;I~

0

to

-s >
~

JAPAN

f'~1r•i1'

r!"

r.n
s::

<
t'lj

0.

r.n

::s

~

,..,.

t'lj

1-3

....!3
~

I'll

~

~

-~
t'lj

0

z

0

.... <

~
0
KEY

•

Countries with English
as a first language

~

co 0
co t'lj
O>

as a second language

illllllc; fOi6 ....a<J.wW.il!i7J)

t'lj

.... z

·. l(ldian .Ocean

II Countries with English
Countries moving to English
as a second language

>
z

.NEW ZEALAND/

. ·........'..~../·:·."

·"•

~

'.·v

"(;

··_;.. ::· .

. ,',

:1:.'

·.. ··

-

~

r.n

CJ1

....

52

HOOFSTUK 2
AFRIKAANS AS
MULTIKULTURELE TAAL 'N HISTORIESE PERSPEKTIEF

53

HOOFSTUK2
AFRIKAANS AS MULTIKULTURELE TAAL 'N HISTORIESE PERSPEKTIEF

2.1

Inleiding

Voordat daar besin word oor die huidige posisie van Afrikaans ten opsigte van voortbestaan
en vernuwing in 'n multilinguistiese bedeling, is dit nodig om eers kortliks te kyk na die
historiese wortels van Afrikaans en teoriee oor die ontstaan van Afrikaans.
Combrink (1984:84-88) wys op verskeie ooreenkomste in die woordeskat van Afrikaans en
Engels wat te danke is aan (a) die feit dat Afrikaans en Engels in een stadium dieselfde taal
was, (b) leenwoorde uit Latyn in Germaanse tye, (c) Latynse vorme as gevolg van die
kerstening van die Germane en (d) Latynse leenwoorde deur bemiddeling van die Christelike
kloosters.
Uit die bestudering van hierdie historiese perspektiewe word die rol van ideologie in die
ontwikkeling en vorming van Standaardafrikaans onder die soeklig geplaas, en word die
sinkretiese/hibridiese aard van die taal sedert die beginstadium daarvan gei1lustreer.

2.2

Die Gennaanse wortels

Afrikaans en Engels was ongeveer 2000 jaar gelede een en dieselfde taal, naamlik Germaans.
Alhoewel die feit goed bekend is in akademiese geledere, is dit in groot mate onbekend in die
bree Afrikaanse spraakgemeenskap, soos blyk uit die reaksies van respondente gedurende
dataversameling vir hierdie studie (sien hoofstuk 7).
Ten spyte van historiese anti-Engelse gevoelens in Afrikanergeledere na aanleiding van die
Anglo-Boereoorlog, die konsentrasiekampe en talle verengelsingspogings, sou talle
wanopvattinge oor die sogenaamde "Anglisismes" byvoorbeeld stellig nie bestaan het indien
groter insig onder die bree Afrikaanse spraakgemeenskap oor die gesamentlike oorsprong van
die twee tale bestaan het nie. Indien daar 'n groter bewussyn van Engels en Afrikaans se
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gesamentlike Germaanse oorsprong bestaan het, sou daar waarskynlik veel minder vrees vir
Engelse invloed op Afrikaans bestaan het, en sou talle heel "onskuldige" konstruksies wat na
Engels lyk waarskynlik as getrou aan die gesamentlike Germaanse aard van die twee tale
beskou gewees het.
Heelwat studies oor die gesamentlike Germaanse oorsprong van Engels en Afrikaans is reeds
gedoen, bv. deur Van der Merwe (1973); Raidt (1976); Combrink (1984); en Ponelis (1984a),
en daarom word daar hieronder slegs op die bree raamwerk gekonsentreer.

Dit is

noodsaaklik vir die basiese argument van hierdie studie om hierdie agtergrond kortliks te
verskaf.
Die Germane (Anglo-Galliese sinoniem: Teutoniers) het, volgens talle aanduidings,
oorspronklik uit die Ooste gekom. In die laaste paar eeue voor Christus het hulle reeds 'n
groot groep gevorm, wat gevestig was in Skandinawie, die Baltiese lande en die NoordGermaanse vlakte vanaf die Ryn tot die Vistula. Al hierdie Germaanse stamme het dieselfde
taal gepraat (Germaans was dus 'n eenheidstaal). Alhoewel hulle dikwels oorlog teen mekaar
gevoer het, het hulle 'n soort eenheid gehandhaaf ten opsigte van kultuur, tradisie en geloof al die stamme het waarskynlik dieselfde gode aanbid. Hierdie kultuur, tradisie en geloof is
ook deur die Wikinge oorgedra na die hedendaagse Ysland deur middel van kolonisasie
(Grimal: 1974). Die Germane het 'n uitgebreide mitologie ontwikkel, wat mondeling oorgedra
is aangesien hulle geen skrifstelsel.besit het nie (Robinson:l962).
Die Germane het drie groepe gevorm:
(1)

Die Oos-Germane, veral die Gote, wat hulle in die omgewing van die Swart See
gevestig het.

(2)

Die Noord-Germane, wat hoofsaaklik Skandinawie bewoon het.

(3)

Die Wes-Germane (ook die Suid-Germane genoem), wat na die Donou, Gallie, Bohemie
en die Britse Eilande versprei het.

*

Sien grafiese voorstelling A vir 'n uiteensetting van die verspreiding van die
Germaanse volkere en hedendaagse tale wat uit Germaans ontwikkel het.
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GRAFIESE VOORSTELLING A:

VERTAKKINGS VAN DIE GERMANE EN
ONTWIKKELING VAN HEDENDAAGSE TALE
UIT GERMAANS

Dte vertakkings i·an dte Germane: die ontwikkeling van die Germaanse tale sedert Tacitus. Die hedendaagse Germaanse kultuurrale word deur gestippelde blDkkies aangedui.

(Uit: Raidt, 1982:4)
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Die Germane het as gevolg van hierdie verspreiding hul kultuur, taal en religieuse opvattinge
gewysig weens die mense met wie hulle in aanraking gekom het (alhoewel Gallie byvoorbeeld
verower is, het die Germane aldaar die kultuurstryd verloor en onder andere die taal van die
Galliers oorgeneem)(Grimal:l974).
Uit die verskillende dialekte van Germaans het hedendaagse tale soos Duits, Engels, Jiddisj,
Yslands, Sweeds, Noors, Deens, Nederlands en Afrikaans ontwikkel. Die verband tussen
hierdie tale kom duidelik na vore wanneer die twee woorde "onse vader" vergelyk word:
Engels

Our father

Duits

Unser Vater

Jiddisj

Undzer voter

Nederlands

Onze vader

Afrikaans

Onse vader

Yslands

Fadir vor

Sweeds

Fader var

Noors

Fader var

Deens

VorFader

Vergelyk ook die ooreenkomste tussen die volgende:

= tra (Sweeds) = tree (Engels)
aeg (Deens) = agg (Sweeds) = egg (Noors) = egg (Engels)
tre (Noors)

efter (Sweeds) = after (Engels)
lille (Deens) = little (Engels)

Dit is dus uiters belangrik om daarop te let dat Engels een van Afrikaans se
sustertale is, en dat dit dus linguisties gesproke geen "vreemde taal" is nie - veral
in die lig daarvan dat ontlenings uit die veel vreemder, nieGermaanse taal Frans
byvoorbeeld so maklik in Afrikaanssprekende geledere aanvaar word (vergelyk bv.
die talle Franse voorname soos Andre, Jacques en Pierre wat so geredelik deur
Afrikaanssprekendes aan hul kinders gegee word in plaas van die onderskeidelike
tradisionele Dietse vorme Andries, Johannes en Petrus).
Die Germane betree die toneel in hul botsing met die Romeine, wat toe lank reeds 'n
skrifstelsel besit het. Germania (waarskynlik 98 A.O. geskryf) deur die Romeinse skrywer
Tacitus is een van die vernaamste bronne in verband met die Germaanse religie en gode.

57

Ter verdere stawing van die argumente in hierdie studie is 'n kort beskouing van die
Germaanse mitologie ter sake. Enkele woorde, begrippe en opvattinge van die Germaanse
mitologie verklaar heelwat van die ooreenkomste tussen Engels en Afrikaans.
Na aanleiding van Tacitus se geskrifte kan daar beweer word dat die Germane gode in
menslike vorme aanbid het (Grimal:l974). In Ysland is ook insiggewende bronne van die
Germaanse mitologie,

SOOS

oorgedra deur die Wiking-voorvaders, bewaar; dit is hier waar

die eerste geskrewe weergawes van voor-Christelike Noorse mites aangeteken is
(Robinson: 1962).
Die betroubaarste bron oor die Germaanse gode en godsdiens kom van Skandinawie in die
vorm van 'n versameling gedigte genaamd die Edda (daar bestaan 'n sogenaamde "Ouer
Edda" en "Jonger Edda").

Die Edda kan in twee gedeeltes verdeel word, naamlik die

mitologiese en die heroiese. Dit is veral die mitologiese deel wat van toepassing is op
hierdie studie, aangesien dit saamhang met ideologie.
In die sewentiende eeu is 'n belangrike vonds by Gallehus op die eiland Seeland in
Denemarke gemaak: 'n stel goue horings. Die Deen Axel Olrik het drie Germaanse deiteite
op hierdie horings herken: Wodan (in helm en hamas) Freyr (met 'n septer en sekel) en Dorr
(met drie koppe)(Grimal:l974). Uit die verdere bespreking sal blyk dat hierdie drie-eenheid
van gode (Germaanse gode het dikwels in driee voorgekom) onder andere van belang is vir
hierdie studie ten opsigte van die Calvinistiese grondslag van Standaardafrikaans en enkele
idiomatiese uitdrukkings. (Sien die Bylaag onder [2]).
Die Germaanse gode, soos in die Edda beskryf, was talryk en baie lief vir avontuur. Die
oorlogsugtigheid van die Germaanse stamme ("Germaan" beteken "spiesvegter") blyk uit die
vurigheid van hierdie gode oor die algemeen. In die Germaanse mitologie kom mitiese
wesens soos gode, reuse, geeste, dwerge en allerhande soort gediertes, genaamd demi-gode,
voor. Volgens Germaanse mitologie was daar aan die begin van die wereld 'n bodemlose
diepte (wat Ginungagap genoem is), 'n land van mis (Niflheim) en 'n land van vuur
(Muspelheim); totdat die uiteindelike katastrofe, die einde (Ragnarok) van die gode en die

wereld, aanbreek. Daama volg 'n nuwe bestel waarin die god Balder regeer oor 'n wereld van
voorspoed en vrede (Grimal: 1974). In hierdie mitologie kan ons 'n parallel sien met die latere
Christelike godsdiens en die begrippe skepping, oordeelsdag en wederkoms.
'n Voorbeeld van die Germaanse opvatting van die wereld verskyn in illustrasie 1. Ander
voorstellings van Germaanse deiteite verskyn in illustrasies 2 tot 6.
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Illustrasie I
Die Germaanse opvatting van die wereld.
(Uit: Branston, 1955)

FIG. 8

THE WORLDS I~ THE TREE

Yggdrasiil, the Wo:!d Ash, with its th:ee roots re.;.ching Asgard, .M.idgard
arid NiPJi::i:n, suppo:ts all the nine wc:lds. Foi:r d\\·arfs uphold the sky, two
wolves ch::se the si:n and :noon, the W o:ld Ser.?em encircles the e<.rth and tl:e
dragon Nichog;r 5-'aws the root in Ni:1bei:n. The rivers all issue from the
c;ernal spring H\·erge!rnir.

Illustrasie 2
Steen wat in Altuna, Swede, ontdek
is en onder andere Dorr aandui besig om jag te maak op die slang
(onderaan die steenJ.
(Uit: Pagan Scandinavia - Daniel, s.j.)

Illustrasie 3
Ornamentele helm van die
soort wat Wodan sou gedra
het.
(Uit: Branston, 1955}

4 HELMET FROM Sl.tTTO~ HOO .
An ornamental helmet of the kind Odin is supposed to have worn, with the
exception that Odin's helmet was of gold and this one is of iron overlaid. with
silver and gilt-bronze. The significance of the embossed horned figure over the
right eyebrow is discussed in ch.apter 3. The helmet was di~covcred in 1939 at the
cxca,·.acion of the Sutton Hoo ship burial and is similar to others found in Swedish
boat graves at Ve:idd and Valsgarde. The)· were p:obably worn on cc:remonial
occasions.

Illustrasie 4
Figuur wat blykbaar
die god Dorr voorstel.
In 1817 in Noord-Ysland
gevind.
(Uit: Pagan Scandinavia - Daniel, s.j.)

lllustrasie 5
Falliese figuur, afgelei
van die god Freyr. In
Swede gevind.
(Uit: Pagan Scandinavia - Daniel, s.j.)
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AmuJette Wat Dorr se hanier voorsteJ - onder •ndere deur
Germane gedra as teenvoeter vir die Cluisten; om Dorr se

stryd teen die Christendom uit te beeid.
(Uit:

~ - Daniel, s.j.J
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Wanneer die tale Engels en Afrikaans met die Germaanse mitologie in verband gebring word,
is die volgende onder andere van belang:
(a)

Die Germaanse gode het verskillende benaminge en assosiasies in verskillende
gebiede gehad, en soms verskillende name en assosiasies in dieselfde gebied. Wodan
(die oppergod) was onder andere bv. bekend as Odin, Wode, Wote, Wuotan en
Wunsch.

(b)

Klankverskuiwings het veranderinge in die uitspraak, spelling en assosiasies van
benaminge en begrippe tot gevolg gehad. So het die woord wens (Engels wish)
oorspronklik blykbaar die ideaal beteken, en spruit dit uit 'n verdraaiing van Wunsch
(een van Wodan se benaminge).

Hieronder volg enkele Afrikaanse en Engelse woorde en begrippe wat herlei kan word tot
gemeenskaplike Germaanse godsdienstige wortels (verdere voorbeelde verskyn in die bylaag
onder [l]). Aangesien godsdiensbeoefening deel van ideologie vorm, kan hulle ook beskou
word as reste uit die gemeenskaplike ideologiese wortels van Engels en Afrikaans:

*

Die dae van die week:
Maandag/Monday:

Die maan (Mani in die Edda) was 'n goddelikheid vir die Germane. Hieruit het ons
die Afrikaanse Maandag en die Engelse Monday (Partridge, 1966).
Dinsdag/Tuesday:

Vernoem na die god Zio, wat ook Tiw en Tyr genoem is. Hiervan is onder andere
afgelei Ziestag, Tiestag en Dienstag (ibid., 1966). Afrikaans het dus Dinsdag en
Engels Tuesday.
Woensdag/Wednesday:

Vemoemna die Germaanse oppergod Wodan (Odin, ens.). Vroeerwas dit wochesdai,
uit Oe. wodnesdaeg ("Woda_n's day")(ibid., 1966). Vandag het Afrikaans Woensdag
en Engels Wednesday.
Donderdag/Thursday:

Vemoem na die god van donderweer, Th6rr/Donar/Dorr- Th6rsdagr (Donnerstag in
Duits)(ibid., 1966). Hieruit het Afrikaans Donderdag en Engels Thursday.
Vrydag/Friday:

Vemoem na die godin Frigg (Wodan se vrou). In Oe.frigedaeg, Ohd.friatag en On.
friadagr (ibid., 1966). Vandag het ons Vrydag in Afrikaans en Friday in Engels.
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Sondag/Sunday

Vemoem na die songode Sol en Suna. Die son was ook vir die Germane 'n heilige
wese.

Vandag het Afrikaans Sondag en Engels Sunday

(ibid.,

1966).

(Saterdag/Saturday is na die Romeinse god Saturnus vemoem).

*

donder

Hou

verband

met

die

god

Dorr/Donar/Thor

(sien

Donderdag/Thursday

hierbo)(Grimm:l883). Afrikaans het vandag donder en Engels thunder.

*

gees

Die Germane het in allerhande soort spoke geglo, wat ook geeste genoem is. Die
woorde geist en ghost is afgelei van die werkwoord gfsan en die On. gustr
(Grimm: 1883). Onder invloed van die Christendom het dit later ook die betekenis van
"siel" aangeneem. Afrikaans het vandag onder andere gees en Engels ghost, aghast
en ghastly.

*

god
Uit die Germaanse naam vir 'n opperwese, nl. guth, het beide Afrikaans en Engels
god. (Grimm:l883).

*

Hel

Die godin Hel/Hela ('n dogter van Loki) was die Germaanse god.in van die
onderw~reld,

en so het hierdie domein dan ook later die naam "Hel" gekry. In die

Christelike dogma het dit 'n plek van lyding geword, maar oorspronklik was dit bloot
'n bedekte plek waarheen mense gaan wat nie op 'n heldhaftlge wyse gesterf het nie
(Grimm: 1883). Afrikaans het vandag Hel/hel en Engels Hell/hell.

Vervolgens word daar gekyk na die ooreenkomste tussen Afrikaans en Engels na aanleiding
van Combrink (1984:84-88).

Die voorbeelde moet ook in ag geneem word wanneer

Anglisismes (hoofstuk 4) en kulturele diffusie uit Engels bespreek word.

(a)

Die gesamentlike herkoms van Afrikaans en Engels
In hierdie verband gee Combrink onder andere die volgende voorbeelde, wat die
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verwantskap tussen Engels en Afrikaans ten opsigte van die basiese woordeskat, bv.
vir

natuurverskynsels,

plante,

diere,

liggaamsdele,

familieverwantskap,

lewensprosesse, eienskappe en basiese elemente van die beskawing aandui:
baar/gebore (Eng. bear/born), baard (Eng. beard), bak (Eng. bake), bed (Eng. bed),
beer (Eng. bear), begin (Eng. begin), bier (Eng. beer), bitter (Eng. bitter), bleek (Eng.
bleak, met betekenisverskil), blind (Eng. blind), bloed (Eng. blood), boek (Eng. book),

ensovoorts.
Bekende voorbeelde van ooreenkomste tussen Engels en Afrikaans in hierdie verband
sluit die volgende in, wat presies dieselfde gespel word en presies dieselfde betekenis
het, maar verskil ten opsigte van uitspraak: in, hand, water, my, hard, is, pot, sand,
man, god, land, plant, ens.

(b) Leenwoorde uit Latyn in Germaanse tye
'n Aantal taalbousels is uit Latyn in Germaans opgeneem voordat drie Germaanse
stamme, nl. die Angele, Saksers en Jutte, in die vyfde en sesde eeue na die huidige
Groot-Brittanje verhuis het. Teen die tweede eeu n.C. was die huidige Frankryk,
Duitsland, Nederland en Engeland deur Rome gekoloniseer, en het Latynse woorde
vir nuwe begrippe in die woordeskat van die Germane beland (net soos latere
kolonisering nuwe begrippe na Suider Afrika gebring het, en ingevoerde slawe uit
streke soos Maleisie en Bengale nuwe begrippe en woorde in die woordeskat van die
koloniste aan die Kaap gevestig het).
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ENKELE LATYNSE WOORDE VIR NUWE BEGRIPPE
WAT IN DIE GERMAANSE WOORDESKAT BELAND HET
(DIE ENGELSE EKWIVALENTE VERSKYN TUSSEN HAKIES):

UIT:

UIT:

UIT: HANDELS-

UIT:

DIE KRYGSWESE

KLIPBOUWERK

VERKEER

LANDBOUEN
VEETEELT

kamp [camp)

kalk [chalk)

anker [anchor)

botter [butter)

keiser [caesar)

kamer [chamber)

kar [car)

paal [pole)

kelder [cellar)

ketel [kettle)

kaas [cheese)

straat [street)

pilaar [pillar)

kook [cook)

kuip [coop)

pleister [plaster)

munt [money)

mos [moss)

teel (tile)

pan (pan)

ploeg (plough)

pond [pound)

sekel [sickle)

pont [pont)

vurk (fork)

sak [sack)

wyn [wine).

fies (flask)

(c) Latynse vorme as gevolg van die kerstening van die Germane
Omdat Nederland en Engeland gekersten is deur die Rooms-Katolieke Kerk, wat Latyn
as voertaal gehad het, het Afrikaans en Engels ook uit hierdie stuk geskiedenis 'n
groot aantal gemeenskaplike woorde oorgeneem.
Tussen 500 en 1100 is die Christendom in die hele Europa, Britse Eilande en WitRusland deur Rome en die Romeinse biskoppe, wat hulself as die opvolgers van die
Heilige Petrus beskou het, tot stand gebring.

Hierdie kerstening van die Suid-

Germaanse voorouers van Engels en Afrikaans het meegebring dat Afrikaans en
Engels vandag talle woorde gemeen het wat destyds aan Latyn ontleen is:
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ENKELE LATYNSE VORME UIT
DIE KERSTENING VAN DIE GERMANE

AFRIKAANS

ENGELS

aalmoes

alms

abdy

abbey

altaar

altar

apostel

apostle

Bybel

Bible

Christen

Christian

diaken

deacon

duiwel

devil

engel

angel

katedraal

cathedral

kerk

church

monnik

monk

priester

priest

psalm

psalm

skool

school

(d)

Latynse leenwoorde deur bemiddelin" van die Christelike kloosters
Die inwoners van die Rooms-Katolieke kloosters dwarsoor Europa was in een stadium,
na die val van die Romeinse Ryk, die enigste draers van die Roomse en Christelike
kultuur, en in groot mate ook die draers van geletterdheid en kennis (wat in groot
mate verantwoordelik was vir die Kerk se opposisie van wetenskaplikes soos
Copernicus en Galilei as bedreigings vir die Kerk se dogma). Die monnike en priesters
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het onder andere die plaaslike wette gekodifiseer na die model van die Romeinse reg.
As gevolg van die kloosterwese in Engeland en die stamlande van Afrikaans het
Afrikaans en Engels onder andere die volgende parallelle woorde in verband met die
skiyfkuns en die geneeskunde:
ENKELE LATYNSE WOORDE VIR NUWE BEGRIPPE
WAT IN DIE GERMAANSE WOORDESKAT BELAND HET
NA AANLEIDING VAN DIE KLOOSTERS
(DIE ENGELSE EKWIVALENTE VERSKYN TUSSEN HAKIES):

UIT: DIE SKRYFKUNS

UIT: DIE GENEESKUNDE

brief(brief, met betekenisverskil)

cholera {cholera}

letter (letter, 'n tweede betekenis met

dokter {doctor}

betekenisverskil)
lyn {line}

kanker {cancer}

noot ("aantekening")(note)

koliek {colic}

papier {paper}

medisyne {medicine}

pen {pen}

pil {pill}

vers {verse}

pyn {pain}

Talle Afrikaanse en Engelse segswyses/idiome hou ook verband met die Germaanse
ideologiese erfenis, en latere Christelike interpretasies en toepassings daarvan. Die volgende
is enkele voorbeelde (verdere voorbeelde verskyn in die bylaag onder [2)):

*

Alles is na die maan; Vlieg na die maan; Die man in die maan:

Hierdie segswyses hou heel waarskynlik verband· met die Germaanse legende van die
god Mani, wat twee kinders, Bil en Hiuki, van die aarde af weggevoer het. Hierdie
kinders het volgens die legende agter Mani aangeloop, soos van die Aarde gesien kan
word (waarmee die kolle op die Maan bedoel is) (Grimm, 1883:716). Hierdie kinders
is dus na die maan - dit wil

se verlore.
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*

Moeder Aarde:

Volgens Branston (1955:152) bestaan daar heelwat bewyse dat die Germane 'n
Moeder Aarde aanbid het (die siening van die Aarde as vroulik en die oorspronklike

en ewige moederfiguur stem ooreen met ander primitiewe vorme van godsdiensbeoefening). Volgens Grimm (1883:250) het die Germane die Aarde as vroulik beskou
en was Erda (vgl. erd, erdewerk, erdvark, ertappel en die Engelse Earth) die godin
van die Aarde.
*

Ter helle neerdaal; Vlieg na die hel; Tot by die poorte van die hel; Die lewe is vir
hom 'n hel; Die hel het losgebreek; Hel op aarde M; Die duiwel maak die hel skoon;
De hel in wees; Hel deurmaak; Vir die hel grootmaak; Die weg na die hel is geplavei

met goeie voornemens; helkat/helleveeg; hellevuur; hellevaart; helhond:

Al hierdie segswyses hou verband met die Germaanse godin Hela en haar domein,
wat onder die grond was. Die Hel is gesien as 'n geslote plek met poorte (Grimal,
1974). Met die koms van die Christendom en die kerstening van die Germane het die
Christene ongunstige konnotasies aan alle Germaanse gode geheg, en is die
Germaanse gode onder andere as duiwels en hekse beskou en uitgebeeld
(Coetzee:l939). Die Hel is toe deur die Christene verbind met verdoemenis, straf en
pyn. Oorspronklik was daar geen straf of foltering verbonde aan die Germaanse Hel
nie - dit was bloot 'n plek waarheen afgestorwenes wat geen heldhaftige dood gesterf
het nie geneem is, soos hierbo aangetoon (Grimm:l883).

*

Die duiwel is los:

Die segswyse verdien spesiale vermelding. Dit is direk herleibaar na die Germaanse
god Loki, wat ook met die duiwel geassosieer is. Die mitologiese Germaanse Loki
toon heelwat ooreenkomste met die Christelike "gevalle engel" (oorspronklik uit die
Hebreeuse mitologie). Weens sy wandade is Loki in die Germaanse mitologie in
kettings gebind, en sal hy losgelaat word aan die einde van die wereld. Hieruit kom
die spreekwoord "do was de duvel los geworden" (Grimm, 1883:244).
Daar word volstaan met bovermelde. Dit is duidelik dat Afrikaans en Engels baie woorde
gemeen het as gevolg van die feit dat dit oorspronklik dieselfde taal, naamlik Germaans, was.
Terselfdertyd blyk dit ook duidelik dat ideologie in die vorm van godsdiens 'n groot rol in die
woordeskat van beide tale gespeel het.
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2.3

Multikulturele beinvloeding

Voordat multikulturele taalbei'nvloeding bespreek word, word daar vervolgens eers besin oor
die begrippe kultuur, Afrikanerkultuur en kulturele diffusie (veral ten opsigte van
taaldiffusie).
Daama word daar ekstensief gekyk na die bei'nvloeding van Afrikaans deur ander tale - veral
Engels - op enkele terreine in die multilinguistiese Suid-Afrikaans konteks, en ook na enkele
funksies van hierdie diffusieproses.

2.4

Kultuur

Wat is kultuur, en bestaan daar iets soos "suiwere" vorme van kultuur?
Volgens WAT (Deel 8, p. 385) is kultuur die kompleks van menslike gebruike wat van geslag
tot geslag selektief oorgedra en bestendig word, veral die veredeling of verfyning van die
mens van sy omgewing of homself en die skeppinge wat daaruit voortvloei, bv.:
(a)

denke;

(b)

spraak; en

(c)

vorm- en singewende handeling en die stoflike of nie-stoflike produkte
daarvan.

Kultuur sluit al die werke van die mens in, soos sy (i)

kuns;

(ii)

wetenskap;

(iii)

landbou;

(iv)

letterkunde;

(v)

taal;

(vi)

sterrekundige navorsing;

(vii)

aanbiddingsritusse;

(ix)

huislike lewe; en

(x)

sosiale gebruike.

Volgens die Concise Oxford Dictionary (1990:282) behels kultuur onder andere die gebruike,
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beskawing en prestasies van 'n sekere tydperk of groep mense.
Soos uit die bespreking van bovermelde aspekte hieronder sal blyk, bestaan daar weinig
unieke, onderskeidende eienskappe op grond waarvan daar aanspraak op 'n "eie, suiwere
Afrikanerkultuur" gemaak kan word.

2.5

Afrikanerkultuur

Op 28 September 1996 het mnr Tom de Beer, nuwe voorsitter van die Afrikanerbond
(voorheen Broederbond - sien 4.5.3.1), by die organisasie se Bondsraadvergadering die
volgende gese: "Ons weier om ons godsdiens, ons taal, ons kultuurwaardes, ons kultuureie
wat vir ons Afrikaners kosbaar is, prys te gee. Ons se dus ons is Afrikaners, ons praat
Afrikaans en ons is trots daarop" (eie onderstrepings) (Rapoort, 28 September 1996).
In Suid-Afrikaanse konteks word die Afrikaner se kultuur onder andere bestempel as die
vollcseie en kultuureie. Ten opsigte van Afrikanerkultuur word daar hoe waarde geheg aan

(a) Vollcstradisies, en word (b) veral Standaardafrikaans as simbool van Afrikanerkultuur
beskou.
Wat is hierdie "Afrikanerkultuur" in die praktyk? Is dit 'n "suiwer" Europese kultuur? Of
is dit 'n sinkretiese kultuur wat beide Europese en Afrika-elemente bevat, en dus inherent
hibridies van aard is?

Indien laasgenoemde die geval is, sal dit weer omgekeerd van

toepassing op die grootste simbool van die Afrikanerkultuur, Afrikaans, gemaak kon word
(vergelyk veral 2.9).
Volgens Van Zyl (Die Burger, 18 Maart 1996) lyk dit twyfelagtig of 'n enkele een van die
elemente in 2.4 hierbo vandag nog 'n spesifieke Afrikanergebonde aanskyn het.
Kossoorte:
Van Zyl begin by basiese dinge: eetgewoontes (huislike lewe).

Sy betoog dat pizzas,

hamburgers, Kentucky Fried Chicken en Coca-Cola van die bekendste eet- en drinkgoed in

baie Afrikanergesinne is. Al hierdie eetgewoontes kom van oorsee, en word boonop met
ander kultuurgroepe in die land gedeel. Ander voorbeelde is ratatouille, paella, ensovoorts.
Sy noem dat braaivleis, sosaties en biltong "wel nog voorkom" (sosaties en biltong is
natuurlik van Oosterse oorsprong - sien punt 2 hieronder).
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Die volgende is enkele disse van Suid-Afrikaners (wat Afrikaners insluit) wat deur die
navorser aangeteken is in die loop van die navorsing en by Van Zyl se lysie gevoeg kan word
(die benaminge van die disse is bloot aktuele. aangetekende benaminge, en die navorser
lewer hier geen uitsprake ten opsigte van frekwensie nie):
1.

"Tradisionele" Afrikanerdisse soos boerewors, mosbolletjies, afval, askoek,
souskluitjies, skaapkop en beskuit.

2.

Ander "tradisionele" disse met Oosterse oorsprong, soos bobotie, biltong (die Maleiers
het die Afrikaner geleer hoe om biltong te maak, asook om die talle seebronne aan die
Kaap te ontgin-vandaar al die visdisse soos gerookte snoek en bokkoms), kerrie-enrys, kerrievis, "Mongolian braai/Chinese ete", atjar, blatjang, piekels, samoesas,
sosaties, ens.

3.

Disse soos potjiekos, pap-en-wors en putu-pap/stywepap/ krummelpap uit die
eetgewoontes van inheemse inboorlingstamme.

4.

Talle Italiaanse disse en pastas soos pizzas, macaroni, lasagne, ravioli, tortellini,
broccoli, spaghetti bolognaise, spaghetti, noedels en talle roomyssoorte.

5.

Ander Europese disse en wyn- en dranksoorte, waarvan die uitheemse benaminge
getuig, soos droewors, peanuts, chips {pakkiechips},frikkadelle {meat balls}, braaiaartappels, fondue, steak (met monkey gland, pepper sauce, mushroom-sous,
kno.ffelsous, ens.), cottage pie {herderspastei}; Irish stew; beefstrogono.ff; goulash;
paella; bykosse soos French fried onions, French salad, French loaf, drankies soos
brandewyn-en-Coke, cane- 'n-Coke, vodka-passion:fruit-en-lemonade, whiskey- 'nlime, gin en tonic, stein, blanc, cabernet sauvignon, chardonnay, claret select, Don
Pedro's, Irish coffees, Irish velvet, ens.

6.

Talle kitskosse ("fast foods") wat veral van Amerikaanse oorsprong is, soos
hamburgers, hot dogs, "pies" {steak- 'n-kidney, chicken-'n-mushroom, steak-'n-onion,
pepper steak, kerrie-mince, sausage roll, ens.), burgers {cheese burger, mushroom
burger, steak burger, cheese- 'n-egg burger, ens.), russians, Kentucky Fried Chicken,
chicken-a-la-king, ens.

Wanneer die kombinasie van intemasionale disse bymekaargevoeg word, moet die
gevolgtrekking wees dat die Afrikaner ten opsigte van sy eetgewoontes 'n konglomeraat van

71
internasionale en inheemse woorde vir 'n koskultuur gekombineer het - sodat die name van
kossoorte in Afrikaans sprekend is van kulturele diffusie [sien 2.6).
Kleredrag:
Verder bestaan die Afrikaner se kleredrag volgens Van Zyl [op. cit.) uit minirokke, tangas,
Opium paifuum, jeans, T-hemde, ens. - almal na aanleiding van Amerikaanse of Europese

modes. Kappies word

~

meer gedra nie.

Musiek:
Die Afrikaner se musieksmaak bestaan beslis nie meer uit "Sarie Marais", "Suikerbossie" en
volkspeleljies nie. Die sg. Boeremusiek [met die konsertina wat uit Switserland afkomstig

is) is wel nog gewild - hoewel dit nie net Afrikaners is wat daarna luister nie - naas reggae,
raps, rock, heavy metal, jazz en klassieke musiek uit Italie, Duitsland, Engeland, ens.

Belcher (1986:55) skryf: "Voorbeelde wat tradisioneel beskou word as eksklusiewe
Afrikanerbesit, is ook volop onder bruinmense, soos o.m. die liedjie oor Sarie Marais [Mare)
... Dit is een van die baie bewyse van die eenheid in diversiteit, maar ook die onskeibaarheid
van die Afrikaanse taalgemeenskap."
Sport:
Op sportgebied is die Afrikaner se sg. "nasionale sportsoort", rugby, van Engelse oorsprong;
soos in die geval van krieket, ghoif en tennis. Jukskei is vir die stedelike Afrikaner grootliks
'n onbekende sportsoort, en dikwels op sigself as sportsoort vir Afrikaners 'n bron van
draaksteek met ander ouderwetse Afrikaners.
Ander:
Die Protestantse Afrikaner se kerktradisie kom, soos in hoofstuk 4 aangetoon, uit Europa via
kerkhervormers soos Luther en Calvyn.

Van Zyl [op. cit.) wys ook daarop dat die

Afrikanerkultuur ten opsigte van die kuns, wetenskap, sterrekundige navorsing,
rekenaartegnologie en selfs die Afrikaanse letterkunde deel van die "global village" is.
Die Afrikaner se kultuur is dus in werklikheid 'n sinkretiese kultuur, wat verstrengel met die
ander taal- en rassegroepe in die land is. Hierdie werklikheid is die gevolg van kulturele
diffusie, en as gevolg daarvan is "Afrikanerkultuur" 'n vae begrip, veral in die lig daarvan dat
nie minder nie as die helfte van die sprekers van die grootste toegeeiende groepmerker,
Afrikaans, wit mense is en Afrikaans nie die eksklusiewe ontwikkeling van die Afrikaner is
nie(diegei:dealiseerde,oorgekultiveerde,vernederlandsdeStandaardafrikaans/establishmentAfrikaans wel). Sien veral 3.1en4.5 in hierdie verband.
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Achmat Davids (DB, 30 Oktober 1987) betoog: "Die ontwikkeling van die taal was 'n proses
van akkulturasie, een taal wat uit verskillende kulture ontwikkel. Die verskynsel kan selfs
gesien word in die geregte en verskynsels wat as tipies Afrikaans beskou word en dikwels aan
verskillende kulture ontleen is, byvoorbeeld bobotie, velskoene en koeksisters.

Die

taalmonument vir Afrikaans moet eerder in die moskee in die Bo-Kaap wees as in die Paarl".
Davids (1994:110-118) beskou kreolisering van Afrikaans as een van die produkte van
akkulturasie. Uit die intieme sosiale verhoudings tussen mense van verskillende kulturele,
linguistiese en etniese agtergronde en 'n interafhanklikheid tussen diverse elemente aan die
Kaap het 'n vermenging van kulture ontstaan. 'n Kreoolse kultuur het ontstaan. waarin
Afrikaans sy oorsprong het. Rassevermenging en sosiale kontak (sien 3.2.3), soos huwelike
met slavinne en die kontak tussen die koloniste en hul slawekokke, huisbediendes en
kinderoppassers het 'n groot rol in die vroee geskiedenis van Afrikaans gespeel, en ook tot
'n eie Suid-Afrikaanse kultuur gelei. Die intieme sosiale kontak tussen slawe en meesters het
'n kreoolse taal, kookkuns en kultuur tot gevolg gehad.
Die beeld van die Afrikaner as 'n landelike Boereseun wat hou van Boeremusiek, volkspele
doen en skaapkop eet, is gegrond op uitgediende stereotipering. Sien illustrasies 7 en 8 in
hierdie verband.
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ILLUSTRASIE 7
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'n Tipiese, stereotiperende voorstelling van 'n Afrikaner

ILLUSTRASIE 8

Francois Pienaar (nasionale rugbyspankaptein)
en Hansie Cronje (nasionale krieketspankaptein)
- simbole van die moderne, stedelike Afrikaner.
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2.6

Kulturele diffusie

Taalverandering is 'n diffusieproses wat spontaan of bepland plaasvind en die sosiale sisteem
reflekteer. In die geval van Afrikaans het ons moontlik te doen met 'n paradigmaverskuiwing
na aanleiding van hierdie diffusieproses, wat volgens Cooper (1989:164-168) plaasvind as
gevolg van sosiale verandering ten opsigte van

prim~re

faktore soos -

(a)

die fisiese omgewing;

(b)

die bevolking;

(c)

ontdekkings en ontwerpe;

(d)

kulturele diffusie;

(e)

ideologie; en

(f)

besluitneming.

(a)

Die fisiese omgewing (ruimtelike faktore en sosiale mobiliteit waar aspekte soos
konsentrasie van mense, sentralisasie, desentralisasie, segregasie, ensovoorts, 'n rol
speel): Samelewings verander wanneer geografiese toestande verander. In die SuidAfrikaanse konteks is die verstedeliking van die Afrikaner en die swart bevolking 'n
goeie voorbeeld. Die Afrikaner se verstedeliking as gevolg van die stryd teen droogtes,
oorlog, ens, het bv. die leksikon van Afrikaans bei'nvloed. In die stede is Afrikaans
venyk deur woorde soos townships, shebeens, tsotsi, marshals, civics, SDU's {self-

defence units] ens, as gevo1g van taalkontak.
"The i\frikaner's omgewing, now that the vast majority of them are
urbanised or at very least within easy reach of the electronic media, is
unavoidably and increasingly dominated by English as English is their
window on the world ... through which increasing contact with the world is
maintained. The days of the laager mentality are pastfor the majority of
Afrikaners, a situation made possible to a large extent by their contact with
English."
(Donaldson, 1988:37)
(b)

Bevolking:

Aansienlike toenames of afnames in die grootte van die bevolking,

groeikoerse, of demografiese struktuur bei'nvloed die sosiale lewenswyse. In die stede
en ander kontaksituasies het die Afrikanergesinne bv. kleiner geraak, en as gevolg
van kontak met ander taalgroepe het die Afrikaner se samestelling drasties verander soos blyk uit Afrikanervanne soos Geiger, Van der Walt, Rousseau, Roux, Brown,
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Smith, ens.

Oat Afrikaans voortdurend onderworpe is aan taaldiffusie, blyk duidelik uit die groot
getal taalgroepe in die land.
Voordie erkenning van 11 amptelike tale in November 1993 deur die Grondwet van
die Republiek van Suid-Afrika (Wet nommer 200 van 1993), het die land twee
amptelike landstale, naamlik Engels en Afrikaans, gehad, waarvan Afrikaans
(Schuring: 1993, Afrikaans en/vir sprekers van ander tale) in 1993 die meeste
moedertaalsprekers gehad het (5 804 412 sprekers vergeleke met Engels se 3 482
375). Afrikaans is volgens hierdie statistiek die moedertaal van nagenoeg 2,9 miljoen
blankes; 2,7 miljoen bruin mense; 88 000 swart mense en 13 000 Asiers.
Volgens statistiek wat deur die hoof van die SA Statistiekdiens, dr Mark Orkin,
gedurende 1996 aan die tydskrif Finansies en Tegniek verskaf is, was Afrikaans
gedurende 1996 nog op twee na Suid-Afrika se grootste taal, maar word die land se
twee grootste tale (isiZulu en isiXhosa) net in beperkte geografiese gebiede gepraat.
Sien tabel 2 in hierdie verband.
Volgens Orkin se statistiek is Afrikaans die meerderheidstaal in drie provinsies,
naamlik die Wes-Kaap, Gauteng en die Noord-Kaap, met 'n redelike verspreiding oor
die res van die land.
IsiZulu is die moedertaal van 22,4% van die land se mense, en is verreweg die
grootste taal in KwaZulu-Natal, met baie sprekers in die aangrensende Mpumalanga
en Gauteng. IsiXhosa is die huistaal van 17 ,6% Suid-Afrikaners. IsiXhosa-sprekers
is dig gekonsentreerd in die Oos-Kaap, waar dit die grootste taal is, en word taamlik
algemeen in die Wes-Kaap gepraat. 9,8% Suid-Afrikaners het Sepedi as huistaal. Dit
is die hooftaal van die Noordelike Provinsie en word ook in ander provinsies van die
voormalige Transvaal gepraat.
Engels, wat die huistaal van 9,1 % Suid-Afrikaners is, is op vier na die land se grootste
taal, en word landwyd gepraat, maar veral in KwaZulu-Natal, Gauteng en die WesKaap.
Setswana is die huistaal van 7 ,2 % mense en die grootste taal in die Noordwes
Provinsie. Sesotho is die huistaal van 6,9% sprekers, en die grootste taal van die
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Vrystaat.
Volgens Orkin word die meeste provinsies gekenmerk deur een oorheersende
streektaal, terwyl Gauteng verskeie huistale het (met Afrikaans die grootste). Na
Afrikaans is isiZulu en Engels omtrent ewe sterk in Gauteng, gevolg deur Sesotho,
Sepedi, Setswana, isiXhosa en Xitsonga. (DB, 10 Jan. 1996)
In die lig van hierdie statistiek is dit logies dat Afrikaans deur die ander tale bei'.nvloed
sal word deur die proses van diffusie, veral deur Engels as medeamptelike en
intemasionale taal. Hierdie bei'.nvloeding is groter in omvang as wat die proponente
van "suiwer Afrikaans" (a) besef of (b) wil erken.
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TABEL 2
BUISTALE IN SUID-AFRIKA
1996

Uit: Die Burger, 10 Januarie 1996
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Ponelis (1992, pp.82-83) wys ook op die hoe koers waarteen Engelssprekendes (veral
mans) in die negentiende eeu binne die Afrikaanse taalgemeenskap opgeneem is: na
beraming het sowat 1200 Britse Setlaars Afrikaanse stamvaders geword (wat vanne
soos Hayes, Jones, McCarthey, Thom en Webb insluit) en is meer as die helfte van
huwelike tussen Afrikaanssprekendes en vreemdelinge tot 1867 met Britte gesluit wat kulturele diffusie tot gevolg gehad het. Gevolglik was Engels reeds van vroeg af
deel van die Afrikaanse gesin, familie en vriendekring. Die uitwerking van Engels op
Afrikaans is dus net so ingrypend as die wat die Kaapse omwenteling op Nederlands
gehad het.

"(D)ie massale ontlening aan Engels is weer 'n onderdeel van die

uitgebreide akkulturasie aan die Engelse kultuur wat dfo Engelse omwenteling heet"
(ibid., p.83).
Ponelis (op. cit.) onderskei ook tussen passiewe en aktiewe belnvloeding van
Afrikaans deur Engels:
"Presies hoe diepgaande Engels op Afrikaans inwerk, blyk uit die
befnvloeding van kragtige subsisteme van die Afrikaanse taal. Daar word
passief op die invloed gereageer deur die ontlening in Engelse vorm oor te
neem (bv. sparkplug]; ofaktief, deuraanpassing, byvoorbeeld leenvertaling
(vergelyk vonkprop].

Maar ongeag die reaksie bly Afrikaans binne die

konseptuele web."

(c)

Ontdekkings en uitvindings: Ontdekkings en uitvindings is waarskynlik die grootste
oorsake van sosiale verandering. Ontdekking verwys na die persepsie van 'n aspek
wat reeds bestaan, soos die bloedsomloop en die beginsel van stoomkrag. Uitvinding
verwys na die kombinasie van bestaande elemente om 'n innovasie te skep wat
materieel (soos 'n super tube) of sosiaal (soos taxi-verenigings) van aard is.
Ontdekkings en uitvindings op intemasionale gebied het bygedra tot die ontwikkeling
van die Afrikaanse woordeskat op omgangsvlak (vgl. Afrikaners wat Vollas
(Volkswagens), "Bie-ems" (BMW's) en Meres (Mercedes Benzel ry) en vir navorsings-,
publikasie- en ander hoefunksiedoeleindes (vergelyk 2.7.1 hieronder).
Alhoewel ontdekkings en uitvindings bydra tot sosiale verandering, is dit meesal
moeilik om besondere sosiale veranderinge toe te skryf aan spesifieke innovasies.
Nuwe uitvindings in die drukkersbedryf het gelei tot 'n verlaging in die koste van

80
boeke en waarskynlik in die proses aanleiding gegee tot 'n toename in geletterdheid
en die standaardisering van nasionale tale soos Afrikaans.
(d)

Kulturele diffusie:

Die ontdekkings, uitvindings en idees wat ontstaan in een

samelewing versprei dikwels na andere. Daar is vandag min samelewings waarin die
invloed van ander samelewings nie teenwoordig is nie. En in geen sosiale instelling
is kulturele diffusie meer ooglooend as in taal nie (Cooper, op.cit.:166). Tweetalige
persone, wat dien as instrumente vir taalverandering, stel nuwe elemente van een van
hul tale aan die ander taal bekend en beinvloed sodoende die eentalige sprekers van
die tweede taal waarmee hulle in aanraking kom. Puriste wat beswaar maak oor die
jongste elemente wat in die taal ingevoer word, is dikwels onbewus van elemente wat
so lank terug ingevoer is dat hulle reeds ingeburger is. (Vergelyk 4.3).
Veel meer ooglopend is die drastiese ekonomiese, politieke en kulturele veranderinge
wat ingestel is deur koloniale moondhede in Suid-Amerika, Afrika, Asie en Oseanie.
Die verspreiding van imperialistiese tale, veral Engels, as die tale van die wetenskap,
administrasie en internasionale handel is een van die opvallendste nalatenskappe van
die moderne koloniale era, ook in die Suid-Afrikaanse konteks. Kulturele diffusie lei
dus onvermydelik tot linguistiese diffusie (Donaldson, 1988:45-50). Deesdae is die
verskille tussen die Engelse en Afrikaanse kulture in Suid-Afrika minimaal - die
Afrikaner is multikultureel omdat die twee kulture tot een versmelt het.
Desnieteenstaande is daar tog Afrikaners wat glo dat die Afrikanerkultuur intrinsiek
verskil van die van hul Engelssprekende landgenote, en wat die kleinste verskilletjies
beklemtoon om 'n unieke Afrikaner-individualiteit te probeer beklemtoon (ibid.,
1988:45-50). Dit is duidelik dat hierdie Volkseie/kultuureie ideologie 'n diskrepansie
ten opsigte van die multikulturele kenmerke van Afrikaans verteenwoordig. Vergelyk
ook 2. 7 en 2.9, waarin die omvang van die invloed van die Engelse kultuur op SuidAfrika bespreek word, asook die invloed van ander tale.
(e)

Idees:

Idees, opvattinge en ideologiee kan ook deur diffusie versprei van een

samelewing na 'n ander. Wanneer nuwe idees of waardes bots met ou of bestaande
idees of waardes, kan verandering spruit uit pogings om hierdie nuwe idees en
waardes te versoen met bestaande idees en waardes. Vergelyk in hierdie verband die
verwestering van die swart mens in Suid-Afrika en die grype na Marxisme as 'n
teenvoeter vir die apartheidsbestel. Alhoewel ideologiee op sigself sosiale produkte
is, kan hulle steeds bydra tot sosiale verandering - veral deur die wat in beheer is,
soos in die geval van die Christelik-Nasionale beleid plaasgevind het (vgl. hoofstuk 4).
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Waardes en ideologiee kan versprei van een samelewing na die ander of van een
subgroep binne 'n samelewing na die ander (Cooper, 1989:164-168). Vergelyk die
konsep van 'n nuwe benadering tot Afrikaans, soos bespreek in hierdie studie.
(f)

Besluitneming: In 'n sekere sin spruit alle sosiale verandering uit besluite. Mense
neem sekere besluite en aanvaar sekere altematiewe bo andere. Sosioloe redeneer dat
dit die besluite van baie mense is wat die geskiedenis beinvloed, eerder as die besluite
van "groot leiers" - die Afrikaner sou bv. nie aan bewind kon kom sonder die intense
sosiale en ekonomiese spanning wat sy bewindsoomame voorafgegaan het nie.
Die besluitneming wat geag word 'n bron van sosiale verandering te wees, sluit egter
nie alle besluitneming in nie. Dit verwys bv. nie na die voorkeur-verskuiwing van
Afrikaans na Engels as gevolg van die verpolitiseerdheid van Afrikaans onder swart
bevolkingsgroepe in die Suid-Afrikaanse konteks nie. Dit slaan eerder op besluite wat
'n essensiele deel van sosiale verandering uitmaak en daarop gemik is om die
samelewing te hervorm of 'n omwenteling teweeg te bring, en die stappe geneem deur
sosiale agentskappe en instellings wat beleid bepaal in 'n doelbewuste poging om
sosiale verandering te bewerkstellig. (lndien dit sterk polities geinspireerd is, kan dit
tot taalverandering lei). Voorbeelde van beleidsbepaling deur sosiale agentskappe
sluit die pogings in van nasionale taalakademies, soos in Suid-Afrika en regoor die
wereld, om hul tale te standaardiseer, te suiwer en te modemiseer.

Laastens moet dit genoem word dat hierdie faktore nie onafhanklik funksioneer nie, maar
altyd interafhanklik van ander faktore is (ibid., pp. 164-168).

2. 7

Die invloed van Engels

Ten spyte van faktore soos Afrikaner-Nasionalisme, eensydige geskiedskrywing en puristiese
ideale (vgl. 3.1, 3.2 en 4.3), is Afrikaans histories sterk deur Engels beinvloed, en duur die
sterk invloed van Engels voort.

Die verreikende invloed van Engels, veral op die

omgangstaal, het ook 'n kloof laat ontstaan tussen die hiperkonserwatiewe, oorgekultiveerde
skryf- en skooltaal van Standaardafrikaans aan die een kant en die omgangstaal aan die
ander kant. (Sien Ponelis, 1992:71"-88).
Die studie poneer die siening van Ponelis (op. cit., p. 82) dat die tweede Britse besetting van
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die Kaap (in 1806) nie bloot 'n magsverskuiwing verteenwoordig het nie, maar ook 'n sosiale
omwenteling. Die nuwe Engelse bewind het nie net bestaande irtstellings soos die Kerk,
ekonomie en gesin bei'nvloed nie, maar ook nuwe instellings tot gevolg gehad,

SOOS

georganiseerde onderwys en die media - met ander woorde, die diffusie van 'n Engelse
kultuur het plaasgevind.
Combrink (1984:97) wys ook daarop dat die hele staatsbestel, regstelsel, onderwysopset en
die handel in Suid-Afrika sedert 1806 op Britse lees geskoei was, en dat honderdduisende
Engelssprekende immigrante hulle oral in Suid-Afrika en tussen Afrikaanssprekendes kom
vestig het:
"DatEngels Afrikaans bernvloed het, en nog bernvloed, is dus 'n natuurlikefeit. Dis
iets wat n6g summier stopgesit n6g weggewens kan word, veral aangesien die
sprekers van Afrikaans en Engels byna elke dag met mekaar verkeer, aangesien
die meeste Afrikaanse en Engelse persone 'n mate van kennis van die
andermanstaal het en aangesien die meeste Afrikaanssprekendes byna daagliks
ook Engels hoor en lees ... Mens mag nie uit die oog verloor nie dat Engels vandag
die Afrikaanssprekende se kontaktaal met die buiteland is en dat ons in vandag se
wereld aan hierdie buitekontak 'n groot behoefte het. " (Eie onderstreping.)

Dirven (1987:155-157) wys daarop dat daar in die geval van Engels en Afrikaans parallelle
tweetaligheid bestaan (nie bloot funksionele of territoriale tweetaligheid nie). Feitlik alle
Afrikaanssprekendes in hierdie situasie kan hulself oor daaglikse sake in Engels uitdruk. Dit
het onder andere daartoe gelei dat meer Afrikaanssprekendes poste bekom het wat
tweetaligheid vereis.
Die gevolg is egter dat Afrikaans meer deur Engels as deur enige ander Europese taal
bei"nvloed is, ten opsigte van die leksikon, sintaksis, morfologie en fonologie. Afrikaans
ondervind volgens Dirven geen probleme om Engelse items oor te neem nie, maar neem hulle
onder andere wel aan as leenvertalings (calques). Ter illustrasie gebruik Dirven (op. cit.,
p.157) die volgende Afrikaanse en Engelse uitdrukkings:
(1)

Hulle gaan normaalweg met hulle klasse aan.

(2)

They go on normally with their classes.

In bostaande geval kom daar vier gevalle van moontlike Engelse invloed voor; twee leksikaal
en twee morfologies. Die semantiek van aangaan in die sin verskil van Nederlands, waarin
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dit brand, aan die brand slaan of sluit ('n kontrak) beteken. Daar is ook 'n nuwe betekenis
vir klas, wat in Nederlands slegs 'n groep leerlinge beteken, nie 'n les nie.

Die twee

morfologiese verskuiwings is dat Afrikaans 'n sterk sin vir die adverbum ontwikkel het,
daarom die -weg na normaal, en dat Afrikaans die meervoud aan 'n voorwerp na 'n
onderwerp in die meervoud gegee het, teenoor die Nederlands waarin die enkelvoud
gewoonlik behou word, bv. in: "Zij gaan normaal met hun les verder."
Dirven (op. cit., pp.158-164) verskaf vervolgens 'n lys metaforiese en niemetaforiese
Afrikaanse items wat deur Engels beinvloed is. Die volgende is enkele voorbeelde:
afstel

to put off a visit

algemene praktisyn

general practitioner

baasbrein

master brain

beheer kry oor

get control over

besturende direkteur

managing director

breinspoel

brainwash

Donaldson (1988) wys op Engelse invloed in ongeveer 1400 Afrikaanse konstruksies,
alhoewel Dirven (1987:157) daarop wys dat ongeveer 180 van die konstruksies ook in
Nederlands voorkom en dus eerder as algemene uitdrukkings, nie Engelse invloed nie,
bestempel kan word.
Meiring (1990:34-37) wys ook tereg daarop dat, alhoewel Donaldson as Australier daarop
aanspraak maak dat hy geen puristiese doelwitte het nie, die wetenskaplikheid van sy studie
ly onder veralgemenings ten opsigte van Afrikaans se posisie teenoor Engels, veral ten
opsigte van sy uitgangspunt dat Afrikaans geforseer was om leenwoorde oor te neem. Sy wys
daarop dat dit wat Donaldson taalverandering noem, dikwels bloot taaluitbreiding volgens
die Germaanse patroon is, nie spesifiek Engels nie; en dat Afrikaanse uitspraak wat letterlik
uit Engels kom dikwels heeltemal korrek is omdat Engels ook 'n Germaanse taal is (sien 2.2).
Die volgende betoog van Meiring (1990:35) is op beide Donaldson en Dirven van toepassing:
"'n Gebrek aan empiriese maatstawwe om die invloed van Engels te identifiseer
weerhou verantwoordelike akademici daarvan om woorde summier as Anglisismes
te kategoriseer.

Slegs iemand met 'n goeie kennis van Middelnederlands tot

agtiende-eeuse en dialektiese Nederlands, Platduitse dialekte van dieselfde tydperk,
Engels van vandag en vroeer in Suid-Afrika en in ander werelddele, en Ajrikaanse
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varieteite kan werklik 'n uitspraak oor Anglisismes maak."

Donaldson (l 988:i-5) voer aan dat daar nie meer 'n geografiese en kulturele gaping tussen
Afrikaners en Engelssprekendes bestaan nie (vergelyk bv. die koskultuur, soos bespreek in
2.5 en 6.4.1), en wys op die noue kulturele kontak en integrasie van Engels- en
Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika.
In hierdie opsig moet daar egter ook gewys word op die feit dat sekere eng konserwatiewe
Afrikaners wel Engels vermy en hulle nie met die Engelse kultuur assosieer nie. Boonop
bestaan daar ook wel geografiese afstand tussen die twee groepe ten opsigte van sekere
woongebiede en die skeiding tussen Brittanje en Suid-Afrika.
Dit is wel belangrik dat die Engelse kultuur die kader geword het waarbinne Afrikaners
gemodemiseer en geintemasionaliseer geraak het, en dat dit steeds in groot mate die medium
is waardeur nuwighede die land binnekom.

2. 7. I Leksikale beinvloeding

Leksikaal is en word Afrikaans verreikend en diepliggend deur Engels beinvloed, ook via
ander tale soos Frans. Latyn en Nederlands.
·rne leksikale beinvloeding van Afrikaans is veral ten opsigte van die omgangstaal, waarin
Engelse vorme wemel. Hoe informeler en gemeensamer die omgang is, hoe meer blyk die
Engelse invloed. Boonop is die meeste sosiale stelsels waarbinne Afrikaanssprekendes
funksioneer in Engels uitgedink en vergestalt. Gevolglik het Engels die Standaardafrikaanse
benoeming van hierdie stelsels baie diep beinvloed. (Ponelis, 1992:85)
Ponelis (op. cit.) verwys na die Engelse invloed op die reeds gevestigde skryftaal waardeur
Afrikaanssprekendes kultureel gemodemiseer is en steeds gemodemiseer word, onder andere
op die volgende gebiede:
(a)

Administrasiestelsels van onder andere die spoorweg en polisie - vgl. klerk,
hoojklerk, eerste klerk, superintendent, konstabel, sersant, luitenant, kommissaris,

ens.
(b)

Die onderwys, wat volgens Ponelis (op cit., p.85) "in sy geheel na die Engelse model

ingeklee" is - vergelyk B.A.-graad, B.Sc.-graad, graad 1 (sub A}, hoerskool,
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klaskamer, matriek, rapport, skolier, ens.

(c)

Sport: Vergelyk rugby, ajskop, heelagter, krieket, been-voor-paaltjie, bouler, tennis,
dien, ontvang, net, rughand, tenniselmboog, gholf, drie-yster, eerste gat, ens.

(d)

Die handel: Vergelyk tweed, nylon, tjek, kondensmelk, boeliebief, stoof(kombuis),
jellie, rand, sent, trust, ens.

(e)

Mynbou en industrie: Vergelyk kleim, kleimlisensie, kleiminspekteur, afpen,
mynkommissaris, mynkaptein, skag, ens.

(f)

Boerdery: Met Engelse woorde en leenvertalings soos kultivator, dip, donkie, gelling,
ponie, ens.

(g)

Tegnologie:

Een van die vernaamste bronne waardeur Engelse ontlenings en

leenvertalings Afrikaans binnekom. Vergelyk hardeware,floppie, kompakte disket,
sleutelbord, hardeskyf, sagteware, woordverwerker, mikroskyf, monitor, ens.

(h)

Vervoerwese: Vergelykstasie, stasiemeester, trein, enjin, drywer, passasierstrein,
briek, motor, stopteken, robot, verkeerstekens, ens.

(i)

Naamgewing van sakeondernemings (soos Gencor, Anglo American, Pick 'n Pay,
Shoprite, Auto and General, Apple, General Electric) en handelsprodukte (soos
Anadin, Castrol, Weet-Bix, No Name, Rico.ffy, Colgate, Fox, Laser).

Engelse

voornaamgewing is algemeen (soos Eric Louw, John Vorster, William Ewart
Gladstone Louw, George Fivaz). Ook agtername (vanne) word dikwels verengels, bv.
Adonis (edounes), Abrahams, Borcherds, Cupido (kjoepiedou), Fredericks, Fortune,
Joubert (djoebe) en selfs Botha (bO-tha). Engelse roep- en byname kom ook algemeen

voor, bv. JC (djeisieh), HO (eitsh-ou), PJ (pie-djei), JP (djei-pie), FC (ef-sie), Blackie
Swart, Pine Pienaar, ens.

Soos bespreek in 4.3.2, wys Ponelis (op. cit., p.87) ook op diepliggende Engelse
bei:nvloeding in die vorm van "sommerontlenings" soos ceiling, cherry, lawn,
mushrooms, prawns, smile, suffer, sweets, size, pottery, ens.
Volgens Donaldson (1988: 171-191) verteenwoordig leenvertalings die grootste kategorie van
Engels bei:nvloede strukture in Afrikaans, alhoewel dit nie duidelik is waarop hy hierdie
stelling baseer nie. Leenvertalings met oordragtelike betekenisse (bv. jou sokkies op trek to pull up your socks) sou veral deur puriste as Anglisismes beskou kon word. Die volgende
is enkele van Donaldson se voorbeelde:
die laaste strooi

the last straw

so reg soos die reen

as right as rain

'n voet in die deur kry

to get a foot in the door
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as 'n reel

as a rule

die goeie ou dae

the good old days

jou voet neersit

to put your foot down

Meiring (1990:36) wys egter daarop dat Donaldson nie altyd onderskei tussen die verband
tussen oenskynlik geforseerde direkte vertalings en die skeppingsmoontlikheid van Afrikaans
nie.

Wat na Engelse invloed lyk, is dikwels net 'n informele/meer toepaslike/nuwe

uitdrukking wat besig is om 'n verouderde vorm te vervang.
Volgens Donaldson (1988: 182-191) is die volgende ook gevalle van Engelse beinvloeding (dit
is egter belangrik om daarop te let dat gevalle soos hierdie etimologiese studies verg, wat na
verskillende oorspronge kan lei):
Saamgestelde substantiewe soos dagbreek (daybreak), kragstasie (power station) en
modderskerm (mud guard)

Skeibare werkwoorde soos inbel (to ring in), inluister [listen in) en opeindig (end up)
Substantiewe soos prop (plug), treffer (hit - liedjie) en houer (container)
Adjektiewe soos bogemiddeld (above average), padwaardig (roadworthy) en skotvry (scot
free)
Adverba soos oorsee (overseas) en altesaam (altogether)
Verba soos dek (to cover - nuus) en ontlont (defuse - 'n situasie)
Donaldson (op. cit., pp.191-193) wys ook op die sogenaamde Lehnubertragungen (woorde en
uitdrukkings wat nie letterlike vertalings is nie, maar wat poog om 'n soortgelyke beeld op
te roep) - spookbeeld vir die Engelse ghosting on TV bevat bv. ook die woord "spook".
Voorbeelde hiervan wat volgens Donaldson na die Engelse model gevorm is (die vorme is nou
verwant aan neologismes), is bobbejaansleutel (monkey wrench), draadsitter (fence sitter),
glanstydskrif(glossy magazine) en graanvlokkies (com flakes).

In hierdie geval is dit egter moeilik om altematiewe, "oorspronklike" Afrikaanse ekwivalente
voor te stel om na dieselfde artikel te verwys, en is die posisie van Afrikaans geensins uniek
ten opsigte van and~r tale nie. Hoe anders moet "ghosting" byvoorbeeld vertaal word sonder
om die woord "spook" te bevat? Die basiese beswaar teen Donaldson se argument in hierdie
opsig is dat hy suggereer dat Engels dominant is en dat taalversteuring ter sprake is, terwyl
die interaksie tussen Afrikaans en Engels weens die gesamentlike Germaanse oorsprong van
die twee tale eerder as taalverryking beskou kan word. Donaldson se Lehniibertragungen
het met ander woorde geensins die negatiewe dominerende konnotasie soos deur Donaldson
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gesuggereer nie, en kan eerder as 'n natuurlike Germaanse proses beskou word. In SuidAfrikaanse konteks word Engels byvoorbeeld ook verryk uit die Afrikaanse leksikon en
idiomatiek. Vergelyk Branford en Branford (1991) se A dictionary of South African English
en Silva (red.)(1996) se A dictionary of South African English on historical principles in
hierdie verband.
Donaldson (op. cit.,pp.195-197) wys ook op geassirnileerde leenwoorde uit Engels, waarvan
die spelling aangepas is om dit meer Afrikaans te laat lyk, bv. bottelstoor, boeliebief,
basketbal. hokkie, jellie, jokkie, kabelkar, kollege, ens. Daar is egter hoegenaamd niks

"foutief" met verafrikaansing van gevestigde leenwoorde uit Engels nie. Dieselfde proses het
bv. ook plaasgevind ten opsigte van Afrikaanse woorde uit Maleis-Portugees (vgl. 2.9(a)),
Frans (vgl. 2.9 (b)), ens.

2. 7 .2 Idiomatiese beinvloeding
Boonop dien die enorme getal sogenaamde Anglisismes, ook die in spreekwoordelike verband,
almal as voorbeelde van semantiese bei'nvloeding. Vergelyk konstruksies soos Hy het 'n
groot mislukking uitgedraai; Hy dink hy is die kat se snor; Hulle het weer opgemaak, ens.

Sien die bylaag onder [7] vir verdere voorbeelde. Hierdie Afrikaanse uitdrukkings wat die
Engelse model navolg, kan meesal sonder meer gewoon as Afrikaans aanvaar word,
aangesien dit (a)

ingeburger is in Omgangsafrikaans;

(b)

frekwent is;

(c)

dikwels suiwere kommunikasie bewerkstellig;

(d)

die oorgekultiveerdheid van Standaardafrikaans verlig;

(e)

verrykend vir Afrikaans is;

(fl

dikwels baie beeldend is;

(g)

semantiese gapings, veral ten opsigte van affek, vul;

(h)

geensins "vreemd" voorkom vir die gerniddelde Afrikaanse spreker nie; en

(i)

teenkanting teen die vorme nie op grammatikale gronde berus nie, maar op
ideologiese oorwegings en 'n onaanvaarbare graad van taalpurisme.

Vergelyk die volgende voorbeelde:
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(a)

die hardefeite vs die nugterefeite
vraestelle inhandig vs vraestelle inlewer

Die vorme wat eerste verskyn, is ingehurger in Omgangsafrikaans, terwyl die wat tweede
verskyn, as minder gehruiklik in Omgangsafrikaans beskryf kan word.
(h)

Ons het baie in gemeen vs Ons het baie gemeen
'n bus vang/kry vs 'n bus haal

Die vorme wat eerste verskyn, is meer frekwent in die omgangstaal as die wat tweede
verskyn (sien hoofstuk 7).
(c)

te veel ysters in die vuur vs te veel hooi op jou vurk
elke Tom, Dick en Harry vs elke Piet, Paul en Klaas

Die vorme wat eerste verskyn, bewerkstellig beter kommunikasie as die wat tweede verskyn
omdat hulle gehruikliker in omgangstaal is.
(d)

in iemand se slegte boeke wees vs in onguns wees by iemand
Dit vat die koek vs Dit span die kroon

Die vorme wat eerste verskyn, hied altematiewe vir die kispak-Standaardafrikaanse vorme.
Daarbenewens het die oorgrote meerderheid van die respondente (sien hoofstuk 7) geen fout
met die konstruksies gevind nie.
(e)

Vatjou tyd/Vat dit rustig vs Moenie haastig wees nie

Moenie jou humeur verloor nie vs Moenie kwaad word nie
Die vorme wat eerste verskyn, is verrykend vir Standaardafrikaans omdat dit meer maniere
hied om dieselfde boodskap oor te dra as die vorme wat tweede verskyn.
{:f)

My pen is besig om op te pak/in te gee vs My pen is gedaan

'n tweegesig vs Hy praat uit twee monde
Die vorme wat eerste verskyn, is minder formeel en ook idiomaties, en daarom meer
lewensvathaar as die wat tweede verskyn.
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(g)

Hy het 'n slegte rekord vs Hy het 'n slegte reputasie
Volg jy my? vs Begryp jy wat ek se?

Die vorme wat eerste verskyn, vul semantiese gapings ten opsigte van affek: dit is minder
formeel in hierdie geval.
(h)

katte en honde reen vs paddas reen
'n stryd om lewe en dood vs 'n stryd op lewe en dood

Die vorme wat eerste verskyn, kom geensins "vreemd" voor vir die gemiddelde Afrikaanse
spreker nie (sien hoofstuk 7); die ekwivalente wat tweede verskyn, sou eerder vreemd
voorkom in die praktyk.
Teenkanting teen al die vorme wat eerste verskyn in (a) tot (h) hierbo berus nie op
grammatikale gronde nie, maar op ideologiese oorwegings en 'n hoe graad van taalpurisme.
Die vorme wat eerste verskyn, is almal aanvaarbaar binne die paradigma van aktuele
Afrikaans.

2. 7 .3 Grammatiese beinvloeding

Engels be'invloed Afrikaans ook ten opsigte van voorsetselgebruik, in so 'n mate dat die
ekwivalente "suiwer Afrikaanse" konstruksies soos deur normeerders en puriste voorgestaan
dikwels oorgekultiveerd voorkom.
Verskeie voorbeelde van nuwe, ingeburgerde voorsetselgebruik (nie noodwendig almal uit
Engels nie) in die werklike, aktuele omgangstaal is in die ondersoek aangeteken, en
verteenwoordig dus aktuele Afrikaanse vorme. Die voorbeelde hieronder wat nie Engelse
invloed aandui nie, dui wel op die sinkretiese aard van Afrikaans. Vergelyk die volgende:
In/op hierdie stadium (Eng. at this stage): Die meerderheid respondente het Qil 'n stadium

verkies, en daar bestaan geen kommunikatiewe oorwegings om voorkeur aan in 'n stadium
te wil gee nie.
Op/met vakansie (Eng. on holiday): Respondente het meesal met vakansie as onnatuurlik
en gekunsteld ervaar. Die Afrikaanse voorkeurvorm behoort dus Qil vakansie te wees, met
met vakansie as (gekultiveerde) wisselvorm.
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In/na veiligheid bring [Eng. bring to safety):

Respondente het in veiligheid bring as

onnatuurlik ervaar, en na veiligheid bring [wat veel beeldender is) behoort dus die nuwe
Afrikaanse voorkeurvorm te wees.
Vergadering te/in Kaapstad [Eng. meeting in Cape Town}: Die te-vorm is as verouderd deur

die meeste respondente beskou, en 'n nuwe benadering tot Afrikaans behoort dus voorkeur
aan in Kaapstad te gee.
Woon op/in 'n dorp [Eng. stay in a town): Na aanleiding van die respondente se reaksies lyk
dit asof daar geen rede meer bestaan om te onderskei tussen in 'n stad woon en QJ2 'n dorp
woon nie. Hierdie is dus Afrikaanse wisselvorme en volkome uitruilbaar.
Ek gaan vir jou slaan [uit Maleis-Portugees - sien 2.9). Die vele gebruike van vir in 'n

konstruksie soos hierdie is spontane en natuurlike taalgebruik, en die gebruik van vir in
sulke konstruksies is dus volkome aanvaarbaar in Afrikaans.
as 'n reel/in die reel [Eng. as a rule):

Die verdoeming van as 'n reel op grond van Engelse

invloed blyk uitgedien te wees uit die reaksie van respondente. Die twee konstruksies is
wisselvorme in Afrikaans.
in/oor die algemeen [Eng. in general}: Die reaksies van respondente dui daarop dat daar

geen grammatiese of kommunikatiewe gronde bestaan om hare te kloof oor hierdie twee
konstruksies, wat Afrikaanse wisselvorme verteenwoordig, nie.
'n Druppel in/aan die emmer [Eng. a drop in the ocean): 'n Druppel aan die emmer is as
vreemd, onnatuurlik en gekultiveerd ervaar. Aktuele Afrikaans behoort dus voorkeur aan
in die emmer te gee, terwyl aan die emmer as gekultiveerd bestempel behoort te word.

In gemeen/gemeen [Eng. in common) [sien [b) supra): Die Standaardafrikaanse "ons het baie
gemeen" is uitgediend en oorgekultiveerd, omdat dit deur respondente as verwarrend
bestempel is: gemeen word bv. sonder die kombinasie met in verwar met "bedoel". Alhoewel
in gemeen "na die Engelse" model bestempel word, is dit Afrikaans aangesien dit veel beter

kommunikasie bewerkstellig en frekwenter as "ons het baie gemeen" is [vergelyk hoofstuk
7).

Benewens leenvertalings wat komposita soos stasiemeester, motorkar en biefstuk tot gevolg
het, is daar volgens Ponelis (1992:87) baie grammatiese strukture wat deur Engels be'invloed
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word. Voorbeelde hiervan is onder andere die wederkerende voomaamwoord met -self(bv.

jouself vervies, haarself afvra, ens.) en fleksie ten opsigte van die meervoudsvorme van
maatnaamwoorde en ander substantiewe (bv. onkostes, prosedures, vyf liters wyn,
ensovoorts).
In sintaktiese verband is die Engelse invloed diepliggend. Ponelis (1992:88) wys onder andere
op setselskeiding, bv. in Dit hou sy van [i.p.v. Daarvan hou sy) en Diefiets wat ek op ry
(i.p.v. Diefiets waarop ek ry).
Hibridiese konstruksies is volop in die Afrikaanse omgangstaal, en word op verskeie maniere
gevorm, onder andere deur die byvoeging van 'n Afrikaanse suffiks om 'n substantief te vorm
(bv. stupidheid), 'n adjektieftevorm (bv. stupidrig) ofbeide (bv. moanerigheid). Fleksievind
ook plaas deur die Afrikaanse morfeem ge- vooraan of tussenin te voeg (bv. gelike en

uitgepass), terwyl komposita ook met Engelse en Afrikaanse items gevorm word (bv. opmix,
army-ouljie en boxwyn [deesdae ook bokswyn]) (Donaldson, 1988:205-206).

2. 7 .4 Fonologiese beinvloeding

Fonologiese beinvloeding deur Engels is ook besig om eerder toe te neem as af te neem.
In hierdie verband wys Ponelis (1992:87) onder andere op die volgende fonologiese patrone
wat die Engelse model navolg:
(a)

Die aksent word aan die begin van bepaalde vorme geplaas, soos in die geval van UP,

TV, OK, NP, abstrak, aspek, kontak, negatief, telefoon, minister, alfabet, atmosfeer,

ens.
Donaldson (1988:51) wys tereg daarop dat die gemene Germaanse agtergrond van
Engels en Afrikaans onder andere soortgelyke klempatrone impliseer, en dat een van
die karaktertrekke van die Germaanse tale klem op die eerste sillabe is, behalwe in
die geval van sekere afgeleide vorme (soos kinderggtig). Die groot woordeskat wat
beide tale uit Frans, Latyns en Grieks ontleen het, vereis egter dikwels klem wat
verskil. Namate sodanige woorde in Engels geassimileer is, het die klem dikwels na
die eerste sillabe verskuif (bv. chauffeur).

Alhoewel daar in Afrikaans kritiek

uitgespreek word teen die beklemtoning van bisillabiese items soos kontak, koriflik
en aspek en polisillabiese items soos mikrofoon, minister en telegram op die eerste
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sillabe omdat dit as Engelse invloed beskou word, is die beklemtoning van hierdie
items op die eerste sillabe in der waarheid nie vreemd aan die gevestigde klempatroon
van Afrikaans nie.
(b)

Die finale -oword onder Engelse invloed as -ou uitgespreek (in plaas van -oe) (Ponelis,
1992:87), bv. in Christo, tempo, kilo, motto, video, ens.

(c)

Onder Engelse invloed word geronde diftonge en geronde vokale in Afrikaans ontrond,
bv. in die geval van huis, vuil, leuse, neus, luuks, druk, ens. (Hierdie ontronding is
egter 'n algemene verskynsel in die meeste spreektaalvarieteite van Afrikaans, ook
in Standaardafrikaans. Daar sou wel gevra kon word waarop Ponelis hierdie stelling
baseer-watter Engelse invloed het bv. tot ontronding in Maleier (Arabiese) Afrikaans
gelei?)

(d)

Die neiging in omgangstaal is om afkortings soos die volgende in Engels uit te spreek:
CD (laserskyf), TV, T-shirt, ram, (rekenaarterm), ens.

2.8

Die invloed van Amerikaans

Weens jarelange kulturele boikotte van Suid-Afrika deur Europese lande, insluitende
Engeland en Nederland, was die grootste bron van televisieprogramme jare lank die
Verenigde State van Amerika. Die gevolg was dat Amerikaansjare lank in groot mate die
voedingsaar vir Engels, en ook die gepaardgaande indirekte invloed op Afrikaans, was.
Ponelis (1992:86) wys daarop dat taalgebruikers ten opsigte van beelding en idiome nie net
strewe na helder kommunikasie nie, maar ook na kleurryke en beeldryke taal en raak
segging. Hierdie oorwegings het heelwat informele Amerikaanse Engelse uitdrukkings, ook
in hibridiese vorm, in Afrikaans tot gevolg.
Die volgende is enkele voorbeelde: 'n ander ballgame; 'n spanner in die works gooi; ajskop
(begin); blitsverkoper; breinspoel; die bottom line; die gap vat; die groen lig gee/he/kry; die
score ken; game wees; in 'njlat spin wees; jou customers ken; van die grond aj kom.

Vergelyk 6.9.1en6.9.2 in hierdie verband.
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2.9

Die historiese invloed van Europese en Oosterse tale

Sedert die stigting van die verversingspos aan die Kaap in 1652 het die Nederlanders met
heelwat nieGermaanse tale in aanraking gekom, en hierdie kontakvariasie is steeds in
moderne Afrikaans sigbaar, bv. in die voorkoms van Maleise woorde soos baie, Khoiwoorde
soos dagga en Nguniwoorde soos donga (Du Plessis, 1994:120).
Histories is Afrikaans onder andere gevorm deur die leksikale, sintaktiese, morfologiese en
fonologiese invloed van verskeie "vreemde" Europese en Oosterse tale op Kaapse Nederlands.
Sodanige invloed is tradisioneel as "leengoed" beskryf. Die tale is die volgende: (a) Portugees
en Maleis/Maleis-Portugees, (b) Frans, (c) Duits, (d) Arabies, (e) Italiaans en (fJ Spaans.

(a)

Portugees en Maleis/Maleis-Portugees

Handboekskrywers en taalkundiges wys daarop dat verskeie Afrikaanse woorde hul
oorsprong in Portugees, Maleis of Maleis-Portugees het (vgl. Von Wielligh, 1925; Smith, 1962;
BoshoffenNienaber, 1967;VanderMerwe(red.) 1968;Combrink, 1984;Raidt, 1976en 1984;
Olivier en Coetzee (reds.), 1994). Die woorde het hoofsaaklik deur die l 7de-eeuse seemans-,
handels- en slawetaal deur dialektiese Nederlands deel van die vroee Afrikaanse woordeskat
geword. Smith (1962:245) e.a. wys daarop dat daar geen definitiewe tydstip bestaan wanneer
Nederlands opgehou en Afrikaans begin het nie: Afrikaans het stelselmatig in die monde van
die sprekers ontwikkel. Hierdie waarheid blyk onder andere uit 'n studie van die Portugese
en Oosterse woorde in Afrikaans. Die ontleningsproses het reeds aan die einde van die
sestiende eeu begin toe Nederlanders na Oos-Indie begin vaar het en het eers opgehou nadat
die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie ophou bestaan het en die Kaap nie meer as deel van
Oos-Indie geadministreer is nie.
Enkele voorbeelde van Portugese en Maleis-Portugese ontlenings is albino, almaskie, amok,
amper, ampertjies, assegaai, atjar, baadjie, baar (vir dom, onopgevoed), baie, baklei,
ba{jaar, bamboes, basaar, basta, blatjang, bobotie, borrie, bottel, bredie, doepa, ga{joen,
goiing, herrie (op sy- gee), kaaiman, kakkerlak, kalbas, kaliefa, kapater, kapok, karkatjie,
kastig, katel, katjiepiering, kerrie (meningsverskil daaroor), kiaat, kiepersol, kierang,
klapper, koejawel, kombers, koperkapel, kraal, kramat, laksman, lemmetjie, lemoen,
likkewaan,

loerie, maai,

maaifoedie,

malmok,

mango,

marmotjie,

mielie, moses

(aartsvyand), muskiet, nartjie, nooi, oorkrabbetjie, oorlams, paai, paaiboelie, pamperlang,
panga, pa{jas, papegaai, patats, piekanien, piekel, piering, piesang, pikkewyn, pondok,
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rabbedoe, rissies, rottang, sago, sambok, sambreel, soebat, sosatie, spens, tamaai,
tarentaal, tata, tiekie, tjalie, tjap, tjoekie, tjokka, tjommel, tjou.tjou, U3iing, tronk

Alhoewel hierdie lys nie ekstensief is nie, is dit opmerklik hoeveel van hierdie woorde deel
van die kemwoordeskat van Afrikaans vorm.
Valkhoff (1966) skryf die dubbele ontkenning in Afrikaans en die gebruik van vir in 'n
konstruksie soos "Hy het vir die seun geslaan" toe aan die invloed van Maleis·Portugees ·
'n argument wat later hewig teengestaan is deur taalkundiges binne die albosentriese
paradigma, soos Van der Merwe (1973:31).
Davids (1994: 116) beskryf die Arabiese Afrikaans soos gebruik deur die Kaapse
Moslemgemeenskap, wat rondom 1815 vir die eerste keer as onderrigmedium in Moslem
skole en moskees gebruik is, as synde "byna soos bandopnames van negentiende eeuse
ortoepiese gebruike".

Kaapse Moslemafrikaans is waarskynlik die oudste varieteit van

Kaapse Afrikaans · en daarom ook van Afrikaans op makrovlak.
Vergelyk die volgende uittreksels van Arabiese Afrikaans soos deur die Maleise gemeenskap
aan die Kaap gebruik (Conradie, 1986:109·110):
Eendag was daar gawies twee broers. Ene syn naam was Muchammad en ene syn
naam was Achmad. Hulle twee het een dag gaat piekenie in die velt, toe was dit

so warm, toe gaat hulle hulle sit onner 'n boom, toe gaat hulle an gesels, toe seg
Muchammad vir Achmad. Ja broer, gaat djy aldag skool? ... Hoe loop djy in die
pat? ... Ek loop moet gadagte en ek pasop vir die garyery lanks die pat... Wat maak
djy hat djy in die skool gaat? ... Ek sit voor myn Oestaad ganiederag en wakker en
ek niem notis al wat hy praat en leer vir myn.

Met die dekreoliseringsproses wat met vemederlandsing gepaard gegaan het (Meiring,
1990:47·48) is die meeste van die leksikale items wat Kaapse Moslemafrikaans van die vroee
slawetale geleen en geerf het, nie in Standaardafrikaans opgeneem nie · hoewel hulle lank
voor standaardisering bestaan het (Davids, 1994:116). Hierdie ontkenning van Maleise
invloed was om ideologiese redes, soos in hierdie ondersoek aangetoon word.
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(b)

Frans

'n Magdom woorde is via Frans uit Latyn en Grieks ontleen, en het via Frans, Engels en
Nederlands hul weg na die Afrikaanse woordeskat gevind.
Die volgende woorde is 6f direk aan Frans ontleen, 6f het via Nederlands in Afrikaans beland
(vgl. Von Wielligh, 1925; Smith, 1962; Boshoff en Nienaber, 1967; Van der Merwe (red.)
1968; Combrink, 1984; Raidt, 1976 en 1984):
absoluut, absurd, affere, aide-de-camp, akte, alarm, amoreus, arrie-warrie (uit au
revoir), aspersie, astrant, attache, barbier, blanc, blase, cabernet, cafe/kafee,
camaraderie/kameraderie, camouflage, chaperone, chauffeur, chauvinis, claret,
cliche, communique, connoisseur, corps, coup d'etat, creche, decoupage, divan,

dossier, duvet, elegant, galant, garage, genre, korporaal, mansjet, marsjeer,
migraine, mirage, mondain, oeuvre, omelet, parlement, rantsoen, restaurant, rose,

rosette, sjarmant, sofa, sorbet, sou.ffleur, vernis, ens.
Afrikaans ontleen ook breedvoerig aan Frans ten opsigte van voomaamgewing, bv. Andre,
Jacques, Jean, Jeanne, Pierre, Rene, Monique, Angelique, Desire, Francois, Francoise,
Antoinette, ens. Daarbenewens bestaan daar ook uit die historiese vermenging aan die Kaap

'n menigte Afrikaanse agtemame uit Frans, soos Terreblanche, Hugo, Joubert, Roux en Le
Roux.
Alhoewel Smith (1962: 241-242) aanvoer dat die "invloed van Frans op Afrikaans inderdaad
ingrypend was" wanneer daar in ag geneem word dat alledaagse Afrikaanse woorde soos
advies, akkuraat, dosyn, jaloers, kans, kasteel, kleur, kantoor, kontant, kous, lojaal,
politiek en present Franse ontlenings is, kan hierdie voorbeelde nie werklik as Franse invloed

op Afrikaans bestempel word indien hulle reeds in Nederlands bestaan het nie, d.w.s. via
Nederlands in Afrikaans beland het nie. Smith voer aan dat Franse uitgange ook ontleen is.
Woorde op -asie (soos koerasie en plantasieJ is Frans, en as gevolg daarvan is die Franse
uitgang -age in die vorm van -asie aan verskeie woorde gelas, met die gevolg dat ons woorde
soos boskasie, dierasie, pakkasie en slytasie het. Ander ingeburgerde Franse uitgange is
-eer (bv. in dreineer, waardeer en verkleineer), -ment (bv. in dreigement), -teit (bv. in
stommiteit) en -y (bv. in bakkery en rokery).

Boonop is daar volgens Smith ook vele

letterlike vertalings uit Frans in Afrikaans (l 7de-eeuse Nederlands?) opgeneem, bv.
grootvader, kleinseun, skoondogter, skoonmoeder, gevaar loop, en 'n sameloop van
omstandighede.
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Franse kulturele taaldiffusie kan nie aan noue kulturele kontak in die Suid-Afrikaanse
konteks toegeskryf word nie, rnaar eerder aan oorwegings soos die wynboukultuur wat deur
die Franse Hugenote in Suid-Afrika gevestig is. Respondente in

di~

ondersoek het Franse

name en die Franse kultuur oor die algemeen hoog geag, en dit wil voorkom asof Frans as
kultuurtaal 'n elite-assosiasie in Suid-Afrika geniet en dat Franse leenwoorde dus hoe status
het en geredeliker in amptelike vorm as Engelse leenwoorde aanvaar word.
Hierdie situasie kan vergelyk word met die feit dat Franse woorde in Nederlands eeue lank
as deftig en bewys van beskawing, goeie opleiding en verfyndheid beskou is (Raidt, 1982:76).
Franse leenwoorde soosfamilie, pa (uit papa), ma (uit mama), portefeu'fje, toerisme en

ateiSme, en leenvertalings soos iemand die hof maak, indruk maak en rekenskap van
jouself gee het via Nederlands ook in Afrikaans beland (ibid., p.76).

(c) Duits

Heelwat Duitse woorde is voor 1800 ontleen deur Nederlands, en het op hierdie manier die
Afrikaanse woordeskat binnegekom. Woorde soos die volgende is 6f direk aan Duits ontleen,
6f het via Nederlands in Afrikaans beland, terwyl sommige direkte vertalings uit Duits is
(Raidt, 1982:168-169):

aandag, afvaardig, armsalig, baanbreker, beledig, beraadslaag, beroemd,
beskawing, besoedel, bespreek, betwyfel, bewonder, blits, bloedmin, byval, dan {en
wan}, diefstal, doelmatig, dolk, eensaam, eerstens, ervaring, grens, gril, halt,
hoogstens, huldig, ingryp, invloed, koeel, kroeg, laer, lewensgevaarlik, morsdood,
nederig, noodwendig, onstuimig, oorskat, oorweldig, oproer, pinscher (hond),
selfsug, skelm, skof, skurk, smaakvol, stewel, talryk, toevallig, uitoefen, veelsydig,
vervlaks, ens.
Raidt (op. cit., pp. 76-77) wys ook daarop dat Nederlands onder andere in 'n stadium sterk
beinvloed is deur Duits deur middel van die Duitse wysbegeerte, opvoedkunde, taalkunde,
teologie en handel. Gevolglik het Nederlands en Afrikaans woorde soos zelfzucht/selfsug,

taalwetenschap/taalwetenskap,

gevoelswaarde,

betre.ffende,

inboet,

leedvermaak,

meerdere, omgeving/omgewing, vooravond/vooraand, voorliefde, wereldberoemd, ens.
Daar moet in gedagte gehou word dat daar aan die Kaap in een stadium meer sprekers van
Platduits as dialektiese Nederlands was (vgl. Heese, 1971), en dat verskeie Platduitse invloede
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op Afrikaans as "niestandaard" afgemaak is deur die vormers van Standaardafrikaans.
Voorbeelde hiervan sluit die verhoging van vokale in soos die [u] in boom (uitgespreek as
[bu:m]), die [i] in hekel (uitgespreek as [hi:k<H]) en die bry-r.
Vokaalverhoging en -verlaging is egter ook kenmerke van die sg. Kaapse Afrikaans, wat
herlei kan word na die vorm wat deur die Maleiers in hul godsdienstaal gebruik is. Vergelyk
die invloed van Arabies in hierdie verband, soos hieronder bespreek.

(d) Arabies

Een van belangrikste bydraes van Arabies tot Afrikaans is die feit dat die heel eerste geskrifte
in Afrikaans waarskynlik in Arabiese skrif verskyn het (Belcher, 1986; Du Plessis, 1986;
Davids, 1987).
Rondom 1862 het sjeik Abu Bakr Effendi na die Kaap gekom om die Islam onder die Kaapse
Maleiers te bestendig. Die Maleiers het egter gesukkel om die Arabies van die Koran te
verstaan, aangesien hulle toe reeds 'n gebroke Nederlands (Afrikaans) gepraat het. Abu Bakr
het daarom Arabiese geskrifte in Afrikaans vertaal met die doel om die Maleiers as
godsdiensgroep saam te snoer. Hierdie vertalings, asook tallose ander Maleier-Afrikaanse
geskrifte, was in Arabiese ortografie. Abu Bakr se Bayaan (1869) is een van die oudste boeke
in Afrikaans - alhoewel dit in Arabiese skrif is (Du Plessis, 1986:29-31).
Kaapse Moslems moes Arabies leer lees en skryf ten einde die Koran te kan lees, maar omdat
dit nie nodig was om Arabies self te verstaan of te praat nie, was dit nooit die taal van die nieArabiese Moslems aan die Kaap nie. Afrikaans het geleidelik Malayu as die omgangstaal van
die Moslems aan die Kaap vervang. Dit is om hierdie rede dat Abu Bakr verse soos die
volgende (in Arabiese skrif) uit die Koran vertaal het:
"Ya'nee (dit is) die Asgaabs (metgeselle van die Profeet) ... en die Tabie-ien (eerste

geslag van Moslems) was galyk oor heens op dit. Die Skaap wat die slamblieer
(slagter) afgasny, buiten batja (resiteer) aspris biesmiela (in die naam van God) dan
skaap syn vleis is garam (verbode om te eet) netsoes gavrekte gadierte en die wete
van agama (godsdiens) was gablief toessen Moesliem mense op diese maniere tot
ampter twee honderd jaar agter Rassoelloellah (die Profeet van God) ... " (Davids,

1987:37-50)
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Die volgende woorde is enkele ontlenings aan Arabies:

admiraal, albatros, alchemie,

algebra, alkali, alkohol, alkoof, haifkoord, sultan, en ko.ffie.

Combrink (DB, 11/9/95 en 18/9/95) wys daarop dat die uitroep alla! 'n verbastering van die
Arabiese Allah, die naam van die opperwese, is en dat konstruksies soos allamagtig en
allamapstieks dus hoogs aanstootlik vir Moslems is. Ook die agtervoegsel -ie in landname

soos Algerie en Tunisie is van Arabiese oorsprong.
Aangesien Standaardafrikaans in wese deur normeerders met 'n Calvinistiese agtergrond
ontwikkel is (vgl. 1.3.3; 4.2 en 4.5.2), behoort talle Islamitiese religieuse terme nie tot die
kernwoordeskat van Standaardafrikaans nie en is talle terme uit die godsdiensbeoefening van
die Moslem-gemeenskap in die Kaap grootliks onbekend aan baie sprekers van
Standaardafrikaans, bv.: madressa ("Slamse skool"); masiet (moskee); gadiethe (uitsprake
en handelinge van Mohammed wat nagevolg moet word); rewaajats (verhale wat deur die
jare heen ontstaan het om leemtes in die Koran te vul); die sagaaba (metgeselle van
Mohammed); om te pwasa (te vas, bv. in die maand van Ramadaan); om te salaah (gebed
vyf keer per dag) of om te gadj (om die pelgrimstog na Mekka en ander plekke in Saoedi-

Arabie te onderneem). (Belcher, 1986:42-43). Dit illustreer die beginsel dat standaardtaal die
taalvorm is wat deur die Binnekring, die groep met die mag in die hande, gebruik word (sien
1.3.4).

(e) Italiaans

Omdat Italiaans in 'n stadium die toonaangewende taal ten opsigte van die handel, skilderen beeldhoukuns en musiek was, het Nederlands en Engels verskeie woorde daaraan ontleen
voor die 18de eeu, en het hierdie woorde ook in Afrikaans beland (Combrink, 1984:93).
Enkele voorbeelde is basta, diskonto, netto, risiko, tarra, valuta, fresko, model, profiel,
sonnet, adagio, allegro, alt, alto-basso, amore, andante en aria.
Meer onlangse ontlenings kan aan die aansien van die Italiaanse kookkuns toegeskryf word,
bv.: pasta, macaroni, spaghetti, pizza, lasagne, ravioli, tortellini, broccoli, bolognaise,
ensovoorts, maar sluit ook ander ontlenings soos mafia, mamma mia!, madonna en pergola
in.

(f) Spaans
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Uit die tydperke van ontdekkingsreise en kolonialisering deur Europese nasies het vele nuwe
begrippe Europa bereik, soos weergegee in die taal van die betrokke kolonialiseerder. Langs
hierdie weg het Spaanse woorde soos hangm.at, kannibaal, kano, lam.a, orkaan, sigaar,
tabak x twak en tamatie in Afrikaans beland (Combrink, 1984:93).

Meer onlangse

ontlenings sluit siesta, senor, senorita, ole,fiesta en patio in.

2.1 O Die historiese invloed van Afrikatale
Heelwat leksikale Standaardafrikaanse items is afkomstig uit Afrikatale (vgl. Von Wielligh,
1925; Smith, 1962; Boshoff en Nienaber, 1967; Van der Merwe (red.) 1968; Combrink, 1984
en Raidt, 1976 en 1984). Daarbenewens is varieteite soos fanagalo en tsotsi-taal/flaaitaal
sterk deur Afrikatale beinvloed (vgl. Schuring, 1983:116-133 en Mfusi, 1992).
Khoi-invloed
Links (1989:61) wys daarop dat daar tussen Kaapse Afrikaans en die inboorlingtale van die
Kharkams intieme kontak moes gewees het, aangesien sekere leksikonitems deurgedring het
tot die kemwoordeskat van die Kharkams en ook die groter Namakwalandse gebied. Baie
leksikonitems uit die Khoi-taal het huishoudelike items geraak en so ingeburger geraak dat
hulle nie op die periferie van die taalgebruik gebly het nie.
Weinig van hierdie vorme het egter tot Standaardafrikaans deurgedring. Enkele voorbeelde
is kambro, barroe en kanna (plantsoorte) en plekname waarin Khoi-vorme opgesluit le, soos
Kamiesberg (waarskynlik "plek van die grasveld"), Kamieskroon ("die kroon van die bondel

berge"),

Kharkams

(hou

met

"water"

verband),

Kheis

("woonplek"),

Nababeep

("renosterplek") en Okiep (waarskynlik te doen met "sout" en "brak"). Verder is vorme soos
die gebruik van Gert-goed en Ma-gded om meervoud by wesens aan te dui (sinoniem met die
-hulle konstruksie) waarskynlik ook toe te skryf aan Khoi-invloed (ibid., pp. 31-32).

Afrikaans het onder andere kemwoordeskat soos abba, aitsa, dagga, eina, ga, gogga, gonna,
Griekwa, hoeka, kamma, kamtig, Kango, Karoo, kierie, kwagga, sies en soe uit Khoi, asook

reduplikasievorme soos eet-eet en nou-nou.
Uit Nguni. Sotho en ander inheemse swart tale het Afrikaans onder andere aikona, babelas,
bundu, gramadoelas, dagha, donga, fundi, impie, indoena, lobola, maroela, impala,
hamba, indaba, kaboe (mielies), kaia, koedoe, konka, lapa, mamba, mamparra, oemfaan,
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pasella, poetoe (pap), tollie (bees), tsetse, tsotsi, umfundisi en vuma.

In sintaktiese verband is "Ek soek ·dit/Ek soek dit nie" (wil dit he/rue he rue) uit die Nguni
"ndifuna", terwyl "Mooi loop" uit die Nguni-konstruksie "hamba kahle/kakuhle" kom. "Hy

is geswael" is volksetimologies vir ge-tswala (utywala

2.11

= bier).

I

Gevolgtrekkings

Dit is duidelik dat Afrikaans histories deel van 'n veel groter geheel is: benewens die feit dat
dit as Germaanse taal metafories 'n sustetstaal van tale soos Duits, Nederlands, Vlaams,
Sweeds en Deens is, is dit belangrik om in die lig van die ideologie agter Standaardafrikaans
daarop te let dat dit ook 'n

susters~al

van Engels is. Hierdie is 'n belangrike feit wanneer

die onkunde van Afrikaanssprekendes oor die gemeenskaplike historiese wortels van Engels
en Afrikaans ter sptake kom (sien hoofstuk 7). Dit is 'n belangrike feit wanneer vooroordele
teenoor "vreemde" Engelse invloed op Afrikaans ter sptake kom.
Verder is dit ook duidelik dat Afrikaans histories deur baie ander tale - inheems, Europees
en Oosters - gevorm en bei'nvloed is, en dus eintlik, in die woorde van een van die
respondente (sien 7 .5) oorspronklik veronderstel was om hibridies te wees. Hierdie kreoolse
aard van die taal word ook in hoofstuk 5 bespreek. Afrikaans kan ook as die produk van 'n
fusieproses beskou word (sien hoofstuk 6).
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HOOFSTUK 3
AFRIKAANS AS MULTIKULTURELE TAAL 'N IDEOLOGIESE PERSPEKTIEF

3.1

Ontstaansteoriee

In sy artikel oor die agteruitgang van Standaardafrikaans wys Cluver (1993: 15-40) daarop dat
die agteruitgang onder andere te wyte is aan die feit dat Standaardafrikaans die varieteit is
wat hoofsaaklik deur wit mense gepraat word en dat dit as sulks geassosieer word met mag,
rykdom en rasseonderdrukking. Daarteenoor word die sogenaamde Wes-Kaapse Afrikaans
hoofsaaklik deur "bruin Suid-Afrikaners" gepraat en word dit in die uiterste vorm geassosieer
met armoede en onderdruktheid, maar ook met lewenskragtigheid en humorsin.
Die opkoms van Standaardafrikaans kan inderdaad direk toegeskryf word aan die opkoms
van die (blanke) Afrikaner se politieke en ekonomiese mag. Afrikaans is deur wit Afrikaners
as 'n unieke identiteitsmerker van hul etniese groep beskou (en word in konserwatiewe
geledere steeds as sodanig beskou)(Van Aardt, 1989; Van Rensburg, 1989; Zietsman, 1992;
Cluver, 1993 e.a.).
Cluver (1993:15-40) wys egter daarop dat die helfte van die Afrikaanssprekendes, nl. die
bruin

sprekers,

by

hierdie

definisie

van

groepidentiteit

uitgesluit

is,

en

dat

Standaardafrikaans dus in die proses die helfte van sy potensiele moedertaalsprekers
vervreem het.
Links (1986:30-31) skryf:
"'n Bekende het onlangs gese: 'Die Kleurling en die ander rasse het slegs die taal
aangeneem as hulle taal, maar het niks nuuts of betekenisvol tot Afrikaans
bygedra nie' {Loots, P.J. in The Argus, 22 Mei 1985).

So word die evangelie

verkondig dat Afrikaans 'n wit maagd gebly en nooit gejlankeer het nie.
taalnasionaliste wat so praat.

Dis

Vir die mense is Afrikaans die taal van die
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heersende orde, die taal waarin 'n bepaalde ideologie gegiet word.

Hierdie

koppeling van Afrikaans aan die apartheidsideologie het die taal nog nooit goed
gedoen nie, want omdat dit plaasgevind het, het sommige mense die taal gaan
toeeien as iets wat aan 'n eksklusiewe groep mense behoort. Afrikaans word dan
op hierdie manier gekaap vir politieke doelwitte. "

Hierdie toeeiening van Afrikaans as 'n eksklusiewe "witmenstaal" van 'n spesifieke etniese
groep het veral in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing oor die herkoms van Afrikaans en die
Afrikaner en sy prestasies en rol in Afrika gemanifesteer, en was deurgaans onderworpe aan
fel debat.
Hierdie debat het onder andere navorsers en taalkundiges verdeel in kampe wat
onderskeidelik deurValkhoff (1972) en Van der Merwe (1966-67; 1973) as "albosentriste" en
"negrosentriste" beskryf is. Later het daar ook 'n hewige debat en herbesinning oor die
sogenaamde Afrikaanse "Taalbewegings" ontstaan (vgl. Du Plessis, 1986 en Steyn, 1987b).
Hierdie aspekte, asook ander ideologiese aspekte, word in hierdie hoofstuk bespreek.

3.1.1 "Albosentrisme" (Eurosentrisme) vs. "Negrosentrisme" (Afrosentrisme)
In hul strewe na politieke en ekonomiese mag in die land, het Afrikaners hulle al hoe meer
met Afrikaans as merker van Afrikaneridentiteit begin assosieer. Aangesien taal en politiek
saamgaan, is Afrikaans mettertyd, in ooreenstemming met die beleid van segregasie, in
toenemende mate deur die Afrikaner as eksklusiewe etniese groepmerker toegeeien, en het
ondersteuners van die politieke Afrikanerideologiee Afrikaans probeer definieer en afbaken
as 'n suiwer Nederlandse dialek wat in die mond van die wit nedersetters aan die Kaap
ontwikkel het (sien hoofstuk 1).
Von Wielligh (1925:93-94) skryf byvoorbeeld:
"Soos die geval is met alle tale, besit ook Afrikaans sy plathede en minder veifynde
gesegdes ... By ons moet die oorsprong plaaslik gesoek word onder die invloed van
inboorlinge wat hul eie taal prysgegee het vir Afrikaans ... Hierdie brabbeltaal ...
het op die spraak van die opgevoede Afrikaners geen die minste invloed uitgeoefen
nie.

Was daar nogal invloed in sekere streke uitgeoefen, dan was dit van

onbeduidende aard; die bewys hiervoor is dat Afrikaans suiwer Germaans

gebly het en so min inboorling-materiaal tot sy skat van woorde toegevoeg het" (eie
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vetdruk).
Oor die taal van die Griekwas skryf Von Wielligb (op. cit., p.94):
"'n Ander bron van plat taal is die spraak van die Griekwas ... Hul taal is
ongetwyfeld die laagste vorm wat Afrikaans bereik het ... Die veeboer het in die dag
veel tyd om te praat, en gevolglik het die welgestelde Griekwas geleentheid genoeg
gehad om met die blankes te gesels. En hierdie geselsery het ongetwyfeld 'n bale

nadelige invloed op die spraak van die blanke trekboer uitgeoefen ... "

(eie vetdruk)
Sogenaamde "Blank"sentriese teoriee soos die van Von Wielligb oor die "suiwerbeid" van die
taal Afrikaans bet mettertyd toenemend kritiek ontlok.
Die terme albosentrisme en kompartementalisme is deur Valkhoff geskep na aanleiding van
sy polemiek met veral H.J .J .M van der Merwe (1973), wat die term negrosentriste uit reaksie
geskep bet.
Van der Merwe was erg krities teenoor Hesseling se Maleis-Portugese teorie, wat daarop
neerkom dat Afrikaans 'n kreoolse taal is, asook Valkhoff se teorie, wat "Kreools aan die Kaap
in Maleis en Laag-Portugees" verdeel.

Hy bet Valkhoff onder andere as 'n "klakkelose

navolger van Hesseling" beskryf (ibid., p.31).
Van der Merwe, later deur Van Aardt (1989:181) beskryf as 'n "bekende taalkundige binne
die apartheidsparadigma" (een van sy artikels was onder andere getitel "Afrikaans 'n
Basterkind van Hollands-Kreools-Portugesefomikasie aan die Kaap !?"), bet steun vir sy

spontane ontstaansteorie by taalkundiges soos D.B. Bosman, S.P.E. Bosboff en G.G. Kloeke
gesoek. Sy gevolgtrekkings (1973), wat deurspek is met ideologies gelaaide uitdrukkings soos
Blanke-beskawing, getalletjie Maleis-Portugese slawe, Nieblankes, Nieblanke-invloed,
Nederlands-Afrikaanse siel van ons taal, suiwer Hollands, en volkstaal van die Blankes,

was onder andere:
"Die eenvormigheid van Afrikaans bly vir my een van die beste bewyse dat hy so
oud as ons Blanke-beskawing in hierdie land is" (p.24).
"Vir my is dit blykens taalbewyse 'n uitgemaakte saak dat Afrikaans in wese reeds
bestaan het teen 1658, dus Lank voor die eerste aansienlike getalletjie MaleisPortugese slawe teen 1671 die Kaap binnegekom het (p.28).
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"Die slotsom is duidelik: geen Nieblankes as groep of as indiwidue het Nederlands
sodanig bei:nvloed dat dit verander het tot Afrikaans nie. Wat ook al alles toegedig
kan word aan ons sogenaamde kleurvooroordele, is een ding baie duidelik: ons
konsekwente ontkenning van Nieblanke-invloed insake Afrikaans berus op
wetenskaplikefeite en nie op kleurgevoel nie" (p.29).
"Ons erken vreemdetaalinvloed op ons woordeskat, maar die Nederlands-

Afrikaanse siel van ons taal, d. w.s. sy sinsbou en idioom, het onaangetas gebly,
sodat Afrikaans in wese suiwer Hollands gebly het" (p.36).
"Uit voorgaande oorwegings word dit volkome duidelik dat Afrikaans sy ontstaan
gehad het in en uit die volkstaal van die Blankes" (p.50).
"In oorsprong en ontwikkeling is Afrikaans dus net so suiwer as Nederlands en dit
gaan terug op dieselfde stam" (p.66).
Soos verskeie ander outeurs (vgl. Nienaber, 1994), het Van der Merwe verder aangevoer dat
daar 'n vroee tweevormige bestaan van Afrikaans was, te wete 'n "verwronge vorm onder
Nie-Blankes" teenoor die "beskaafde vorm van die Oberschicht".
Valkhoff (1966) het aangevoer dat Afrikaans 'n gekreoliseerde Nederlands is, dat die
albosentristiese taalkundiges linguistiese apartheid en kompartementalisering beoefen en
dat Afrikanertaalkundiges daarna strewe om "Nieblanketaal" -invloede in Afrikaans te ontken
of te verwyder. In sy repliek op Van der Merwe se kritiek, New light on Afrikaans and
Malayo-Portuguese (1972) skryf hy onder andere:

"... Afrikaner linguists and historians (tend} to apply the political idea of 'apartheid'
or 'separate development' to the study of language and to split it up in racial
groups" (p.4).
"In the Preface of my Studies (p.x} I apologized for opinions which might be
considered by many people in this country as grave heresies. But heretics in
science or in philosophy are more often than not those who introduce new ideas or
new trends, and finally may make their science break away from fossilized
conceptions" (p.58).
"So we may draw the conclusion that our Afrikaans - the one truest to type - was
the language par excellence of the Coloureds in the first half of the last century, a
little different according to whether it was spoken by the Cape Malays or the
Kleurlinge ('Coloureds'} proper. In my opinion, the Boers must have used a more
or less similar language ... " (p. 7).
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Valkhoff het dus ook die idee dat daar twee vroee vorme van Afrikaans was, verwerp.
Reisverhale, joernale en ander dokumente uit die vroee Kaapse geskiedenis (sedert 1806 tot
ongeveer 1860) gee ook uiteenlopende perspektlewe oor die taal van daardie tyd. In Nienaber
(1994) word die volgende aangehaal (eie onderstrepings):

*

Baie skrywers praat van "Cape Dutch", terwyl die bewoners van die Kaap deur Bird
(1823:21) beskryf word as "these young Cape-born Dutch (for it would be an affront
to call them Africanders)."

*

Burchell (1822:21) skryf: "All those who are born in the Colony speak that language
(Dutch) and call themselves Africanders, whether of Dutch. German or French origin."

*

Fisher (1816:12) skryf oor die "Dutch emigrants; but the latter are by far the most
numerous, and they affect, all of them, notwithstanding they all speak a very bad
form of Dutch language, to lay aside their original national character, and to style
themselves. as an original nation. Africanders."

*

Martin (1836: 125) skryf: "They (the slaves) may be divided into three classes - the
Malays ... the East or West Coast Negro, and the Africander who is the descendant of
an European man and Malay or Negro girl."

*

Keane (1900:86) skryf: "The term Africander, which is now extended to country born
whites, was originally coined to designate this very class of Boers who are known. or
supposed. to be touched with the tar-brush."

*

'n Weduwee, ene A.C. Stucki, het "de ondervinding opgedaan dat 't Kaaps-Hollands
meestal gesproken en geschreven werd door de ontwikkelde inwoners van de
Kaapstad en de dorpen. 't Afrikaans, zouden we menen, was weer de taal der boeren
en der min of meer beschaafde kleurlingen. De andere Kaa,pse families waarmee wij
bij onze aankomst in Zuid-Afrika (1860) en later in aanraking kwamen, spraken
Hollands niet veel verschillend van de spreektaal in Noord-Holland, waar ik vandaan
kwam (Alkmaar)."

*

Appleyard (1850) verwys na "Cape Dutch" in sy boek The Kaffir language.

Kontemport!re taalkundiges neig meer in die rigting van Valkhoff se standpunte (hoewel hulle
nie in alle gevalle heeltemal met horn saamstem nie):
Du Plessis (1987a:16-20) voer aan dat die invloed van Afrikaner-Nasionalisme in sy
ekstreemste vorm waarneembaar is in die pogings van Afrikaner-taalwetenskaplikes om die
ontstaansgeskiedenis van Afrikaans blank te hou, en dat die wesenlike eienskappe van die
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ideologie van Afrikaner-Nasionalisme, suiwerheid van volk en ras, op die geskiedenis van
Afrikaans oorgedra word.
Du Plessis wys daarop dat die eerste boek in Afrikaans meer as tien jaar voor die verskyning
van L.H. Meurant ('n blanke) se sogenaamde "eerste boek in Afrikaans" reeds in ArabiesAfrikaans verskyn het, dat De Bode van Genadendal al sedert 1859 uitgegee is terwyl Die
Afrikaanse Patriot eers in 1876 verskyn het, dat Benigna van Groenkloof of Mamre (wat
handel oor 'n bruin vrou) 'n roman is wat voor Die geskiedenis van Josef ... verskyn het, en
dat Afrikaans met sekerheid reeds sedert 1869 as voertaal in Moslemskole gebruik is (dus
voor die oprigting van die blanke Afrikaanse skool in Daljosafat)(ibid., p. l 7); 'n historiese
perspektief wat in geskiedenisboeke verswyg is.
Volgens Du Plessis (1987b:34) is die "aanvaarde siening van die ontstaan van Afrikaans ...
onhoudbaar vanwee die ideologiese bevooroordeeldheid daarvan", en is 'n alternatiewe
siening daaroor "beide noodsaaklik en wenslik". Hy wys daarop dat daar 'n onderskeid
tussen die geskiedenis van "nie-Standaardafrikaans" en Standaardafrikaans gemaak moet
word: Tussen die geskiedenis van Standaardafrikaans en die geskiedenis van die Afrikaner
is daar wel 'n verband, aangesien die Afrikaner Afrikaans doelbewus gemanipuleer het vir
politieke gewin in sy politieke stryd, en Standaardafrikaans in die proses hoofsaaklik 'n wit
taal geword het.
Die geskiedenis van Afrikaans moet volgens Du Plessis (ibid., pp. 41-43) in terme van drie
dimensies behandel word, naamlik (a)

die Europese geskiedenis;

(b)

die nedersettingsgeskiedenis; en

(c)

die Afrikageskiedenis.

Die Eurooese geskiectenis behoort op die algemeen-Germaanse verlede en die Nederlandse
verbintenis in te gaan, terwyl die nedersettingsgeskiedenis konsentreer op 'n oorsig van die
algemene geskiedenis van l 7de-eeuse Nederlands in ander nedersettings van die VOC en
geselekteerde 17de-eeuse Nederlandse nedersettingstekste waarin "Afrikaanse" vorme herken
word. Die Afrikageskiedenis van Afrikaans behoort te bestaan uit 'n studie van (1) die
geskiedenis van nie-Standaardafrikaans en (2) die geskiedenis van Standaardafrikaans.
Eersgenoemde behoort onder andere te konsentreer op die vestiging van NederlandsAfrikaanse varieteite, 'n oorsig van die sosiale omstandighede en aard van die taalkontak
tussen Nederlanders en andertaliges en oorsigte van die ontwikkeling van die varieteite
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Kaapse Afrikaans, Oosgrensafrikaans en Oranjerivierqfrikaans.

Die tweede gedeelte

behoort te konsentreer op die geskiedenis van "nie-Standaardafrikaans" met betrekking tot
(a) die aanloop tot die vestiging van Standaardafrikaans en (b) die vestiging van
Standaardafrikaans (ibid., pp.41-43).
Van Rensburg (1991) onderskei ook tussen Oosgrensafrikaans, wat die basis vir
Standaardafrikaans gevorm het, wat nie afrikanisering as kenmerk het nie en duidelik
herkenbare Europese wortels het, en Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans, wat
Afrikavarieteite van Afrikaans is, gegrond op die aanleerdersvarieteite van die slawe en die

Khoi. In sy betoog vir 'n Nuwe Afrikaans (sien ook 3.3.2.1) skryf hy:
"In die geskiedskrywing van Nuwe Afrikaans sal die deelname van die
dialeksprekers

verhoed

dat daar geleenthede

opduik

vir skeefgetrekte

taalgeskiedenisse, en sal die taalprestasies van die Afrikavarieteite nie goedsmoeds
oor die hoof gesien kan word nie" (ibid., p.27).
Van Aardt (1989:178) wys bv. daarop dat toe dr. Gerrit Viljoen in 1987

g~

het dat

"...Afrikaans nie meer die taal van slegs die Afrikanervolk kan bly nie," hy by implikasie ge~
het dat Afrikaans oorspronklik of in die eerste plek blanke besit was. "In direkte teens telling

hiermee dui navorsing daarop dat i\frikaans ontwikkel het in die mond van beide wit en
bruin sprekers en kan 'n mens maar net terugdink aan die verwysing na Afrikaans as
'kombuistaal' so 'n eeu ofwat gelede" (ibid., p.178).
Ponelis (1988:119-143) voer aan dat die groot en steeds groeiende getal vreemdtaliges aan
die Kaap in die sewentiende en agtiende eeu (die Kaaps-Hollandse tydperk) Hollands
gebrekkig aangeleer het. As gevolg van hul getalsterkte en die onkonserwatiewe sosiale
omgang aan die Kaap (vgl. ook Valkhoff, 1972; Franken, 1953 en Heese, 1984 in hierdie
verband) het vreemdtaliges se gebrekkige Hollands mettertyd sy stempel baie sterk op KaapsHollands afgedruk. DieHollandse matrileksprekers (moedertaalsprekers) was die behoudende
en die vreemdtaliges die progressiewe element: die veranderinge in die gebrekkige Hollands
van die vreemdtaliges het mettertyd die hele taalgemeenskap bereik. Volgens Ponelis sou
dit veilig wees om aan te neem dat die veranderinge wat aan Afrikaans sy beslag gegee het
binne die eerste twee generasies na 1652 by minstens die interleksprekers vol aan die gang
was.

Van hier af het van hulle oor die hele taalgemeenskap verbrei en het ander op

teenwerking van die matrileksprekers gestuit. Daarom definieer Ponelis Afrikaans binne die
perspektief van taalversteuring as 'n behoudende akrolektiese kreool.
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Ander taalkundiges was feller in hul kritiek oor die teorie van Afrikaans as synde 'n suiwer,
spontane blanke ontwikkeling uit Nederlands te wees.
Esterhuyse (1986:31) betoog:
"Binne die apartheidsparadigma word alles - godsdiens, kultuur, politiek, seks,
sport, die onderwys enja, ook Jifrikaans - deur die partisiemuur van apartheid in
twee gedeel. Die soort stereotipering het meegebring dat die gemiddelde leerling
in die Afrikaanse spraakgemeenskap die mite van Afrikaans as die unieke
skepping van blankes met 'n "Hotnotstaal" wat onajhanklik daarnaas ongebreideld
en buite beheer voortbaster, as evangelie aanvaar. In die sin is die "albosentriese"
teoriee omtrent die ontwikkeling van Afrikaans enersyds, en die apartheidsiening
van taalvariasie in Jifrikaans andersyds, in volmaakte jukstaposisie."

In die bruin gemeenskap was en is die kritiek teen die siening van Afrikaans as 'n suiwere,
spontane blanke ontwikkeling uit Nederlands groot (sien ook die bespreking van Altematiewe
Afrikaans onder 3.3): In 'n werksdokument van die cathkin

Sekond~re

Skool op die Kaapse

Vlakte is daar bv. in 1987 geskryf dat "net een faset van die ontwikkeling van Afrikaans ...
opgeteken is - die (wit) Afrikaner se (relatief) klein bydrae tot die taal. Die vroegste en mees
outentieke bestaansgeskiedenis van Afrikaans is blatant geignoreer." (Louw, 1988:20)
Jakes Gerwel het onder andere g~: "Ek glo teen alle ontstaansteoriee in dat die gekleurde
rasse aan Afrikaans geboorte gegee het en horn lewend gehou het in sy suigelingsjare" (Links,
1986:39).
Links (1986:30) betwyfel dit sterk "of die aandeel wat die sg. Kleurling tot Afrikaans gehad
het, slegs 'n 'bydrae' was, 'n soort aanplaksel tot wat reeds klaar gevorm was." Hy voer aan
dat Afrikaans nie in 'n "blanke kompartement" en 'n "Kleurlingkompartement", ensovoorts
verdeel kan word nie en dat Afrikaans "oor die grense van etnisiteit stort."
Davids (1994:112) betoog dat die kreoolse aard van Afrikaans vir die 'sprekers daarvan
gekamoefleer is om die Europese herkoms daarvan te bewaar omdat "Afrikaans nie gesien
kan word as die buite-egtelike kind van rassevermenging nie".

Die kreoolse aard van

Afrikaans is verbloem deur voorbeelde van fonologiese en grammatikale veranderinge wat
tot die vereenvoudiging van Hollands tot Afrikaans gelei het in Suid-Holland te soek (vgl.
Raidt, 1976).
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As deel van die Afrikageskiedenis van Afrikaans sluit Du Plessis (1987b:41-43) aspekte soos
taalbewegings in, wat onder andere sal aantoon dat "die hele Monument-kultuur op valse
gronde berus" en dat "Afrikaans sy amptelike erkenning te danke het aan die Nasionale Party
se oorwinning in 1924, nie aan Afrikaanse "taalhelde" nie" .

3.1.2 Die "Taalbewegings"
Die sogenaamde albosentriese geskiedskrywers en taalkundiges het ook groot waarde geheg
aan die "Taalbewegings". waarin wit Afrikaanssprekendes volgens hul teoriee eksklusief die
leidende rolle in die stryd om die erkenning van Afrikaans vertolk het deur dit onder andere
eerste te skryf en te veg om die amptelike erkenning daarvan.
In die proses is daar onder andere in skoolhandboeke - wat ook aan bruin en swart
Afrikaanssprekendes voorgeskryf is - breedvoerige aandag gegee aan die sogenaamde Eerste
Taalbeweging (na bewering van 1870- 1900) en Tweede Taalbeweging (vanaf 1903). Slegs
wit Afrikaanssprekendes het volgens die geskiedskrywing prominente rolle in die twee
taalbewegings vervul. Daar is pertinent aangetoon dat die Paarlse koerant Die Patriot die
eerste Afrikaanse koerant was, en die rol van wit "vurige taalvegters" (De Klerk e.a.,
1986:730) soos S.J. du Toit, J. Lion Cachet en C.P. Hoogenhout, die Genootskap vir Regte
Afrikaners, J.H. Hofmeyr, Jan F.E. Celliers, J.D. du Toit, C. Louis Leipoldt en verenigings
soos die Afrikaanse Taalgenootskap (ATG), Afrikaanse Taalvereniging (ATV), De ZuidAfrikaanse Akademie (later Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns), asook die
Bybelvertaling, in die stryd om die amptelike erkenning van Afrikaans is beklemtoon.
In die proses is Afrikaans - dikwels eufories - as die eksklusiewe skepping en besitting van
die wit Afrikaner uitgebeeld. Vergelyk die volgende aanhalings uit De Klerk et al, 1986: "Sou
die Afrikaanse volk, verslaan en verslae na die oorlog. toelaat dat hierdie laaste kosbare besit,
hul eie taal, hul ontneem word?" (p.736);

"... skielik besef die verslane volk dat hul

waardevolste besitting, hul taal, nie verlore was nie" (p.737). Hierdie verpolitisering van
Afrikaans - die verbintenis daarvan tot die wit Afrikaanssprekendes en hul ideologie - is onder
andere verwoord in die strewe van die GRA "om te staan vir ons nasie, ons taal en ons land"
(De Klerk et al, 1986:730).

VolgensDuPlessis (1987b:42) behoort •n taalbewegingomskryftewordas "'npolitiekeen/of
godsdienstige beweging waarin taal as manipulerende middel aangewend word."
Hy het vyf sogenaamde "taalbewegings" geidentifiseer ten opsigte van Afrikaans, en in die
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proses die dogrnatiese en patemalistiese wit geskiedskrywing oor hierdie onderwerp
gedemitologiseer, rnaar nie sonder kritiek nie. Vergelyk Steyn (1987) verderaan.
Du Plessis se vyf "taalbewegings" is die volgende:
1.

Die Oosgrenstaalbeweging: 1861 - 1972

2.

Die Maleier-Afrikaanse Beweging: 1862 - 1957

3.

Die Bybelvertalersbeweging: 1872 - 1878

4.

Die Afrikanerbondbeweging: 1880 - 1889

5.

Die Naoorlogse Taalbeweging: 1914 - tans

Du Plessis bevind onder meer dat Afrikaans nie die eerste keer in die Paarl gepraat is nie,
rnaar aan die Kaapse hawe; dat Afrikaans nie die eerste keer in die Paarl geskryf is nie, rnaar
aan die Oosgrens; dat Afrikaans nie die eerste keer in die Paarl gebruik is in 'n godsdienstige
geskrif nie, maar wel onder die Moslemgemeenskap aan die Kaap; en dat Afrikaans nie die
eerste keer in die Paarl as onderrigtaal gebruik is nie, rnaar wel aan die Moslem Theological
School in die Kaap.
Steyn (1987b:318) beskryf die doel-gedeelte (politiek of godsdienstig) van Du Plessis se
definisie as "vaag en algemeen". "Dat 'n speslfr.eke beweging 'n taalbeweging was, sou 'n

mens uit die middele en die resultaat of produk van die aktiwiteite kon aflei. Dit lyk my
of die karakterisering van 'n beweging volgens produk en middele aanleiding kan gee tot
twyfelagtige gebruiksmoontlikhede." Volgens Steyn is een van die belangrikste middele van
bewegings mobilisasie, wat onder andere kan geskied op grond van 'n beroep op
bloedverwantskap, ras, taal, tradisies, nasionale selfrespek en gehegtheid aan 'n nasionale
tuiste. Hy voeg by dat die "Patriot-manne" van die meeste van hierdie sake gebruik gernaak
het.
Steyn (op. cit.:322-324) voer aan dat die etnies-nasionale bewegings van die negentiende en
twintigste eeu in Europa en Suid-Afrika die eintlike taalbewegings is. Hy sluit aan by J.E.
Loubser en definieer 'n taalbeweging as "'n beweging (ofgeorganiseerde aktiwiteite} wat die

bevordering van 'n taal of taalvari.eteit as oogmerk qfeen van die oogmerke het en die doel
probeer bereik deur etniese mobilisasie en politieke middele en/of die opbou van
taalgebonde instellings".
Di~

sienings van taalbewegings het implikasies vir die ideologiese inslag van

Standaardafrikaans.

Steyn beskou die beweging(s) rondom Die Afrikaanse Patriot as
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"(o)nmiskenbaar 'n taalbeweging" (op. cit., p.324) en bevraagteken Du Plessis se indeling
daarvan in twee bewegings, naamlik die Bybelvertalings- en Afrikanerbondbewegings. In die
lig hiervan kan die ontwikkeling van die standaardtaal teruggevoer word na die
Bybelvertaling in 1872 en die stigting van die Afrikanerbond. Vergelyk hoofstuk 4, veral
4.2.4.
Du Plessis (1986) kom onder andere tot die algemene gevolgtrekking dat Standaardafrikaans
'n

twintigste-eeuse

ontwikkeling

is,

gebaseer

op

die

noordelike

varieteit

van

Oosgrensafrikaans, ontwikkel na die model van Nederlands, met etlike toegewings aan
Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans.

Standaardafrikaans is dus 'n noordelik-

gebaseerde ontwikkeling in Afrikaans, met toegewings aan Kaapse en Oranjerivierafrikaans,
aan die hand van Algemeen-Beskaafde Nederlands.
Daar is egter ook altematiewe menings hieroor:
Ponelis (1992:69-89) beskryf Standaardafrikaans as die algemene, bodialektiese varieteit wat
die dialekte van Afrikaans oorkoepel. Volgens Ponelis is daar drie Afrikaanse dialekte,
naamlik suidwestelik (Kaaps), noordwestelik (met Namakwaland as sentrum) en oostelik (die
Kaapse binneland, die Oos-Kaap, die Vrystaat, Natal en Transvaal). Standaardafrikaans is
ook volgens horn gevorm uit die oostelike dialek, wat histories oor verreweg die grootste
gebied versprei was en weens verstedeliking na die PWV-gebied ook algaande 'n groter
getalleoorwig gekry het.
Hoewel die oostelike dialek die basis van Standaardafrikaans gevorm het en hierdie dialek
die sterkste van al die streekvarieteite deur Standaardafrikaans beinvloed is, moet daar steeds
tussen Standaardafrikaans (die kultuur- en skryfvarieteit) en die oostelike omgangstaal
onderskei word.
As "noodwendige" gevolg van veralgemening (standaardisering) is die dialekte gestigmatiseer
om afstand tussen die standaardvarieteit en die dialekte te skep. Al drie die dialekte van
Afrikaans - ook die oostelike varieteit - is deur stigmatisering getref.

Boonop het die

"verabsolutering" van die Nederlandse norm en die "oordrywing" van anti-Engelse purisme
'n aansienlike uitwerking op die normering van Standaardafrikaans gehad. Vergelyk 4.3 en
4.4.
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3.2

Die rol van mites en mitologisering

Orie uitsprake oor Afrikanermites is:

"In order to maintain Apartheid, Afrikaner ideologues have not only provided white
South )\fricans with symbols of white supremacy, but also with Afrikaner
nationalist myths derivedfrom historical events such as the Slagtersnek rebellion
in 1815 (and) the battle ofBlood River in 1838 commemorated by a holiday which
is called Geloftedag ... "
(Ngcokovane, 1989:202)

"Among South Africans there are various myths in circulation about the nature and
ability of Black people. Even among regular church members there are still
individuals who almost seriously assure one that 'Blacks cannot go to heaven ... '"
(Loubser, 1987:133)

"Die rassistiese mites wat in die verlede oor Afrikaans vertel is, moet in die nuwe
Suid-Afrika deur meer inklusiewe mites vervang word" (uittreksel uit die TVprogram Skeroioen onder die klip, SABC, 4 Okt 1996).

Aangesien 'n ideologie met behulp van mites funksioneer (vergelyk 1.3.3), het mites en
mitologisering 'n groot rol in opvattinge oor en standaardisering van Afrikaans gespeel.
In haar studie Africana Afrikaner het Du Preez (1983) gewys op twaalf sogenaamde
"meestersimbole" van die Afrikaner wat in skoolhandboeke aangetref word. Die bestaan van
hierdie "meestersimbole" is onder andere verder bevestig deur studies soos die van
Esterhuyse (1986). Hierdie "meestersimbole" kan ook beskryf word as mites wat tot ideologie
verhef is, en as sodanig 'n rol speel in die wese van Standaardafrikaans.

Die volgende meestersimbole is deur Du Preez (1983) gei'dentifiseer:
1.

Wettige gesag word nooit bevraagteken nie.

2.

Wit mense is superieur, swart mense is minderwaardig.

3.

Die Afrikaner het 'n spesiale verhouding met God.

4.

Suid-Afrika behoort regmatig aan die Afrikaner.
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5.

Suid-Afrika is 'n landbouland; die Afrikaners is 'n boerevolk.

6.

Suid-Afrika is 'n geteisterde land.

7.

Suid-Afrika en die Afrikaner is ge'isoleer.

8.

Die Afrikaner is milit@r vindingryk en sterk.

9.

Die Afrikaner word bedreig.

10.

Die w@reldmening oor Suid-Afrika is belangrik.

11.

Suid-Afrika is die leier in Afrika.

12.

Die Afrikaner het 'n godgegewe taak in Afrika.

Alhoewel die landsbestel sedert die verskyning van Du Preez se studie drasties verander het
met die oorgang na 'n demokraties verkose landsregering gedurende 1994, geld hierdie
"meestersimbole"

steeds as

ideologiese

waarhede

in

'n gedeelte

van

die

wit

Afrikaanssprekende taalgemeenskap as gevolg van jarelange indoktrinasie.
Die Afrikaner is in Christelik-Nasionale denke onder andere as die uitdraer van "beskawing"
aan die Afrika-kontinent beskou (Du Preez, 1983:69 en Kinghorn, 1985:3). Aangesien die
opvatting deur die jare heen verskeie mites tot gevolg gehad het, SOOS dat Afrikaans 'n suiwer
"blanke" taal is, en hierdie mites in bogenoemde geledere deel vorm van die ChristelikNasionale paradigma en selfs as 'n essensiele bestanddeel van die filosofie beskou is, is 'n
kort beskouing van enkele mites binne die Christelik-Nasionale ideologie ter sake.
Die talle mites oor Afrikaans en Afrikanerhelde noodsaak eers 'n kort besinning oor die
begrip mite en die rol van godsdiensbeskouings in die skep van mites.
Allen (1931:15-28) voer aan dat godsdiens uit twee dele bestaan: (a) die essensiele, praktiese
gedeelte: soenoffers, gebed, lofbetuiging en offerandes; die versoek om goddelike gunste, die
afbidding van goddelike toom en ander teenspoed; en die uiterlike en sigbare vergestaltings
daarvan, soos die altaar, die offerande, die tempel, die kerk, die priesterskap, kerkdienste,
priestersgewade en seremonies; en (b) die wyere aspek van godsdiens, naamlik die etiese
element. Hierdie element staan ook bekend as die mitologie, en is in elke land of ras nou
verwant aan godsdiensbeoefening onder sekere aspekte; die stories oor gode of God word
vermeng met die kultus self in die opvattinge van die aanbidders.
Allen voer dus aan dat godsdiens as sodanig prakties van aard is, terwyl mitologie teoreties
van aard is. Volgens Allen is teologie die modeme ekwivalent van mitologie. Teologie word
dikwels verhef tot die "werklike godsdiens", terwyl dit in werklikheid hoogs abstrakte idees
deur geleerdes of priesters oor die praktiese godsdiens verteenwoordig. As gevolg van die
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teologie het ons Heilige Boeke (soos die Torah, Koran en Bybel), wat gebaseer is op mites
en/of gelnspireerde oorlewerings wat oor etlike jare heen opgebou is oor beroemde mense en
gode. Hierdie Heilige Boeke word dan ook integrale dele van godsdiensbeoefening (vergelyk
die Calvinistiese oortuiging dat die Bybel Die Woord van God is).
Robinson & Wilson (l 962:ix-xi) definieer mites as "fabulous stories, reaching back into the
dim past, which offer an interpretation of some natural phenomenon or some longestablished belief or custom ... They represent the collective imagination of a people or a
nation, not the invention of any one man, and they change with time and circumstance and
the mood of the tellers. And the sum total of these stories which a particular folk created for
itself is that people's mythology."
Die begrip mite word onder andere soos volg deur die Concise Oxford Dictionary (1990:784)
beskryf: "1 a traditional narrative usu. involving supernatural or imaginary persons and
embodying popular ideas on natural or social phenomena etc. 2 such narratives collectively.
3 a widely held but false notion. 4 a fictitious person, thing, or idea. 5 an allegory ... "

HAT (1991:705) omskryf mite soos volg: "1. Oorlewering omtrent gode en godsdiens;
godeverhaal ... 2. Fabel; storie sonder grond ... "; terwyl mitologie onder andere beskryf word
as "1. Al die oorgelewerde mites van 'n volk ... "; en mitologiseer as "1. Tot 'n mite maak;
mitologies voorstel. 2. Mites opstel en propageer."
Die Afrikanergemeenskap het - soos alle ander gemeenskappe - 'n versameling mitiese
politieke teoriee waarop die gemeenskap horn beroep om praktiese aangeleenthede te
verklaar.

Roberge (1992:31-52) voer aan dat linguisties nalewe Afrikaners 'n mitiese

opvatting oor die oorsprong en uitwerking van hul taal het. Politici het hulle oor dekades
heen op hierdie mitiese opvatting beroep en dit versterk. Hierdie ontogenetiese mite, wat die
Suid-Afrikaanse maatskaplike orde gewettig het, berus op 'n kem-aanname oor die mensdom:
rasse is die fundamentele verdelings van die mensdom, en die verskillende rasse besit
inherent verskillende kulturele en fisiese eienskappe.
Hierdie mite is van belang ten opsigte van Afrikaans omdat opvattinge oor linguistiese
purisme nou verwant is aan opvattinge oor suiwerheid van ras.
Roberge (op. cit., p.37) haal Tudor se definisie van mites aan, naamlik dat dit 'n weergawe
van gebeure in dramatiese gedaante is. Dit is 'n interpretasie van wat die mite-vormer tereg
of verkeerdelik as feite aanvaar. Die meeste mites handel oor mense wat werklik bestaan het
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en/of gebeure wat werklik plaasgevind het. 'n Politieke mite handel oor 'n storie van hoe 'n
politieke gemeenskap in die verlede bestaan het of geskep is, en nou herstel of bewaar moet
word.

As protagonis het 'n politieke mite altyd 'n maatskaplike groep (nasie, ras of

klassegroep). Politieke mites kan ook geskep/opgeroep word ten einde die een of ander
toekomstige stand van sake te regverdig, of om die lede van die groep met selfvertroue en
trots te inspireer.
Maatskaplike, kulturele en politieke faktore kan !§fil die onderwerp van mitiese denke in 'n
multilinguistiese samelewing maak. 'n Taalmite is 'n relaas oor die geskiedenis van 'n taal.
Soos in die geval van ander mites, word 'n taalmite as die waarheid aanvaar omdat dit
lewensvatbaar in die lig van huidige ervaring is. Dit het 'n protagonis ('n spesifieke groep
sprekers - die Afrikaners in die geval van Afrikaans), word wyd voorgehou, is kousaal
eenvoudig en is so algemeen dat dit bestand is teen empiriese weerlegging.
In die geval van Afrikaans is die ontogenetiese mite wat tot stand gebring is 'n
skeppingsverhaal wat die genesis van taal gelykstel aan etniese genesis. Afrikaans is naamlik
die taal wat deur God aan die Afrikaner gegee is: 'n mite met implikasies vir mense se
siening van historiese, maatskaplike, etniese en sosiale feite oor 'n taal en sy sprekers.
Roberge (op. cit., pp. 38-47) se bespreking van

di~

implikasies behels kortliks dat bg. mite

mense laat glo Jan van Riebeeck se landing aan die suidpunt van Afrika was die eerste groot datum
in die geskiedenis van Suid-Afrika;
God self het die Afrikaners in Afrika geplaas met 'n sendingoodrag: om die Christelike
beskawing in Afrika te versprei;
daar bestaan 'n natuurlike isomorfiteit tussen taal en Volk; en
die Afrikaners is die protagoniste in 'n epiese stryd, en het onder andere taalhelde wat
bygedra het tot Die Wonder van Afrikaans.
Die geskiedenis van Afrikaans is dienooreenkomstig in ooreenstemming met die Afrikaner
se nasionalistiese ideologie geskryf.
Net soos enige ander mite, bevat hierdie opvatting elemente van die waarheid, maar ook
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belangrike weglatings - soos die ontkenning van die rol van "nie-blankes" in die vorming van
die taal. Daarom het die mite-skeppers moeite gedoen om weg te beweeg van die feit dat
opgevoede negentiende-eeuse koloniste die Kaaps-Hollandse vernakul~r as "die taal van die
Hottentotte" en "slegs die laagste klasse van blankes" beskryf het. Die assosiasie van KaapsHollands met "gekleurdes" het 'n beeld-probleem vir die wit voorstanders daarvan geskep.
Daarom het D.F. Malan byvoorbeeld Volksbewµssyn geskep deur te beweer dat Afrikaans die
taal van driekwart van die wit bevolking is, asook die taal van die meerderheid inboorlinge
wat nie meer hul eie taal het nie [ibid., p.47).
Roberge se "ontogenetiese mite" hou verband met Kinghorn (1985: 1-13) se taalantropologiese
benadering. Volgens Kinghorn (1985:10) was die apartheidsteologie bloot 'n simptoom van
dieperliggende teologiese tradisies, en nie net 'n "oorkleding van die Afrikaner se subjektiewe
behoeftes" nie.

Kinghorn (op. cit., pp. 1-13) voer aan dat die lewenservaring van die

Afrikaner as die hermeneutiese grondreel van die apartheidsteologie gefunksioneer het.
Hierdie subjektiewe ervaringshermeneutiek was nie net religieus gekwalifiseerd nie, maar het
ook 'n historiese dimensie vertoon.
Kinghorn voer aan dat die Afrikaner se verskuiwing van die platteland na die stad, veral na
1902, nie net 'n geografiese verskuiwing was nie, maar ook 'n geestelike verskuiwing. Die
sosio-ekonomiese toestande van baie Afrikaners in die 1930's (die sg. armblankevraagstuk)
het 'n pastorate behoefte laat ontstaan, en apartheid was uiteindelik 'n neweproduk van 'n
omvangryker geestelike aanpassing, soos beskryf in 4.5.1.

Die Afrikaner se verlede is

teruggevoer na omvattende teologiese konsepte in verband met die voorsienige beskikkinge
en die skeppingswil van God. Daarmee gepaard het 'n taalantmoologie ontwikkel. Alhoewel
die hermeneutiese beginsel van ervaringsbevindelikheid volgens Kinghorn die leidende
kenbron van die apartheidsteologie gebly het, het daar rondom Genesis 11 (Babel) 'n
mensleer ontwikkel wat "klaarblyklik die taalbegrip van die Duitse romantiek gebruik" (op.
cit., p.9). Die taalverskille in die

w~reld

is opgevat as aanduiding van wesenlike

antropologiese verskille. Die "ervaring, die 'sentiment' word verduidelik aan die hand van
'n algemeen-menslike verskynsel, nl. taal" (op. cit., p.9).

Die Skrifopenbaring het

gefunksioneer as historiese dokumentasie van die ontplooiing van God se beskikkinge, wat
by implikasie reeds vooraf vasgel~ is. ('n Ideologie vereenvoudig die realiteit en funksioneer
deur middel van mites - sien 1.3.3.)
Die taalantropologiese regverdiging van apartheid word verder gestaaf deur Loubser (1987)
se werk The apartheid Bible, waarin Loubser daarop wys dat die volgende Bybelverse onder
andere as regverdiging vir apartheid gedien het (in die proses is Afrikaans as die eksklusiewe
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taal van die Afrikaner toegeeien): Genesis 11, veral vers 1 en 9

Handelinge 2:11

3

;

en Openbaring 7:9

4

•

1

;

Deuteronomium 32:82 ;

Hierdie verse sou onder andere impliseer dat die

selfbeskikking van volke [elk met sy eie twill, die verdeling van volke, rasseverskeidenheid
en separatisme God se wil is, 'n beskouing waarteen ook Afrikanerteoloe sterk beswaar
gemaak het, bv. Heyns [1975) en Deist [1982).
Heyns [1975:7) beskryf dit as die "aetemalisering" van die teologie, wat die ware betekenis
van geloof verskuif na die ewigheid en hiemamaals en die werklikheid sakraliseer:
"Soveel klem is geM op die voorsienigheidshandelinge van God en op die leer oor
die skeppingsordeninge dat die histories geworde omstandighede en die heersende
strukture met Goddelike sanksie beklee is. Deur die status quo op so 'n manier te
bestendig en te handhaaf, het hierdie teologie soos 'n dwelmmiddel op die mens
ingewerk, en in 'n gees van passiewe berusting en gelate aanvaarding het hy alles
aan God oorgelaat. Hierdie teologie was - en is - inderdaad opium vir die volk" ['n

verwysing na Marx se stelling dat godsdienstigheid opium van die volk is en Lenin
se stelling dat godsdienstigheid opium vir die volk is - vgl. Deist, 1982:5).
In verband met die taalantropologiese regverdiging van apartheid is die vermaning van Deist
[1982:6):
"Daar is tussen die teologie van die bevryding en die teologie van die status quo,
tussen die 'Bybelse' regverdiging van apartheid en die 'Bybelse' regverdiging van
integrasie of die 'Bybelse' regverdiging van die senterpolitiek geen verskil nie.
Almal skaak die Bybel ... Ons klim die een na die and.er in ons loopgrawe in en
begin in volle geloof in die finale waarheid en die ondersteuning van God op
mekaar skiet - natuurlik op grond van hoojstuk soveel vers soveel ... Ons verkondig
apartheid en integrasie, status quo en bevryding, oorlog en vrede, alles in die Naam
van God, want ons vind dit in hoofstuk soveel vers soveel."

In die lig van bovermelde definisies is die aspekte waarop hierdie studie ten opsigte van die
begrip mite konsentreer 1.

dat dit iets is wat algemeen geglo word, maar wat vals kan wees;

2.

dat dit berus op oorlewering;

3.

dat dit opgestel en gepropageer kan word; en

4.

dat teologie die modeme, teoretiese weergawe van mitologie is.
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Binne die paradigma van Kerk, Staat en media is daar deur die jare heen in die SuidAfrikaanse werklikheid doelbewus mites geskep en gepropageer, gebaseer op 'n eiesoortige
interpretasie van die begrip Christelik-Nasionaal (sien onder andere 4.2.2 en 4.2.3); mites wat
deur oorlewering verhef is tot die waarheid waarop beleid gebaseer is. En hierdie mites was
self generatief van aard in die opsig dat dit tot verdere mites gelei het: deur die mite van die
Westerling as paternalistiese entiteit te skep, is opvattinge soos die intellektuele
minderwaardigheid van die swart man en "kleurling" gegenereer.

Vergelyk in hierdie

verband die stelling dat ideologiee hoofsaaklik onbewustelik funksioneer, soos bespreek in
1.3.3.
Die effek van die volgende mites en opvattinge wat vandag nog in sekere Afrikanergeledere
bestaan en vernuwing of verandering vertraag, word vervolgens bespreek:

3.2.1 Die mite: wettige gesag word nooit bevraagteken nie
In die Afrikaanse pers is weiering om diensplig te verrig onder andere in Die Hoofstad van
1 Augustus 1974 as onbybels beskryf - volgens die Bybel (Romeine 13) moet gesag
gehoorsaam word. Ook die NG Kerk (en ander wit-beheerde kerke) het weiering om diensplig
te verrig as strydig met die Bybelse riglyne van Romeine 13 beskou (War and Conscience in
South Africa, pp.30-31).
Hierdie Calvinistiese siening dat God gesag aan die mens gegee het om die aarde te
onderwerp, en dat leiers dus hul gesag van God ontvang en gevolglik nie bevraagteken moet
word nie, word steeds gehuldig. In 1992 is daar byvoorbeeld nog steeds aan die SA Polisie
se Kollege vir Gevorderde Opleiding in die Paarl aangevoer dat die Parlement sy gesag direk
van God ontvang, dat die Parlement die President aanwys en dat die President die
Kommissaris van Polisie aanwys (die outeur was self in die lesing teenwoordig).
Die implikasie is dus dat God se gesag bevraagteken word wanneer die Kommissaris se gesag
bevraagteken word. Hierteenoor staan die Christelike teologie van die Heilige Bonaventura
dat die persoon wat die gesag misbruik wat aan horn verleen is, verdien om die voorreg te
verbeur en vervang mag word, al het hy deur regmatige stappe aan bewind gekom (Hinwood,
1983:98). Ook Heyns (1975:14) betoog: "Dit is gewoon nie waar nie dat verset teen die
bestaande gesag gelyk is aan verset teen God. In hierdie beskouing word die bestaande gesag
met Goddelike gesag vereenselwig, terwyl die bestaande gesag juis die gevestigde geweld
verteenwoordig". In die lig hiervan word die Afrikaner se stryd teen die Engelse regering
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gedurende die Anglo-Boereoorlog geregverdig. Die filosofie dat gesag nie bevraagteken mag
word nie verteenwoordig dus 'n mite binne die Christelik-Nasionale paradigma - as dit
impliseer dat onreg om die rede aanvaar moet word, en die gesag van menslike instellings
as onaantasbaar beskou word.
Op mikrovlak het die siening dat wettige gesag nooit bevraagteken word nie ('n ideologie is
absolutisties - sien 1.3.3) onder andere betrekking op Afrikaans ten opsigte van die gesag van
bv. die Taalkommissie oor taalkwessies:

die Taalkommissie sorg vir normkodifisering

(Bartsch, 1984), die (Standaardafrikaanse) skryftaal - die taal wat voorgeskryf word in
gesaghebbende woordelyste en woordeboeke. Die gesag word ook in handboeke en sillabusse
oorgedra en as norm voorgehou deur die bewakers (Bartsch, 1984), nl. onderwysers en
dosente wat dan die norm in stand hou. Vemuwing vind as gevolg daarvan stadig plaas,
veral met betrekking tot die skryftaal, wat na beraming 'n gemiddelde agterstand van 30 jaar
op die omgangstaal het (Gouws, 1985).
In die geval van Standaardafrikaans en die aanvaarding van die gesag van die
Taalkommissie, woordeboeke en woordelyste moet daar egter gelet word op Bartsch
(1984:181-196) se norrnk9nflikte: konflikte tussen die eksistensie [bestaan), aanvaarding,
oomame, geldigheid en aanvaarding .van 'n norm as synde 'n eie waarde waarmee mense
hulle identifiseer en waarvoor mense bereid is om te stry.
Bartsch (op. cit., pp.185-196) wys daarop dat diskrepansies bv. bestaan tussen [a)

eksistensiebereik en oomamebereik [wanneer een groep die oomame van hul norm
deur 'n ander groep nie goedkeur nie, omdat die eerste groep daardeur bedreig voel die ander groep se laer status moet dus steeds uit hul minderwaardige vorm van
taalgebruik blyk - vgl. die stigmatisering van "Wes-Kaaps" in hierdie verband);

[b)

'n norm wat geldig is, maar nie bestaan nie [wanneer norme vir 'n groep geld, maar
dit nie vir hulle as 'n praktyk bestaan nie; daar word eise aan hulle gestel waaraan
hulle nie kan of wil voldoen nie - vergelyk die afdwing van Standaardafrikaans op
Wes-Kaapse en swart skoolleerlinge);

[c)

'n norm wat geregverdig is, maar nie bestaan nie [in taalbeplanningsituasies is daar
bv. in konserwatiewe geledere weerstand teen die implementering van nuwe
taalnorme - vgl. die weerstand teen ontlenings en aanvaarding van "dialektiese"
vorme in Standaardafrikaans);

[d)

'n norm wat bestaan, maar nie geregverdig is nie [die voortbestaan van die norm dien
as simbool van 'n etniese identiteit - in die geval van Standaardafrikaans sou
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vemuwing in konserwatiewe geledere bv. die einde van die tradisionele (blanke)
Afrikaanse gemeenskap beteken); en
(e)

'n norm wat geregverdig, maar nie geldig is nie

(die situasie waarin

modemisering/vemuwing nuwe taal- en kommunikasienorme regverdig, maar dit
nog nie geld nie: die begin van taalbeplanning).
'n Belangrike konflik wat deur Bartsch (op. cit., pp.193-194) belig word, is die tussen 'n norm
wat oorgeneem is, maar nie aanvaar is nie. Mense gebruik bv. bepaalde sleng of modieuse
woorde, maar aanvaar dit self nie en korrigeer dikwels hulself. Alhoewel 'n Sprachreiniger
in Duitsland bv. 'n Duits vry van Franse beinvloeding voorstaan en verfransing sterk
veroordeel, gebruik hy self tog voortdurend Franse en ander woorde van buitelandse
oorsprong. Hierdie Sprachreiniger verdien volgens Bartsch geen medelye nie: "Ze waren
misleid door een overdrijving van de rol van de taal als nationaal symbool en door
ontkenning van de essentime rol als kommunikasiemiddel, die funktioneel moet zijn 6f met

woorden uit eigen land 6f met ontleningen... Vanuit dat gezichtspunt worden dan
oneigenlijke eisen aan de taal gesteld, die met de sekundaire funktie van taal als nationaal
symbool te maken hebben" (my kursiverings). Hierdie konflik is baie prominent tussen
Standaardafrikaans en die werklike spraakvariante daarvan. Vergelyk ook in hierdie verband
die stelling dat ideologiee ingebed is in instellings, soos bespreek in 1.3.3.

3.2.2 Die mite: die geskiedenis van Suid-Afrika bet met Jan van Riebeeck se landing
aan die Kaap begin

Hierdie mite staan in diens van 'n ideologie (in hierdie geval Christelik-Nasionalisme) wat die
realiteit vereenvoudig, onder andere deur die geskiedskrywing.
Evans (aangehaal in Pheko, 1984:4-5) wys daarop dat wit Suid-Afrikaners die mite in stand
gehou het dat die geskiedenis van Suid-Afrika in 1652 begin toe die Generale Vereenighde
Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie 'n verversingstasie aan die Kaap
gestig het. Volgens die mite was die land onbewoon toe die setlaars aangekom het, en het
Afrika-volke eers na hul aankoms by die gebied begin inbeweeg. Adam (1971 :24) skryf: "For
most authors the history of the country starts with the landing of van Riebeeck and
develops into a struggle between a culturally superior white civilization and backward
Bantu tribes."

In 1959 het Eric Louw, Suid-Afrikaanse Minister van Buitelandse Sake, bv.

ges~

dat die

122
"Bantoe" besig was om uit die noorde oor die Limpopo te begin trek toe Jan van Riebeeck in
1652 aan die Kaap geland het. In 1961 het dr H.F. Verwoerd 'n gehoor in Londen meegedeel
dat twee bevolkingsgroepe, wat ewe vreemd was aan Suid-Afrika, meer as driehonderd jaar
tevore in klein getalle begin saamtrek het in 'n gebied (Suid-Afrika) wat feitlik onbewoon in
daardie stadium was. Geeneen van hierdie groepe het die ander se land gekoloniseer of
beroof deur dit binne te val nie (Pheko, 1984:1-2).
Bovermelde word direk weerspreek deur die verslae van verskeie Portugese seevaarders
sedert 1487 (ibid., pp.12-16).

Lank voor die koms van die wit koloniseerders het die

amaXhosa, die Khoi en die San in suidelike Afrika geleef, en onder andere ondertrou (ibid.,
p.3).
Argeologiese bewyse bestaan ook dat Afrika-volke reeds teen die derde eeu n.C. boere en
herders in Suidelike Afrika was. Verdere wetenskaplike bewyse dui daarop dat Afrika-volke
reeds sedert die vroegste stadia van die evolusion~re siklus die gebied bewoon het. Argeoloe
het inderdaad spore van sommige van die vroegste menslike bewoning van die aarde in SuidAfrika gevind (Woods, 1978:14).
Aangesien 'n ideologie absolutisties is, duld dit nie kompetisie nie (sien 1.3.3). Daarom is die
werk van navorsers

SOOS

Pheko deur die apartheidsregering verbied - net soos die

albosentriese geskiedskrywing gebaseer was op die mite van Afrikaans as 'n "suiwere blanke
taal", en teenstanders van

di~

sienings as "negrosentriste" gebrandmerk is (sien 3.1.1).

3.2.3 Die mite: die Afrikaner is 'n suiwer Europese ras
In 5.2 word daar gewys op die verband tussen "suiwer taal" en "suiwer ras". Die mite van
die Afrikanervolk as 'n suiwere Europese ras is belangrik ten opsigte van die ideologie agter
Standaardafrikaans.
Aangesien 'n ideologie die produk van 'n groep se selfbewussyn is - soos ChristelikNasionalisme in die geval van die Afrikaner - was dit belangrik vir die proponente van
Christelik-Nasionalisme om 'n groepsgevoel onder Afrikaners te vestig (sien 1.3.3). Een van
die belangrikste maniere om dit te vermag, was om Afrikaners 'n eie identiteit te gee as 'n
suiwer, Afrikaanssprekende ras - vandaar dan ook die rasseklassifikasie van die
apartheidsbestel.
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Latere geskiedskrywing, asook geskiedskrywing wat verbied is gedurende die apartheidsera,
bevestig egter die hibridiese samestelling van die Afrikanervolk. In hierdie opsig is die
reisjoemale uit die 18de eeu en die werk van Franken (1953), Adam (1971), Valkhoff (1972),
Hoge (1972), Heese (1984) en Pheko (1984) onder andere van belang.
Al die bronne beskryf die sosiale opset met verwysing na verhoudings en huwelike tussen
byvoorbeeld Jan van Riebeeck se manskappe en Khoi-vroue (Pheko, 1984:32-33) 5 ;
die Europeer en die slaaf, "en die ruimer geestelike kontak, of nou klem gel~ word op
krom-Portugees of krom-Hollands, (waardeur) 'n nuwe Nederduits, 'n 'gebroken
spraek', geskep (is), die spraak wat die kinders van die blankes in die nedersetting en
die slawekinders in die losie; volgens Van Rheede, 'sonder onderscheyt' gepraat het"
(Franken, 1953:15-27) 8 ;
"some Hottentots" en "white settlers". "'The Dutch ladies,' an early nineteenthcentury traveller remarked, 'have no reluctance to their slave girls having connection
with their guests, in hopes of profiting by it, by their being got with child. I, myself,
know instances where they have been ordered to wait on such a gentleman to his
bedroom.' By the end of the eighteenth century, a new society had developed under
the new African circumstances, clearly distinct in custom and language from its
Dutch origin" (Adam, 1971:23-24)7;
"Whites" en "slaves, freedmen, freedwomen, Hottentots, Bastard-Hottentots and other
'Coloureds'" (Valkhoff, 1972:69-84) 8 ; en
"men of this kind" (die koloniste oor wie se luiheid en dronkenskap goewemeurs aan
die Kaap gekla het) en "native women: Hottentot or slave" (Hoge in Valkhoff, 1972:99118)9.

Heese (1984) se bevindings het opslae in konserwatiewe wit geledere gemaak, en hy is selfs
met hofgedinge gedreig. Heese, wat "nie-blanke bloed" in verskeie tradisionele Afrikanerstambome (onder andere Botha, Mulder en Treumicht) aangedui het, skryf op p.14:
"Uit die gemelde voorbeelde van etniese en genetiese vermenging wat daar tot 1795
aan die Kaap bestaan het, is dit duidelik dat die smeltpot aan die Kaap moeilik
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geewenaar kan word. Waar vermenging in die V.S.A. hoofsaaklik tussen blankes
en negers plaasgevind het, en die kinders uit sulke verhoudings as blank aanvaar
is slegs as hulle l/Bste of 1/16de van gekleurde qfkoms

was, was dit aan die Kaap

veel meer gekompliseerd. Indien die harde rasseklassiftlcasie van die Amerikaners
in die 1Bde en 19de eeue aan die Kaap toegepas sou gewees het, sou die blanke
bevolking van Suid-Afrika vandag veel kleiner wees en die 'Kleurlinggroep' veel
groter. Wat die Suid-Afrikaanse smeltpot verder meer kompleks maak, is diefeit
dat Europeer, Indier, Neger, Bantoe, KhoiKhoi, San, Chinees en Oos-Indier almal
bygedra het tot die vorming van 'n gekleurde groep mense wat na meer as drie

eeue nog nie tekens vanfisiese homogeniteit toon nie". Die enigste homogeniteit
van laasgenoemde groep is kultureel van aard - almal het 'n Westerse lewenswyse
aanvaar en die Kaapse Nederlands as omgangstaal gebruik (ibid., p.39).
Wat die Europese komponent betref, het huwelike boonop vanaf die l 8de eeu gereeld tussen
Nederlanders/Duitsers en Franse begin voorkom (ibid., pp.18-19). Daar is ook Portugese
bloed in die are van sommige Afrikaners 10, terwyl daar ook grootskaalse ondertrouery tussen
die Engelse en Afrikaanse taalgroepe plaasgevind het en steeds plaasvind; met die
gepaardgaande kulturele diffusie soos aangedui in 2. 7.
Op grond van bogenoemde en ander geskiedskrywing, is die afleiding dat die etniese

samestelling van die Afrikaner inderdaad net so hibridies soos Afrikaans self is.

3.2.4 Die mite: wit mense is meerderwaardig teenoor swart mense
"Furthermore, white South Africans argue that blacks have not genuinely
contributed to the country's civilization and industrial development, either because
they are biologically inferior, or because they are culturally inferior. " (Ngcokovane,

1989:195)

Uit 'n godsdienstige perspektief bots hierdie mite lynreg met die eenheidsmotief in God se
skeppingsorde, waarvolgens die verdeling in volke nie een ongelykwaardig maak teenoor die
ander nie: "{D}ie populere gedagte dat Gam vader moet staan vir die swart volke van die
aarde het geen Bybelse gronde nie.

Die gedagte was 'n regverdiging van menslike

vooroordele en 'n bestaande praktyk van onderwerping ... ondanks die verskeidenheid, is
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die mensheid wel 'n eenheid. Die verdeling in volke hef nie hierdie eenheid op nie ... Dis
kragtens hierdie eenheid dat geen mens, wat ook al sy volksverband, ongelykwaardig ten
opsigte van ander mense is nie. Alle mense het voor God 'n gelyke waarde" (Esterhuyse,

1988:45-46).
Die mite dat wit mense meerderwaardig teenoor swart mense is, is 'n verdraaiing van God
se verhouding met sy kinders en hul nageslag, dit getuig van onkunde oor wie die nageslag
eintlik is, en dit lei tot 'n eiesoortige teologie (Deist, 1982:11). Vergelyk in hierdie verband
die stelling dat 'n ideologie legitimiteit aan 'n sekere status quo verleen, en met behulp van
mites funksioneer, soos bespreek in 1.3.3.
Die aanhangers van 'n Volkstaat hou vol met hul aanspraak op 'n eie, regmatige
landsgedeelte vir die Afrikaner, en om dit in hul retoriek aan die wil van God te koppel:
"(V)ir die Afrikanervolk wat as 'n minderheidsgroep ingrypende magsverlies gely
het en te midde van grootskaalse werkloosheid in die RSA, onbeteuelde
bevolkingsgroei, regstellende handelinge en in 'n dalende ekonomie in groot
onsekerheid oor sy toekoms verkeer, bied A VSTIG (die Afrikanervryheidstigting -

outeur) se voorstel 'n geleentheid om onder Gods 000 rsieni.Qheid. sy eie toekoms te
skep. Slegs drie stede met 300 000 - 500 000 inwoners wat op volkstaatbeginsels
... tot stand kom., bied die Afrikanervolk 'n kans om te oorleef, 'n bydrae tot die res
van Afrika te lewer en sy roeping te vervul" (eie onderstrepings) (Boshoff, 1994:282).

Taalantropologies gesien word Afrikaans ook gekoppel aan hierdie ideologie, wat blanke
oorlewing wil verseker deur eksklusiwiteit.
Die jarelange toeeiening van Afrikaans as 'n "suiwer", Europese taal van die wit mens met
enkele, hoofsaaklik geestige, bydraes deur nie-wit mense soos die Maleiers getuig van hierdie
opvatting. Die Afrikaans van die wit mense van die vroeere Transvaal en die Vrystaat is tot
norm van suiwerheid en "algemeen-beskaafdheid" verhef, 'n taal wat die draer van AfrikanerNasionalisme moes wees, en die gedagte aan Afrikaans as suiwer Germaanse en eksklusiewe
Afrikanertaal, wat reeds deur figure soos J.H.H. de Waal en Preller gepropageer is, is
doelbewus bevorder. In die proses is bruin bydraes tot Afrikaans "feitlik doodgeswyg"
(Zietsman, 1992: 197). Die gevolg is dat Standaardafrikaans vandag nie verteenwoordigend
van al sy sprekers is nie: "Afrikaans is ons eie taal. Die taal van die Boere-Afrikaner"
(Mare, 1994:10).

"Die Kleurling praat Kaaps en die Afrikaner Afrikaans" (Patriot, 21

Oktober 1994). Vergelyk ook 4.8.
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3.2.5 Die mite: die Afrikaner bet 'n spesiale verhouding tot God en 'n godgegewe
taak in Afrika, en Suid-Afrika behoort regmatig aan die Afrikaner
Hierdie mite blyk veral uit historiese weergawes van die "Slag" van Bloedrivier en
herinterpretasies van die gebeure, onder andere deur Paul Kruger, president van die SuidAfrikaanse Republiek. Die geveg by Bloedrivier het mettertyd simbolies van die Afrikaner
se nasionale strewe en "goddelike sending" in Afrika geword. Reeds by die eerste amptelike
herdenking van die geveg is daar parallelle met die Bybelse Israel en die Afrikaner getrek
(Kistner, 1975:73-89).
Dr Maritz Broodryk, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Geskiedenisonderrig,
het in 1996 gewaarsku: "Geskiedenis kan 'n vrugbare terrein wees om 'n bepaalde ideologie
te bevorder" (DB, 23 Januarie 1996). ('n Ideologie vereenvoudig die realiteit - sien 1.3.3.)
In die Nabetragting van sy roman Die wereld van Susanna Smit 1799-1863 (1995) wys Karel
Schoeman daarop dat weens die "nuwe, self-bewuste Afrikaner-Nasionalisme van die laat
19de eeu ... het die trek uit die Kaapkolonie ... die verbeelding toenemend aangegryp en tot
'n inheemse epos uitgegroei wat onder die naam 'Groot Trek' 'n doelgerigtheid en kohesie
verkry het wat die oorspronklike immigrasie van onvergenoegde en wederstrewige grensboere
moontlik nooit besit het nie."
Die mite van Bloedrivier se omvangrykheid en simboliek is die gevolg van blanksentriese
mitologisering deur wit geskiedskrywers. Veral deur die gelofte wat vroeer deur die trekkers
afgele is, het die dag sodanige proporsies aangeneem dat dit later 'n openbare religieuse
vakansiedag verklaar is, wat deur alle ander bevolkingsgroepe en alle Afrikaners - of hul
voorgeslag betrokke was by die geveg of nie - gerespekteer m6es word.
Dit is algemeen bekend dat die Slag van Bloedrivier vir die konserwatiewe Afrikaner die
simbool van die bevestiging van die Afrikaner se "godgegewe" taak om Afrika te "beskaaf'
geword het; dit was 'n oorwinning van Wit oor Swart; 'n oorwinning van die beskaafde
Christen oor die barbaarse heiden (sien 3.2).
Die subjektiwiteit ter ondersteuning van die dogma blyk duidelik uit die gekursiveerde
gedeeltes in die volgende aanhalings uit Afrikaanse geskiedenisboeke, voorbeelde van hoe die
taal ook denke kan manipuleer:

127
Oor die gebeure voor Bloedrivier, onder die opskrif "Die moord op Retilif' skryf Van der Walt
(s.j.:212) soos volg:
"Die traktaat is onderteken, maar die afskeid het 'n weersinwekkende moord op die
weerlose manne geword."

Die gebruik van "weersinwekkende moord" en "weerlose" spreek van subjektiwiteit. Dit is
te betwyfel of die trekkers in die~ van die Zulu's vermoor is; dit sou uit laasgenoemde se
perspektief waarskynlik eerder 'n kwessie van die doodmaak van 'n gevaarlike vyand
gewees het.
Oor die gebeure by Bloedrivier self:
"Daar het op Sondag, 16 Desember 1838, die beroemde slag van Bloedrivier
plaasgevind. In die vroee m<>re het tussen tien- en vyftienduisend Zoeloes, ervare
vegters vol selfvertroue, met die grootste doodsveragting die 450 Boere aangeval. Die

Zoeloes was nie bestand · teen die taaie vasberadenheid en die moordende
geweervuur van die Boere en die skitterende krygstaktiek van hul aanvoerder nie.

Teen die middag was die hele swart massa op die vlug" (Van der Walt e.a., s.j.:215216).
Die gebruik van die euforiese "beroemde slag", "taaie vasberadenheid", "skitterende
krygstaktiek" en "swart massa" getuig veral van subjektiwiteit aangesien dit die Voortrekkers
in 'n eensydige heroiese lig stel en in diens van mite-skepping staan. Euforiese sinsnedes

soos "sukses van die Afrikaner-volksverhuising", "begaafde krygsman", "te pletter geloop",
"keur van Dingaan se impi's" en "nuwe, blywende Afrikanertradisie" uit Muller (1968: 141142) teken ook die Voortrekkers en die Afrikaner in 'n besonder gunstige lig en versterk die
mite van die Afrikaner as uitverkore volk.
Latere geskiedskrywing (Van Jaarsveld, 1980 en 1987) het egter heelwat bygedra tot die
demitologisering van Bloedrivier en ander historiese gebeurtenisse - die eerste openbare
herdenking van die geveg by Bloedrivier is bv. eers in 1864 gehou, terwyl Andries Pretorius
self nooit die dag herdenk het nie 11 •
Die mite van die Afrikaner se goddelike sending het dus ook die perspektief van die geveg by
Bloedrivier en ander historiese gebeure bepaal, 'n feit wat berus op die beginsels dat 'n
ideologie (in hierdie geval Christelik-Nasionalisme) die realiteit vereenvoudig, gebruik maak
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van 'n onkritiese wereldbeskouing, absolutisties is en met behulp van mites funksioneer.
'n Uitvloeisel van hierdie mite is die opvatting dat die Afrikaner militer vindingryk en sterk
is. Dit het onder andere bygedra tot die Afrikaner se verset teen 'n magtige koloniale
moondheid, naamlik Engeland: 'n volk wat glo hy is uitverkore, sal ook glo dat hy beskerm
sal word.
In onlangse tye is die mite oor die Afrikaner se militere krag deur die feite oor die onttrekking
van die vorige Suid-Afrikaanse Weermag uit Angola en Namibie weerle. Geen bevredigende
verduideliking vir die onttrekking uit Angola en Namibie kon deur die apartheidsregering aan
wit Suid-Afrikaners, wat dit as 'n groot nederlaag beskou het, gebied word nie. Die mite van
die Afrikaner se superioriteit in Afrika is 'n groot knou toegedien (War and Conscience in
South Africa, p.37), en selfs die verlenging van diensplig en vergroting van die SuidAfrikaanse Staande Mag kon nie die onafhanklikheid van Namibie onder 'n SWAPO-regering
keer nie. Vergelyk Cawthra (1986:62-66 en 187-109) vir meer besonderhede.
Die voortbestaande blinde geloof in die mite van die Afrikaner se uitverkorenheid en
aanspraak op mag is ook gedurende 1993 gei1lustreer toe 'n paar honderd swak gewapende
en swak toegeruste lede van die Afrikaner Weerstandsbeweging die reg in eie hande geneem
het en die voormalige Bophuthatswana onder andere in privaat motors ingeval het.
Die inval het op 'n tragedie uitgeloop toe die AWB-lede hulle vasgeloop het teen die beter
toegeruste, beter opgeleide en beter gedissiplineerde swart weermag van Bophuthatswana.

3.2.6 Die mite: die Afrikaner word bedreig
Hierdie mite het indirek sekerlik die grootste invloed op die weerstand teen ontlenings en
vernuwing in Standaardafrikaans.
Prof Arrie van Rensburg (Die Burier, 31 Mei 1995) waarsku dat daar in die nuwe
geskiedskrywing afstand gedoen sal moet word van 'n hele paar indrukke van die verlede,
soos die voorstelling van die swart mense as "die swart gevaar" wat 'n bedreiging vir die wit
minderheid is.
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Die oorsprong van die mite dat die Afrikaner bedreig word, kan onder andere aan die botsings
met swart stamme en Engelse imperialisme - en later wel ook Kommunistiese imperialisme toegeskryfword. Du Preez (1983:81-83) betoog dat hierdie meestersimbool van bedreiging
sterk na vore kom in skoolkurrikulums: in beskrywings van 'n stryd om voortbestaan en
plundertogte deur swart inwoners; die grensoorloe teen swart stamme, 'n stryd wat vererger
is deur 'n gebrek aan begrip en korrupsie van die owerhede; die ontdekking van goud met
'n instroming van uitlanders tot gevolg; en daarna twee oorloe teen Brittanje. Verstedeliking,
armoede, depressie en die runderpes het kort op mekaar gevolg.

Skaars was hierdie

probleme opgelos of die vyandigheid van die buitew~reld en Kommunistiese imperialisme het
gevolg.
Daarom moes die Afrikaner stry teen die Swart Gevaar, Kakie Gevaar en Rooi Gevaar (Du
Preez, 1983:82) - begrippe wat teenoor en as 'n bedreiging vir die Christelik-Nasionale
ideologie gestel is.
In hierdie verband moet daar egter gelet word op die betoog van Loubser [1987:132-133) dat
die vele gebede in hierdie tyd vir "ons manne op die grens" dikwels binne die konteks bloot
selfbehoud en die handhawing van die status quo as motief gehad het: "The point is that

the military struggle is a struggle for material interests. To place it within theframework
of an apocalyptic struggle against the antichrist and his anti-kingdom, and to depict the
struggle as a struggle against the 'powers of darkness', is theologically and otherwise
irresponsible ... The manner in which the Second Coming of Christ is understood is of
great importance to apartheid theology: before the Second Coming an antichrist will
emerge, violently eriforcing a world government with one language and one faith. The
precursor of this anti-Christ is communism. and the World Council ofChurches its lackey"
(ibid., p.132); en in Mbali (1987:68). se woorde 'n geveg wat geregverdig was omdat dit moes
dien as teenvoeter vir "a 'total onslaught' against the status quo, against Christianity and

the survival of the white race" (eie onderstrepings).
Dit het die Nasionale Party en Afrikaner se aanspraak op verteenwoordiger van Christelike
Nasionalisme uitstekend gepas om alle opponente te definieer as kommuniste wat daarop
ingestel is om 'n rasioneel geordende, Bybel-gebaseerde, Christelike samelewing te ondermyn.
Die ganse bevolking moes gemobiliseer word teen die "totale aanslag", die stryd teen 'n
titaniese, hoewel vaag gedefinieerde, euwel wat die kommunisme genoem is. (War and
Conscience in South Africa, pp.16-18).
Omdat denklose gehoorsaming en onkritiese aanvaarding van 'n owerheid se mites essensiele
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eienskappe vir die oorlewing van minderheidsregerings in verdeelde samelewings is, het al
die wit politieke partye gewetensbesware teen diensplig geopponeer, en het geeneen van
hierdie partye dit gewaag om die Afrikaner en die heersende wit definisie van "patriotisme"
te demitologiseer nie (op. cit., p.19).
Die Afrikaner moes laer trek teen al die gevare in die vorm van vereistes vir lidmaatskap van
die Nasionale Party, die drie susterskerke, die Broederbond, die Rapportryers, ens. In die
proses is die Afrikaner se taal - Afrikaans - ook voorgestel as "bedreig".
Hierdie "bedreiging" van Afrikaans as die simbool van die wit Afrikaner leef voort in
hedendaagse Afrikanerdenke - vergelyk bv. die polemiek oor die feit dat die simboliek van die
Taalmonument in 'n TV-program van die SAUK, met mnr. Max du Preez as aanbieder, op
3 April 1995 bevraagteken is. Hierdie "Taalmonument-kultuur" (Du Plessis, l 987a: 16) word
gei1lustreer deur wat in Die Burger verskyn het na aanleiding van hierdie program.
Die volgende kommentaar is onder· andere gelewer:
"Ons pragtige taal verdien nie 'n aanslag van hierdie gehalte en omvang nie. Dit

is die maklilcste ding onder die son vir 'n nog altyd links, liberaal en liberalisties
gesinde Max du Preez om deur middel van gekose onderhoude ... die Ajrikaanse
Taalmonument bespotlik te probeer voorstel- en daardeur by direkte implikasie die
Afrikaanse taal" (DB, 6 April 1995). 12

Enige kritiek op die Taalmonument word bv. in sommige Afrikanergeledere as kritiek op die
Afrikaner self onder 'n ANC-gei'nspireerde aanslag gesien: 'n bedreiging vir die Afrikaner, met
ander woorde. En 'n Afrikaanse koerant, Die Burger, het meegedoen hieraan deur onder
andere die sieninge hierbo te publiseer. Die Burger is 'n filiaal van Nasionale Pers, wat, soos
later in die studie aangetoon, deur die Broederbond (nou Afrikanerbond) gei'nisieer en beheer
is/word: D.F. Malan was onder andere voorsitter van Nasionale Pers, wat op sy beurt in 'n
stadium as die propagandavleuel van Broederbonddenke beskou is (Bloomberg, 1990; Wilkins
en Strydom, 1978). Op 30 November 1994 het mnr. Hennie van Deventer, Uitvoerende Hoof:
Koerante van Nasionale Pers, onder andere erken: "Afrikaanse koerante was van die
vroegstejare die persbondgenote van die Nasionale Party as die politieke instrument van
die Afrikaner se nasionalisme"

u;m,

1Desember1994).
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3.2. 7 Die mite: die swart man is inherent wreed en onbeskaafd
Die mite dat die swart man inherent wreed en onbeskaafd is of nie beskaafbaar is nie, het die
implikasie dat enige oomame van sy kultuur, soos leenwoorde uit sy taal, gesien is as 'n
"verlaging" in standaarde.
Van den Heever (1987:115) betoog:
"Dit is hierdie tradisionele Europese arrogansie, die hardvogtige aandrang dat die
swart kultuur 'barbaars' is terwyl identiese wit praktyke 'beskaafd' is, wat die
wereldpersepsie van die Zoeloes tot vandag domineer. Dis hierdie siening wat die
assegaai 'barbaars' en die roer 'beskaafd • gemaak het. Dis hierdie siening wat
vandag nog stokke en klippe 'barbaars' maak, en atoombomme 'beskaafd'".

Vergelyk ook WAT en HAT se stigmatisering van "Kleurling-Afrikaans" in hierdie verband,
soos in 4. 7 en in die Bylaag onder [6] bespreek word.
Alhoewel die wreedhede van Shaka en ander leiers geensins ontken word nie (Van den
Heever, 1987:115), bewys die wereld- en plaaslike geskiedenis tog dat die Europeer se
geskiedenis eweneens deur aggressie en wreedheid gekenmerk word, soos onder andere
gei1lustreer in enkele voorbeelde in die Bylaag onder [3].
Ou Westerse wreedhede word inderdaad in die Afrikaanse taalidioom gereflekteer deur
uitdrukkings soos die volgende (sien Smith, 1962):
Geradbraakte taal/'n taal radbraak (Eng: breaking on the wheel) en iemand die
genadeslag gee:

Die uitdrukking is ontleen aan die gebruik om misdadigers op 'n rad of wiel te plaas,
met sy arms en bene uitgestrek langs die speke. Die persoon is dan in die rondte
gedraai, terwyl die laksman sy ledemate die een na die ander met 'n ysterstaaf
stukkend slaan. Die persoon bly dan op die wiel totdat hy sterf. Soms is die slagoffer
se lyding verkort deur die genadeslag toe te dien: 'n vinnige hou op die bors of maag.
Iemand brandmerk: Die gebruik om oortreders (bv. persone wat 'n lawaai voor die

kerk gemaak het) met 'n gloeiende yster 'n skandmerk op sy liggaam toe te dien was
ook 'n bekende strafmiddel in Suid-Afrika.
Iemand aan die kaak stel: Oortreders soos godslasteraars en egbrekers is aan 'n

skandpaal (kaak) vasgemaak met geboeide hande, met die nek in 'n ring, band of
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plank en 'n oor soms aan die skandpaal vasgespyker.
As die Spaanse Inkwisisie, die Middeleeuse heksejag, koloniseringsaksies en slawehandel
onder andere 'n maatstaf is vir die graad van aggressiwiteit of beskaafdheid van mense, dan
is die Westerling se geskiedenis vol aggressie en twyfelagtige standaarde vir "beskawing".

3.2.8 Die mite: die Westerse konsep van beskawing verteenwoordig die ideate vorm
van voortbestaan op aarde
In teenstelling met die Oosterse denke wat die eenheid van die polariteit tussen die yang (die
manlike) en die yin (die vroulike) beklemtoon, het die Westerse beskawing tradisioneel die
manlike element oorbeklemtoon. In plaas daarvan om te erken dat die persoonlikheid van
elke man en vrou 'n interaksie tussen die manlike en vroulike elemente is, is 'n statiese orde
bewerkstellig waarin alle mans manlik moet wees en alle vrouens vroulik. Die gevolg hie.rvan
is dat die manlike elemente (die yang), bv. aktiwiteit, rasionele denke, kompetisie en
aggressiwiteit, die Westerse vorm van beskawing domineer (Capra, 1984:160).
Weens die vroeere "Standaardafrikaanse" beskouing dat standaardtaal neerkom op
"algemeen-beskaafde taalgebruik, is 'n besinning oor die kembegrip beskawing ter sake.
Volgens Du Plessis (1987c:l3) het dit met die opkoms van die sosiolinguistiek in Suid-Afrika
duidelik geword dat die Algemeen Beskaafde Afrikaans (ABA) begrip onjuis en bowenal
kwetsend is. Hy beskryf beskaafdheid as 'n uiters delikate term in die Suid-Afrikaanse
konteks, wat "donkerder sprekers" uitgesluit het.

Beskawing impliseer eintlik die wyse van menslike gedrag, soos deur die dominante en
heersende groep beskryf, bevorder, gepromulgeer, verkondig en beskou as synde bevorderlik
vir die voortbestaan van eiebelang. Dit wat gedefinieer word onder die Westerse begrip
Beskawing, verteenwoordig eintlik die seeviering van die wesentlike kultuur van die
dominante Westerse groep.
Dit is nie slegs Afrikaners wat die beskouing huldig dat Afrika deur die Westerling beskaaf
is nie. Dit is 'n relik uit die koloniale era, waaraan lande soos Brittanje, Frankryk, Portugal
en Duitsland ook deel gehad het. Vergelyk Kinghorn (1986) se bespreking oor die Corpus
Christianum konsep in 4.2.1.

Stellings

SOOS

die volgende is aanvegbaar, omdat die "Westerse beskawing" ook negatiewe
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gevolge gehad het:

"Dit is nie bloot toeoo.llig dat Suid-lifrika oor die mees gevorderde irifrastruktuur op
die oo.steland beskik of dat ons tegnologie goed vergelyk met die wereld se beste
nie. Dit is hoog tyd dat die biskop [Tutu - JPdW) en sy geesgenote besef dat dit en
feitlik alles in hul lewe, oo.n hul klere tot die beskawingsvoordele wat hulle so ruim
geniet,

hoofsaaklik te danke is aan die wittes se vindingrykheid en

entrepreneurskap oor die eeue" [brief in Im,, 11 Okt 1996);
"Sonder die blanke se kennis en oo.ardigheid sal {die swart mens} ~rens kom nie.
As die blankes nie die tegnologie ontwikkel het nie, hoe sou {die swart mense} ooit
vandag iets geweet ofgehad het" [brief in DB, 21Okt1996).
Daar kan ook geredeneer word dat Afrika gewelddadig aan kolonialisme en slawerny
onderwerp is, en dat die hele ekologie van Afrika versteur is deur die koms van die Westerse
beskawing en die gepaardgaande eksploitasie van natuurlike en menslike hulpbronne, asook
besoedeling van natuurlike hulpbronne ter wille van industrialisasie.

Daar kan selfs

geredeneer word dat die Weste se mediese wetenskap die natuurlike lewensiklus van Afrika
versteur het deur die mens se lewensverwagting te verleng.

Met ander woorde, dit is

debatteerbaar of die kapitalistiese Westerse konsep van beskawing die "ideale" vorm van
beskawing verteenwoordig wanneer dit bv. met die medemenslike ubuntu-beginsel van
Afrika vergelyk word. Die gekondisioneerde Westerling in die rat race vind die ubuntubeginsel veral vreemd en onaanvaarbaar omdat dit strydig is met die Westerse strewe na
materiele welvaart en sukses op kapitalistiese gebied.
Die waar-is-die-swart-Mozarts/Shakespeares-houding van baie Westerlinge ignoreer swart
bydraes tot die beskawing soos jazz, reggae en township-musiek [wat deur 'n Amerikaanse
kunstenaar, Paul Simon, onder wit Suid-Afrikaners gewild gemaak is). Verhoogskouspelle
soos Ipitombi en Sarafina, asook bands soos Mango Groove en Juluka [nou Savuka, met die

wit Zulu Johnny Clegg) het byvoorbeeld reeds internasionaal kommersiele sukses behaal met
hul Afrika-aanslag.

Ten opsigte van die siening dat Afrikaans se beskaafdheid 'n

weerspieeling van sy beskaafde Westerse sprekers is, herinner M.C.J. van Rensburg
(Huisgenoot, 1Mei1986, pp.20-21) ons daaraan datdie "Hottentotte" se bydrae tot Afrikaans
"baie groter is as wat ons nog altyd wou erken" en dat dit die laer klasse, "blank en nieblank", maar veral die "nie-wit Afrikaners" was wat Afrikaans aan die Kaap lewendig gehou
het toe die hoelui verengels het na die Britse besetting van die Kaap. Nadat Charles Fryer
in 1988 die gedigte van die Kaapse Vlakte as "sonbesie-poesie" beskryf het, het ds. Patrick
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Petersen opgemerk: "(H)iermee saam word

blootgel~

'n houding wat deur die jare

waarneembaar is ... wanneer die 'songode' in die lig van hul aura 'swart besie-poesie' moet
beoordeel" (Rapoort, 2 Oktober 1988).
Die botsing tussen waardes vir wat goeie en swak kuns/poesie/waardes, ensovoorts is, spruit
uit die feit dat Afrika en die Weste twee

w~relde

verteenwoordig. Een is nie "beter" as die

ander nie, omdat verskillende maatstawwe vir beskaajdheid, goed en sleg geld.

Die

probleem raak meer gekompliseerd wanneer beskaafdheid gemeet word aan volksverband
en die selektiewe interpretasie van Christelikheid.
Ten spyte van pogings om Afrikaans die volkspesifieke eiendom van die wit Afrikaner te
maak, bevat dit heelwat kenmerke van globalization (vgl. Van Zyl se betoog in 2.5). Dit
impliseer dat Afrikaans heelwat invloed van westerse tale

weerspi~l.

wat aansluit by die

konvensionele aanname dat globalization dikwels gesien word as die spreiding van die
westerse kultuur na ander dele van die

w~reld

- 'n aanname wat bevraagteken word in die

lig van die dikwels genegeerde Afrikakomponent van Afrikaans.
Die miskenning van die Afrikageskiedenis van Afrikaans is 'n simptoom van die mite dat
maatstawwe vir ontwikkeling/beskawing/vooruitgang slegs vanuit die westerse perspektief
en inisiatief plaasvind. Die hele vorming van Afrikaans getuig van die invloed van Afrika en
die Ooste (vgl. die invloed van die Maleiers, Khoi, ens.). Wanneer die kreoolse eienskappe van
Afrikaans in aanmerking geneem word, is die aanvanklik westerse taal eintlik 'n produk van
Afrika (vgl. hoofstuk 6) wat verwesters is deur •n spesifieke kultuurgroep.

Opsommend:
Uit die bespreking hierbo is dit duidelik dat mites 'n essensiele basis van die ChristelikNasionale ideologie gevorm het, en dat hulle geen geringe rol gespeel het in die siening van
Afrikaans as 'n suiwer "blanke" taal nie. Derhalwe sal demitologisering bydra tot groter
erkenning van die diversiteit van Suid-Afrika - ook ten opsigte van die taal Afrikaans.
Al hierdie mites, wat ideologie geword het, het bygedra tot die stigmatisering van Afrikaans
as 'n stywe, konserwatiewe, kispaktaal wat nie oop is vir vernuwing nie. Hierdie mites vorm
juis struikelblokke in die ontwikkeling van Afrikaans as intranasionale en selfs internasionale
taalmedium; en verteenwoordig dus op sigself •n groot "bedreiging" vir Afrikaans.
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3.3

Aktuele Afrikaans en Altematiewe Afrikaans

3.3.1 Altematiewe Afrikaans
Na die opstand van die swartjeug teen die gedwonge onderrig van Afrikaans aan swart skole
in 1976 het daar 'n beweging ontstaan wat die sogenaamde "Alternatiewe Afrikaans" bepleit
het. Daar is reeds heelwat geskryf hieroor. Wat belangrik is. is dat dit ook 'n ideologiese
basis het soos Standaardafrikaans; en dat dit in die eerste plek 'n reaksie is teen
establishment-Afrikaans, wat beskou word as die taal van die onderdrukker en instrument
vir Afrikaner-dominansie (Van Aardt,1989:180).
Du Plessis (1988:78-79) beskryfhierdie beweging as" ... die Kaapse bevrydingsbeweging (sien
4.5.3.1); 'n beweging onder sprekers van 'n Kaapse Afrikaanse varieteit, geinspireer deur die
ideologie van bevryding. Dit is 'n beweging wat as hoofdoelwit het bevryding van die juk van
die onderdrukker, maar deur middel van die 'people', d.i. Kaapse Afrikaans. In hierdie geval
word dus 'n ander Afrikaanse dialek vir politieke doeleindes geproklameer."
Vir verskeie van die voorstanders van hierdie beweging het dit gegaan oor 'n nuwe, vars,
vindingryke vorm van Afrikaans wat bevry is van sy formaliteit en assosiasie met
verdrukking. Dit het ook gegaan - en dit is belangrik - oor die bevryding van Afrikaans van
die beeld van 'n kanseltaal, elitetaal, ens.
Skrywers uit veral die bruin gedeelte van die Afrikaanse gemeenskap, maar ook "Afrikaners"
en ander wit skrywers, het doelbewus Afrikaans begin skryf soos dit werklik leef in die mond
van die bree Afrikaanse spraakgemeenskap. Dit het 'n groot aantal ontlenings - veral uit
Engels - ingesluit. Oat hulle reg was ten opsigte van die preferente taalgebruik van die bree
Afrikaanse spraakgemeenskap, blyk uit die navorsingsdata in hierdie studie.

In 'n kort reeks radiopraatjies in die SAUK-program Perspektief gedurende 1987 het T. Links
en J. H. Combrink Alternatiewe Afrikaans onder andere soos volg opgesom:
Volgens Links was 1976 die motoriese moment vir Alternatiewe Afrikaans. Weens die feit
dat die Afrikaner en Afrikaans te nou verweef geraak het, het Afrikaans later 'n taal geword
wat nie almal kon of wou akkommodeer nie. Daarom het 'n soeke na 'n gedepolitiseerde
vorm van die taal ontstaan wat almal akkommodeer en aan almal bestaansreg gee.
Alternatiewe Afrikaans verwys ook na die herskrywing van skoolhandboeke, en is ook
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aanvanklik gelykgestel aan Wes-Kaapse Afrikaans.
Leerlinge het met taalhandboeke gesit waarvoor 'n alternatief gesoek is.

In hierdie

handboeke is leerlinge onder andere gekonfronteer met opstelonderwerpe [soos bv. oor 'n
jagtog}, begripstoetse, voorbeeldsinne en talle idiome uit 'n vorige eeu uit die blanke
leefwereld wat nie deel van die kind se ervaringswereld gevorm het nie.

Moderne of

alternatiewe idiome is eenvoudig geignoreer en nie opgeteken of in skoolhandboeke
opgeneem nie [vgl. in hierdie verband Esterhuyse, 1986).
Links het ook g~ dat daar dinge is wat 'n mens in Alternatiewe Afrikaans kan
mens nie in Standaardafrikaans kan

~

~

wat 'n

nie.

Combrink het aangesluit by Links en gese dat die sogenaamde establishment-Afrikaans
[Standaardafrikaans} deur 'n groot gedeelte Afrikaanssprekendes geweeg en te lig bevind is.
Skoolhandboeke - wat deur blanke skrywers opgestel is - is gerig op blanke skoliere. Bruin
en wit Afrikaanssprekendes het egter nie dieselfde helde nie, en die een groep se helde kan
dus nie opgedis word aan die ander groep nie. Die waardestelsels van die onderskeie groepe
verskil - bruin studente sien bv. Negersangers as helde, maar het weinig Suid-Afrikaanse
helde weens die geskiedskrywing deur blanke outeurs. Daar word bv. ligvoets beweeg oor
die feit dat daar ook sogenaamde "anderskleuriges" saam met Piet Retief vermoor is en dat
daar ook talle bruin en swart gevangenes tydens die Anglo-Boereoorlog in konsentrasiekampe
aangehou is. [Meer as 115 000 swart mense is in sowat 60 konsentrasiekampe gedurende
die Anglo-Boereoorlog aangehou, en minstens 14 000 het ook in di~ kampe gesterf- DB, 31
Mei 1995.) Die beeld is deur geskiedskrywers geskep dat die Anglo-Boereoorlog 'n oorlog
tussen blankes en blankes was, terwyl dit eintlik 'n oorlog tussen Suid-Afrika en Engeland
was. Uit hierdie tydperk is daar geen bruin helde deur geskiedskrywers geskep nie, en
hierdie flater het aanleiding gegee tot ontevredenheid onder bruin leerlinge.
Combrink het daarop gewys dat driekwart van die idiome in skoolhandboeke ook vir blanke
leerlinge 'n geslote boek is. Hy het gepleit dat daar in skoolleerplanne ernstig aandag aan
ander vorme van Afrikaans gegee moet word, bv. Griekwa-Afrikaans en Kaapse Afrikaans.
Daar moet egter na hierdie vorme gekyk word as kommunikasiemiddele en sisteme, nie as
bronne van grappige voorbeelde nie.
Die twee taalkundiges was dit eens dat Alternatiewe Afrikaans nie bestaansreg het as die
enigste vorm van [Standaard-}Afrikaans nie, maar dat dit wel bestaansreg het langsaan
mekaar.

Die onderrig van dialekte sou ook gesien kon word as 'n alternatiewe
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onderrigstrategie vir Afrikaans, waarin nie net die idilliese, plaaslike bestaan van die
Afrikaner geakkommodeer word nie, maar eerder die polsslag van die Suid-Afrikaanse lewe.
Alternatiewe Afrikaans moes nie verpolitiseer word dat dit gelyk staan aan dit wat met
Standaardafrikaans gebeur bet nie.
Op 'n simposium van die Kaapse Professionele Onderwysunie (KPO) gedurende Februarie
1988 het bruin kultuurleiers, waaronder 200 onderwysers, veral besin oor hoe en waar
Afrikaans inpas in die

buite-parlement~re

stryd om politieke gelykberegtiging (Louw,

1988:19). Prof Jakes Gerwel bet betoog dat alternatiewe Afrikaans teen die agtergrond van
People's Education beoordeel moet word: "Ons sal alternatiewe Afrikaans moet meet aan die
mate waartoe dit vormgewend is van die sosiale waarde" (ibid., p.20).

Afrikaans-

departemente moes gedemokratiseer word en die ontstaansgeskiedenis van Afrikaans moes
herskryf word.
Daar bet natuurlik voor hierdie tye stemme opgegaan uit die bree Afrikaanse
spraakgemeenskap. In 1985 het die destydse voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap
en Kuns, dr. C.F. Garbers, bv. aangevoer dat die Akademie toenemend sal moet voorsien vir
gekleurdes wat Afrikaans op die hart dra indien die Akademie en ander liggame wat
Afrikaans bevorder suksesvol wil bly. Prof. Tjaart van der Walt {ondervoorsitter van die F AK)
bet in 1987 op 'n kongres in Kaapstad gevra hoe lank bruin Suid-Afrikaners nog gedwee op
die kantlyn moet staan en kyk na eksklusiewe Afrikaner-kultuurbedrywighede bloot omdat
hulle nie voldoen aan die definisie wat die Afrikaner aan homself gee nie. Volgens horn bet
dit tyd geword om 'n meer inklusiewe kultuurpolitiek te bedryf (ibid., p.20).
Skoolsillabusse van die Christelik-Nasionale paradigma het egter steeds verwys na die
destyds gestigmatiseerde "Wes-Kaaps" ('n eufemisme gedurende die tye) en die uitgediende
term "Kleurling-Afrikaans". Enkele voorbeelde van die soort Afrikaans is in skoolhandboeke
as voorbeelde van satire opgeneem, terwyl enkele ander taalverskynsels as voorbeelde van
"niestandaardtaal" in die sillabusse van Christelik-Nasionale onderwys in hierdie tydperk
voorgeskryf is. Enkele voorbeelde in De Klerk et al (1986) is die volgende:
Hy boer met tabak sam.
Die bord het breek geval.
Sy murf is dun.
Die voorbeelde word gevolg deur die kwalifikasie: "Hoewel ons dit nie as standaardtaal
beskou nie, is sulke uitdrukkings interessant en selfs skilderagtig" (my kursiverings)(De
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Klerk et al, 1986:256).
Nog 'n voorbeeld van skryfwerk uit di~ tydperk wat wel Christelik-Nasionale skoolhandboeke
gehaal het (vgl. Opperman, 1983:250), is die gedig Doemanie van Adam Small, wat onder
andere soos volg lui:
"'n Proefiet van Jesus djj?
'n proefiet?
djy moet djou palys-hys
djy moet djou aeroplane-motorkar
djy moet daai kamma sM smile van djou
en djou tears
en djou woerawarra op die pulpit
moet djou skorrelsvol braai-atappels en -vleis?
djou hys 'n woestyn? nou sal mens djou verbeell
en hoe lyk dit moet djou kale pote vi' daai streamline ding
hoe lyk dit moet djou toega vi' die vel van 'n kameel
hoe lyk dit moet daai skorrelsvol vi' sprinkane en wille heuning?"

Dit was buite skoolverband wat Alternatiewe Afrikaans begin leef het. Soos hierbo vermeld,
het dit onder andere te doen gehad met 'n herskrywing van die geskiedenis omtrent die taal.
Van den Heever (1987: 13-14) skryf dat dit "met leedwese {is} datjong mense onthou dat die
AfrUcaanse woorde "apartheid" en "baasskap" intemasionaal bekend is as simbole van
verdrukking in Suid-Afrika; en dis met meer smart dat hulle verdere voorbeelde van
beledigende en kwetsende verwysings uit sekere Afrikaanse werke kan aanhaal as gevalle
van vernedering wat hulle by wyse van hul eie taal in hul geboorteland moet verduur".

Hy betoog dat die opkoms van dinamiese Afrikaanssprekende intellektuele wat deur hul taal
gehoor en gesien word egter medewerkend is tot 'n nuwe Suid-Afrikaanse bestel waarin die
demokratiese ideaal vooropgestel word. Volgens Van den Heever het jong intellektuele 'n
renons daarin dat Afrikaans as 'n "gammatjie-taal" bekend staan onder baie mense. Terwyl
daar aanvaar word dat die taal 'n ryke tradisie het, is daar teenkanting teen die etikettering
van "anders praat" as 'n "aparte Kleurling-tradisie". Daarom strewe Alternatiewe Afrikaans
na die afbreek van bestaande skeidsmure en meewerking tot 'n breer Suid-Afrikaanse
patriotiese volkstradisie wat oor alle kleurgrense heen in die taal vergestalt sal word, 'n
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siening wat geakkommodeer word in die begrip van 'n verteenwoordigende standaardtaal.
Volgens Van den Heever het die prominente rol wat Afrikaanssprekende gemeenskapsleiers
in die bevrydingstryd van die verdrukte gemeenskappe in Suid-Afrika speel, 'n nuwe

bloeitydperk van Afrikaans ingelui. In di~ verband noem hy die name van dr. Allan Boesak,
prof. Jakes Gerwel, Franklin Sonn, Breyten Breytenbach, Beyers
en

Andr~

Naud~.

Van Zyl Slabbert

Brink (almal sprekers/skrywers van Standaardafrikaans!), as "uitgesproke en

toegewyde kampvegters in die stryd teen verdrukking." Volgens Van den Heever sou hierdie
faktore daartoe meewerk dat die tradisionele beeld van Afrikaans as die baken van
konserwatiewe denke en verstarde filosofie besig is om te verander tot 'n progressiewe en
dinamiese taal van 'n "groter" Suid-Afrika, waar groter eenheid en begrip tussen
medevaderlanders kan bestaan.
Die feit dat protes ook in Standaardafrikaans deur bogenoemde groep kon aangevoer word,
het reeds tot die bevryding van Afrikaans bygedra.
Van Aardt (1989:179-180) noem bevryde Afrikaans en Bevrydingsafrikaans as sinonieme
vir Alternatiewe Afrikaans. Sy voer aan dat Alternatiewe Afrikaans nie beperk is tot die
sogenaamde "Kleurlinge" nie. Sy haal Du Plessis se onderskeidings tussen (a) die strydendes
en (b) die protesterendes in Rapport (25 September 1988) aan. Die strydendes gebruik
Afrikaans in <liens van die buite-parlementere beweging, terwyl die protesterendes
alternatiewe Afrikaans binne die dampkring van Afrikanerdom gebruik, maar as 'n vorm van
protes daarteen en as poging tot die vestiging van 'n altematiewe Afrikanerkultuur.
Voorbeelde hiervan is die musiek van Johannes Kerkorrel en die Gereformeerde Blues Band
en Andr~ Letoit, asook die skryfwerk van laasgenoemde (sien 6.2).
Ongelukkig het Alternatiewe Afrikaans wel 'n politieke karakter aangeneem as 'n
uitdrukkingswyse van 'n ideologiese groepering, alhoewel Du Plessis (1987: 120) meen dat die
Kaapse

"beweging"

nie Afrikaans in dieselfde terme opgeeis het as wat die

Hervormings"beweging" en Regse "beweging" dit gedoen het nie (sien ook 4.5.3 in hierdie
verband).

3.3.2 Aktuele Afrikaans
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Ten spyte van sekere fundamentele verskille, hou aktuele, moderne Afrikaans verband met
Nuwe Afrikaans aangesien daar by heelwat van die argumente van Van Rensburg (1991)
aangesluit word. Aktuele Afrikaans (sien 1.1.4) dien egter as oorkoepelende term omdat dit
wyer implikasies het. Hierdie implikasies word in 3.3.2.2, 3.3.2.3 en hoofstuk 5 bespreek.

'n Betoog vir 'n Nuwe Afrikaans

3.3.2.1

In 1991 het Van Rensburg (1991:13-33) vorendag gekom met 'n voorstel: Wat van 'n Nuwe
Afrikaans?
Volgens Van Rensburg is dit op talevlak van belang om te weet dat die sosiale veranderings
wat toe ter sprake was in Suid-Afrika en sedert 1994 'n werklikheid is onder 'n demokraties
verkose regering, 'n hele reeks taalnormverskuiwings moet meebring, ook met betrekking
tot die interne taalorganisasie van die land.
Volgens Van Rensburg word daar. noodwendig in sulke omstandighede herbesin oor die
normerende funksies van standaardtale, omdat bestaande taalfunksies getoets word aan die
mate waarin nuwe verhoudings en nuwe ideologiee weerspieel word. (Met ander woorde,
paradigmaverskuiwing het plaasgevind en is steeds besig om plaas te vind). Soos deur Van
Rensburg voorsien, het die ampstaalreeling ook nie die vernuwing vrygespring nie, en het
elf tale amptelike status verkry in die Nuwe Suid-Afrika.
Van Rensburg betoog verder dat Standaardafrikaans in vele opsigte te kort skiet om in die
nuwe omstandighede aan die behoeftes van twee groot groepe Afrikaanssprekendes te
voldoen. 'n Nuwe Afrikaans kan genormeer word wat nie gebreke vertoon nie, nie ingrypend
van Standaardafrikaans hoef te verskil nie, en in talle opsigte 'n nuwe beeld van Afrikaans
sal bou en 'n saambindende funksie vir sy sprekers kan vervul. (Die bestaande paradigma

word dus uitgedaag op grond van sy relevansie en doeltreffendheid).
Vervolgens evalueer Van Rensburg Standaardafrikaans aan die hand van ses van Prinsloo
(1990) se tien eise waaraan veranderings op die bree taalgebied in Suid-Afrika gemeet kan
word.

Di~

ses eise is: (1) demokratiseringsprosesse, (2)

popul~re

kultuur, (3) onderwys, (4)

uitbou van 'n saambindende kultuur, (5) afrikanisering en (6) taalfunksies. Daarna kom Van
Rensburg met 'n voorstel vir 'n nuutgestandaardiseerde Afrikaans, 'n nuwe norm waardeur
Standaardafrikaans aangevul kan word uit sy varieteite ten einde 'n Afrikaans te skep wat
oor 'n breer basis "korrek" aangewend kan word.
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Van Rensburg se ses eise is kortliks soos volg:

( 1)

Demokratiseringsprosesse

Volgens Van Rensburg is die beplanning van die talesituasie in 'n multilinguistiese land 'n
voorwaarde vir die sukses van ekonomiese, demografiese, gesondheids- en ander planne,
omdat Standaardafrikaans nie al die taalideale van sy sprekers (die sprekers van al sy
varieteite ingesluit) kan vervul nie. Die beperkende inklusiwiteit van Standaardafrikaans het
al deel van die betekenis daarvan geword. (Paradigmaverlamming het dus ingetree). Veral
die politieke bestel van die afgelope paar dekades en die verdeling van Afrikaanssprekendes
in bevolkingsgroepe is vir die situasie verantwoordelik.

Taalverenigings bevredig nie die behoefte aan taaldemokratisering nie, veral omdat hul
verbintenis met Afrikaans tradisioneel net aan die bevordering en bevoorregting van
Standaardafrikaans gekoppel is.
(2)

Populere kultuur

Die Afrikaanse versettaal, die taal van die struggle, is veral Kaapse Afrikaans (soms ook
sinoniem met Altematiewe Afrikaans gebruik - sien 3.3.1). Aan die Afrikaans van die
noordelike sprekers het aanvullings uit Nederlands, wat na 1925 in Standaardafrikaans
ingestandaardiseer is, daartoe bygedra dat die ander varieteitsprekers vervreem is. Dit het
gelei tot styfheid, formaliteit en vreemdheid. Daarom is Standaardafrikaans se formaliteit in
vele opsigte 'n struikelblok vir die gebruik daarvan as medium vir populere kultuur.
(3) Onderwys

Wat Afrikaans se moedertaalsprekers betref, is sy spesifieke moedertaalonderwysbehoeftes
nog nooit behoorlik in ag geneem nie. In die onderwysstelsel probeer Standaardafrikaans,
nie net in amptelike taalvorm nie, maar ook in leerplaninhoude en voorgeskrewe boeke,
hoogstens om net in die helfte van sy sprekers se behoeftes te voorsien. Die verskille tussen
Standaardafrikaans en die Afrikavarieteite van Afrikaans het veral teweeggebring dat 'n groot
groep (miskien die grootste groep) Afrikaanssprekende leerlinge na Afrikaanse skole toe gaan
en daar agterkom dat hulle 'n heel ander taal moet aanleer - en dat hul taalvaardigheid
boonop aan die aanleer gemeet word (sien ook 4.6.3).

(4) Uitbou van 'n saambindende ·kultuur
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As waardes soos kulturele verdraagsaamheid en realistiese taalreelings verwesenlik wil word

in die nuwe bedeling, sal daar aansluiting gevind moet word tussen die verskillende varieteite
van Afrikaans, en sal 'n aantal toegewings in die proses gemaak moet word.

(5)Afrikanisering
Volgens Van Rensburg vorm subvarieteite van Kaapse Afrikaans en Oosgrensafrikaans twee
van Afrikaans se drie varieteite met die talrykste sprekers (ibid., p.21). (Die ander varieteit
met minder sprekers is Oranjerivierafrikaans).

Oosgrensafrikaans het die basis van

Standaardafrikaans gevorm, en verwysings daarna as 'n "wit" taal dui daarop dat
afrikanisering nie 'n kenmerk van die varieteit is nie. Die taal waarmee die bree SuidAfrikaanse samelewing horn gaan identifiseer, moet meer kenmerke van Afrika vertoon.
(6)

Taalfunksies

Van Rensburg betoog dat diefunksies van die onderskeie tale in Suid-Afrika uiteindelik van
deurslaggewende belang sal wees in die gesprek oor die onderskeie rolle daarvan, maar dat
daar moeilik in die nuwe bedeling vir Afrikaans beding sal kan word weens die negatiewe
houdings teenoor Standaardafrikaans - onder andere van die kant van Afrikaanssprekende
skoolkinders (sien 7.4). Standaardafrikaans is onderontwikkeld omdat dit as varieteit met
'n meerderheid Europese kenmerke die Afrikavarieteite van Afrikaans "met moeite" dien
(ibid., p.23).
Van Rensburg se voorstel in verband met 'n Nuwe Afrikaans behels die volgende:
(1)

Verskille tussen Standaardafrikaans met sy duidelik herkenbare Europese wortels en
sy aanleerdersvorme, die Afrikavarieteite, is onnodig groot maar wel oplosbaar: "As
daar meer van die kenmerke van die Afrikavarieteite van Afrikaans in sy
gestandaardiseerde vorm opgeneem word, as die basis van gestandaardiseerde
Afrikaans verbreed word. kan 'n gaping wat te breed geword het. vemou word (eie
onderstreping)(ibid., p.24).

(2)

'n Nuwe Afrikaans impliseer 'n nuutgestandaardiseerde Afrikaans, 'n nuwe norm
waardeur die bestaande Standaardafrikaans aangevul word deur elemente uit die
varieteite daarvan.
Dit behels -
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(i)

aanpassings soos standaardiseringstrategiee om verskille tussen
varieteite te oorbrug; die skepping van 'n nuwe bodialektiese norm om
probleme ten opsigte van Standaardafrikaans en ander varieteite van
Afrikaans op te los;

(ii)

aanvaarding van die feit dat standaardtale nie verarm wanneer
dialekvorme ook in die standaardvorm opgeneem word nie argumente kan aangevoer word dat die teenoorgestelde juis die geval
is;

(iii)

'n verteenwoordigende komitee/kommissie wat na indringende

navorsing aanpassings maak met betrekking tot die behoeftes wat
bestaan en die maniere om in sulke behoeftes te voorsien; en
(iv)

erkenning van

die aanleerdersvarieteite van Afrikaans, soos

adjektiefvariante sonder -e aan die einde (bv. 'n vinnig motor), die
gebruik van het naas he (bv. "ons wil die kind terughet"), die gebruik
van is naas die standaardvorm wees, variasie ten opsigte van
infinitiefkonstruksies (bv. om te werk soek) en die hoe frekwensie van
swak verlede deelwoorde (bv. gehet vs gehad), ensovoorts, in AWS.
(3)

Hopelik sal die "teenintu'itiewe manier" (ibid., p.26) van Standaardafrikaans se
eenwoordspellery, ingewikkelde spelreels soos die vir die koppelteken, inkonsekwente
spelreels soos die bereeling van die skryf van die deelteken en (verouderde)
Nederlandse invloed soos in die ei- en y- en v- en.f-gevalle ook in die Nuwe Afrikaans
verdwyn.

(4)

In die geskiedskrywing van Nuwe Afrikaans sal die deelname van dialeksprekers in
Taalkommissies verhoed dat skeefgetrekte taalgeskiedenisse opgestel word, en sal die
taalprestasies van Afrikataalvarieteite nie oor die hoof gesien kan word nie.

(5)

Die skepping van 'n nuwe simbool, nl. Nuwe Afrikaans, wat in die nuwe Suid-Afrika
Afrikaanssprekendheid kan illustreer tussen 1telyke taalaandeelhouers, kan die
negatiewe reaksie teen Standaardafrikaans tot 'n einde bring. Wanneer almal wat 'n
vorm van Afrikaans praat as 'n Afrikaanssprekende groep deel van die nuwe nasie
word, sa1 Afrikaans bevry word van die apartheidstigma wat deur vele mense
uitgewys is as Afrikaans se enkele grootste vyand.
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Van Rensburg se betoog vir 'n Nuwe Afrikaans kom dus neer op 'n inklusiewe
Standaardafrikaans, wat oor die grense van verpolitisering, kategoriserende etnisiteit en
dialekstigmatisering spoel.

Die implikasies daarvan is onder andere die opname van

"niestandaardvorme" in 'n nuwe gestandaardiseerde vorm.
Van Rensburg gee egter nie volledig aandag aan die kwessie van onwenslike purisme ten
opsigte van ontlenings uit ander tale, veral Engels, in 'n multilinguistiese Suid-Afrikaanse
landsbestel nie. Alhoewel vorme soos die frekwente swak verlede deelwoord (bv. gedryfde
vs. gedrewe) bv. in Kaapse Afrikaans voorkom, vorm direkte ontlenings uit Engels (bv. clue;
like; check) en hibridiese konstruksies (bv. ge-smile; voort-loaf;: in-tune, moanery)

byvoorbeeld integrale dele van Kaapse Afrikaans sowel as die informele spreek-Afrikaans van
menige Standaardafrikaansspreker regoor die land (sien hoofstuk 7). Sien hoofstuk 5 vir 'n
volledige bespreking van die verskille en ooreenkomste tussen Nuwe Afrikaans en aktuele
Afrikaans.

3.3.2.2

Uitgangspunte vir 'n aktuele benadering tot Afrikaans

Alhoewel die standpunt vir Nuwe Afrikaans reeds in 1991 geformuleer is, geld feitlik al die
argumente hierbo vandag nog, en ook ten opsigte van die betoog vir 'n aktuele benadering
tot Afrikaans in hierdie studie. Hierdie benadering tot en aktuele norme vir Afrikaans is
sinoniem met vernuwing en normalisering van Afrikaans. Dit kom egter, in teenstelling met
Nuwe Afrikaans, neer op 'n nuwe "standaard" wat gevorm word deur taal-in-gebruik, deur
die taal

SOOS

dit in werklikheid gebruik word; die taalvorme wat in die praktyk deur die

sprekers verkies word; en wel op grond van die frekwensie van hierdie gebruik. (Nuwe
Afrikaans, daarteenoor, neem die bestaande standaardvorm as basis, wat aangevul word deur
ander varieteite). Sien hoofstuk 5 in verband met hierdie belangrike verskil, asook ander
verskille en ooreenkomste met Nuwe Afrikaans.
TerwylAlternatieweAfrikaans hoofsaaklikgekonsentreer hetopdie geskiedskrywing omtrent
Afrikaans en die produsering van Alternatiewe Afrikaanse tekste, konsentreer die benadering
tot Afrikaans in hierdie studie op al hierdie aspekte sowel as die destigmatisering van
Afrikaans as die Verdrukkerstaal, en die demitologisering van tradisionele, verouderde
opvattinge omtrent Afrikaans, Afrikanerhelde en eensydige opvattinge oor die doel en plek
van Afrikaans, terwyl daar ook gekonsentreer word op 'n lewensvatbare Afrikaanse leksikon
en idiomatiek, en Afrikaans as internasionale en intranasionale taal van die wetenskap,
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tegnologie, filosofie, handel en die maatskappy. In die proses behoort die benadering tot
aktuele norme ten opsigte van Afrikaans ook ontvanklik vir funksionele ontlenings uit
inheemse en ander tale te wees.
'n Nuwe stel norme vir Afrikaans betrek ook die bestudering van dialekte soos die van die
Wes-Kaap, die Weskus, die Sandveld, Johannesburg en die townships, en groepsdialekte soos
die van die Polisie, die Weermag, ens.

Daarbenewens konsentreer dit veral ook op

taaldem9kratisering, asook groter roegeeflikheid, skeppendheid en ontvank}ikheid vir
vernuwing deur normeerders, sillabusskrywers en die brre Afrikaanse spraakgemeenskap.
Terselfdertyd akkommodeer aktuele Afrikaans natuurlik beide die hof!r en laer funksies van
taal.
Aktuele Afrikaans weerspirel die polsslag van Afrikaans, die taal soos dit in werklikheid
gepraat word. Dit is die uitgangspunt van hierdie benadering tot Afrikaans dat die wese van
'n taal nie in 'n vorm gegiet kan word nie - dit ontwikkel soontaan.
Die nuwe stel norme ten opsigte van Afrikaans behoort so ver as moontlik gesuiwer te wees
van romantiese nasionalistiese ideologiee en die nadelige manipulasie van politieke ideologire
wat daaruit voortvloei. Dit is gebruikstaal, instrumentele taal (sien 5.3); nie 'n taal met
eksklusiewe ideologiese merkers soos vryheid, demokrasie, Calvinisme, en ander godsdiensof kultuurmerkers nie. Daarom is die literatuur van moderne, aktuele Afrikaans ook 'n
literatuur waarin enige standpunt gestel kan word, waarin aktualiteite aangespreek kan word
en wat vry is van die beperkende kettings van 'n spesifieke ideologie. Binne bepaalde litererteoretiese beginsels behoort ook digters en skrywers vry te voel om hulle uit te druk in 'n
taalvorm wat die wydste verstaanbaarheidsfaktor onder alle bevolkingsgroepe het.

3.3.2.3

Uitgesproke behoeftes aan 'n nuwe benadering tot Afrikaans

Om nuwe paradigmas te propageer, het 'n paradigma pioniers nodig.

Die volgende

aanhalings ondersteun - bewustelik of onbewustelik - beide die realiteit van
Gebruiksafrikaans en die behoefte aan 'n nuwe stel norme, met ander woorde 'n
paradigmaverskuiwing (sien ook die bylae onder [4] vir meer voorbeelde):
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(1)

"Die toekoms van 'n taal W nie in die verskyning daarvan op 'n bierblik of 'n
wynbottel nie, maar wel in die mond van sy sprekers ... Onderskei tussen die
implikasies van verwaandheid en trots, beskou die oenskynlike bedreiging as 'n
tydige hupstoot, en maak Afrikaans 'verbruikersvriendelik'". (DB, Menings van ons

lesers, 26 Junie 1995)

(2)

"Trifle is nie koekstruif genoem nie. Uit-eet was ook, veelal, 'n mixed grill en milkshake en nie 'n allegaar(jie en melkskommel nie.

Vandag nog gaan ek na 'n

steakhouse en nie 'n braairestaurant nie. Ek bestel vleissnitte ops 'n Engels: rump,
T-bone offillet. Ek en die kelner sal uitbars van die lag as ek hom om beeshaasffiejy vra. En hoekom 'n rietblits-met-kola bestel asjy eintlik 'n cane & Coke wil he?"

(Stephan Bouwer in Rapoort, 16 April 1995)

(3)

"Die wering van omgangsvorme uit die standaardtaal skep 'n al hoe groter
wordende kloof tussen Omgangsafrikaans en Standaardafrikaans...

Vandag is

daar dan ook oproepe dat die kloof oorbrug moet word deur veel meer van die
omgangsvorme in Standaardafrikaans in te voer, om aan hulle amptelike
erkenning in ons woordeboeke en spelreels te gee.

Die pleidooi is nie om

Standaardafrikaans af te skqf nie, net om die twee nader aan mekaar te bring ...
Bemagtiging deur die mens se moedertaal

l~

nie in die afskaf van enige van sy

varieteite nie, maar juis daarin datjy al hierdie uitdrukkingsmiddele totjou

beskikking het om in elke soort diskoers die fynste van denke en emosionele
belewenisse tot woorde te kan maak. " (Swanepoel, l 995a:48) (eie vetdruk)

(4)

"Dit is vir die gesonde groei van 'n standaardtaal noodsaaklik dat daar 'n organiese
band met die omgangstaal bestaan, omdat die standaardtaal voortdurend deur die
omgangstaal verryk word en so 'n verbondenheid die toeganklikheid van die
standaard verhoog... Diglossie tussen omgangstaal en kultuurtaal is ongunstig.
Dit sny die kultuurtaal Los van die omgangstaal en bemoeilik die verryking van die
kultuurtaal deur die omgangstaal." (Ponelis, 1992: 76-84)

(5)

"Afrikaans kan net as kultuurtaal gehandhaaf word ashy voortaan op alle terreine
meedoen. Dit sal 'n plattelandse taal bly as net op boeremusiek en romantiese
literatuur gekonsentreer word. Erotiese literatuur in Afrikaans is nodig omdat dit
'n groat lewenswerklikheid verteenwoordig." (Prof. Andries Postma, DB, 1 7 Oktober

1994)
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(6)

"Afrikaans is die taal van alle moontlike vorme van Afrikaans. Dus: RhehobothAfrikaans is Afrikaans, Jan Spies se Afrikaans is Afrikaans, standaard-Afrikaans
is i\frikaans, die taal van die Wes-Kaap is Afrikaans, die geradbraakte Afrikaans

van die Engelssprekendes is Afrikaans. Afrikaans is daardie totaliteit. Korn ons
maak Afrikaans dus 'n bietjie Los, 'n bie(jie wyer - rol horn uit soos 'n klomp deeg."
(Du Plessis, H., 1988:30)

(7)

"Ek dink dis (alternatiewe Afrikaans en die Voelvry-beweging) goed, enige altematief
is goed ... Nie omdat dit altematief is vir wat hy voor staan nie, maar omdat dit

oopmaak is vir nog meer moontlikhede - 'n vermenigvuldiging van
uitdrukkingsmiddele." (Breytenbach, 1990:10)
(8)

"(Johannes) Kerkorrel se sinvolle lirieke en sy uitstekende backups ... onderskei

horn van die res. Sy musiek het 'n universaliteit wat 'n mens nie vind in die
Afrikaanse musiek wat jy gewoonlik op die senders van die SAUK hoor nie ...
Afrikaans het nog nooit so sultry en sexy geklink nie." (Albrecht, 1992:57)

(9)

"Die leerling wat horn op emosionele wyse oor die struggle uitspreek, is die swakste
taalleerling in die Afrikaanse klas, want hy is nie vry om te praat soos hy wil nie.
Taal is wat uit die monde van die gepeupel kom en nie wat die taalfr.losowe dink
daaruit behoort te kom nie ... " (Randall van den Heever in Grobler, 1989:44)

(10)

"'n Nuwe taal impliseer 'n nuwe orde. Laat ons 'n taal bou waarmee die hele SuidAfrika kan identifiseer." (Eerw. S. Mkatshwa, in Grobler, 1989:44)

(11)

"Dit is belangriker om kreatief met die taal te woeker as om dit op 'n bierblik te
sien. Een ding is seker: Afrikaans lelf in al sy werklikheid op Koos Kombuis se
CD. " (Arnold, 1994:35)

(12)

"Hoe word Standaardafrikaans gepraat en geskryf deur ...
standaardtaalgebruikers? Probeer 'n mens hierdie vraag beantwoord, dan staan
dit vir 'nfeit soos 'n koei dat die gesproke Omgangsafrikaans van geleerdes en niegeleerdes, van oud en van jonk, van arm en ryk deurspek is van Engelse woorde
en uitdrukkings ... Die punt is verder dat dit hierdie Omgangsafrikaans is wat die
voedingsbron vanformele geskrewe Afrikaans is, en dit ook moet wees as ons nie
'n vorm van Standaardafrikaans wil skep wat radikaal van Omgangsafrikaans
verskil nie." (Swanepoel, l 995b:48)
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Die Vrye Weekblad was een van die baanbrekers ten opsigte van nuwe norme vir geskrewe
Afrikaans.

Di~

blad se taalbeleid is onder andere soos volg deur die redakteur, Max du Preez,

verwoord (Vrye Weekblad, 2 Februarie 1994):
"By ons was die maatstaf wat klink lekker en voel goed.

Elke mens is 'n

interpreteerder van die taal in die oolksmond. Wat maak 'n mens om nie soos 'n
dominee of 'n landdros te klink nie? My maatstaf was altyd om my oe toe te maak
en te dink hoe sou ek dit op straat vir iemand

se."

Volgens Du Preez was daar 'n gaping tussen die Afrikaans wat gebruik is deur die sprekers
van die taal en die taal wat in die koerante gebruik is. Hierdie gaping was so groot dat dit
onnatuurlik was:
"Van die beginafhetonsgese: Maardis nie 6ns Afrikaans nie ... ons het besluitom
te se: Wie is hierdie ouljies wat die reels oor ons taal maak? Al hierdie jare was
dit middeljarige Broederbond-manne met grys skoene, aangestel deur die
Akademie, wat vir ons gese het hoe om te spel, hoe om te praat en hoe om te
skryf. .. Nie net het dit 'n geweldige kloof tussen skrywers en gebruikers van die taal
gebring nie, maar ook 'n weersin."

Die blad het ook baie kritiek gekry oor die gebruik van Engelse woorde soos townships,
establishment, Aids, constituency, bandwagon, ens., wat vandag ook in ander koerante

gebruik word. Hieroor ~ Du Preez:
"Ons het gehelp maak dat Afrikaanse koerante taal Losser gebruik. Dis die enigste
redding vir Afrikaans.

Klim af van die preekstoele en verhogies, skuif die

akademiese kateder eenkant toe en praat die taal soos wat dit gegroei het en lekker
warm op die tong le ... En as daar een ding is waarop ons nogal trots is, is dit die
guns wat ons aan die taal Afrikaans gedoen het - deur dit te destigmatiseer, maar
ook deur dit Losser en meer sexy te maak. Ons was deel van die beweging om
Afrikaans terug te hijack na waar dit hoort: by die gewone mense wat dit praat."

(Vrye Weekblad, 2 Februarie 1994)

Uit hierdie aanhalings blyk dit dat daar beslis 'n behoefte is aan 'n meer gemaklike en
algemeen aanvaarbare vorm van Standaardafrikaans, en wil dit voorkom asof
Standaardafrikaans in sy huidige vorm besig is om die zero-effek te bereik aangesien dit te
veel anomaliee bevat en uitgedaag word oor die relevansie daarvan. Dit is ook insiggewend
dat die nuwe soort Afrikaans meesal saamgaan met 'n verwerping van eensydige
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calvinistiese waardes soos preutsheid en purisme, en meer omvattend behoort te wees: die
taal moet gebruik word soos hy werklik in die mond van die bree spraakgemeenskap leef.
Heelwat kritiek - veral uit konserwatiewe geledere - teen vemuwing ten opsigte van
Afrikaans, veral teen ontlenings uit Engels en hibridiese vorme, moet veral in die lig van
weerstand teen verandering beskou word. Hierdie aspek word volledig in 4.8 bespreek. Sien
ook die Bylaag onder [5] vir aanhalings in hierdie verband.

3.4

Die Taalkommissie en informele vonne, ontlenings en 'n nuwe benadering tot
Afrikaans

Die Taalkommissie, as normkodifiseerder (vgl. 3.2.1) wat aan skxywers, onderwysers,
taalpraktisyns, ensovoorts, leiding te gee oor die skryf- en spelwyse van Standaardafrikaans,
veral deur middel van die Afrikaarise Woordelys en Soelreels, is tans (1997) besig om die
aanvaarbaarheid al dan nie van nie minder nie as 5 000 sogenaamde "informele vorme" of
ontlenings te bespreek. 'n Groot aantal Engelse woorde, soos cope, issue en chips, word ook
vir opname oorweeg (Swanepoel, 1995b:48).
Die Taalkommissie vergader egter slegs twee keer per jaar. Dit impliseer dat 'n woord wat
as "aanvaarbaar" geklassifiseer word gedurende Maart van 'n jaar eers gedurende April die
volgende jaar "amptelike erkenning" by wyse van AWS kan kry.

Boonop verkies die

Taalkommissie om verstaanbare redes (soos vermyding van debatte deur leke) om hul
besluite slegs by wyse van AWS bekend te maak.
Gevolglik was dit nie moontlik om vir hierdie studie data te bekom ten opsigte van informele
vorme, leenwoorde, neologismes, ensovoorts, wat reeds deur die Taalkommissie aanvaarbaar.
geag word nie.

3.5

Gevolgtrekkings

Afrikaans is 'n akrolektiese kreool (Ponelis, 1988:119-143) wat deurlopend onderworpe was
aan 'n ryke verskeidenheid van belnvloeding deur ander tale. Die belnvloeding word egter
nie behoorlik weerspieel in Standaardafrikaans nie, onder andere weens onkunde onder
Afrikaanssprekendes oor die gesamentlike wortels van Afrikaans en Engels, verdraaide
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geskiedskrywing wat talle mites en wanopvattinge teweeggebring het, steeds bestaande
albosentristiese/Eurosentriese denkpatrone en die stywe, formele beeld van
Standaardafrikaans.
Daar bestaan 'n behoefte aan 'n Afrikaans wat bevry is van verdraaide en eensydige
geskiedskrywing oor die ontstaan daarvan, en wat voldoen aan die hoer en laer
kommunikasiebehoeftes van sy sprekers.
Nuwe norme vir Afrikaans kan QP die volg:ende beg:insels geba8eer word: Die taal moet (a)
akkommoderend, (b) verteenwoordigend en (c) gedepolitiseerd wees en (d) vindingrykheid
illustreer.
Akkommodering behels onder andere •n einde aan die jag van taalpuriste op enigiets wat na

Engelse invloed lyk, en die opname van werklike, lewende taalgebruik in die algemene
gebruikstaal, met die gevolg dat die nuwe standaardtaal die werklikheid weerspieel - ook ten
opsigte van ingeburgerde Engelse leenwoorde - en nie net in geskrewe vorme soos
skoolhandboeke, woordelyste en woordeboeke bestaan nie.
Verteenwoordigendheid behels onder andere die beginsel van "leef en laat leef'.

Alie

sprekers van die taal moet deel h~ aan besluitneming oor "standaard"aspekte. Demokratiese
taalbeginsels impliseer dat mense weens die lekkerte van die taal gelok word om dit te
gebruik, nie dat hulle daartoe gedwing word deur konserwatiewe taalbewakers nie. Dit
behels dat Afrikaans die eiendom van enige spreker daarvan is.
Breytenbach (DB, 5 Okt 1996) se betoog: "En as witman
die taalstaat is oop en ons almal s 'n.

s~

Dit hang saam met

ek vir my bruiner taalgenote:

Kom ons benut ten volle die tJerlossing van

diskriminasie en vernedering . . . Kom ons verbeel 'n l'ifrikanervolk, ryk aan 'n
verskeidenheid gemeenskappe, in staat om homself aan eie skoenrieme op te trek,
verdraagsaam en soepel en vindingryk met ruimte vir bruin en wit en swart, vir Moslem
en Christen en Boeddhis en kommunis".

Depolitisering behels dat Afrikaans ontkoppel moet word van ideologiese agendas soos die

van die Christelik-Nasionalisme, wat die emosionele basis van moedertaalgebruik ten opsigte
van Afrikaans misbruik het om aan die bewind te kom, en die (blanke) Transvaalse en
Vrystaatse varieteite van Afrikaans (subvarieteite van Oosgrensafrikaans) tot "AlgemeenBeskaafd" verhef het, terwyl Afrikaanse varieteite uit die Wes-Kaap en Noord-Kaap as
"niestandaard" (by implikasie "onbeskaafd") geetiketteer is. Depolitisering behels egter nie
omgekeerde verpolitisering, soos deur sommige propageerders van Altematiewe Afrikaans
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bepleit, nie.
Vindingrykhei.d behels kreatiwiteit en die bevordering en skepping van gemaklike Afrikaanse

terminologie (al impliseer dit soms ontlening aan Engels of ander tale, soos sexy (Engels) en
fundi (Nguni)), wat meebring dat die mees elementere dinge tot die mees tegniese dinge

beskryf kan word (vgl. die verskyning van die "hygromans" in Afrikaans 13). Vindingrykheid
behels bv. die aanbieding van aanloklike en oorspronklike Afrikaanse pakkette soos
natuurlike taalgebruik in Afrikaanse koerante, tydskrifte en boeke, TV-programme soos
Onder Engele (nie kunsmatige, oorgeklankte produkte nie) en die treffende, natuurlike

Afrikaans van baie advertensies 14 •
In die volgende hoofstuk word faktore wat die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans gestrem
het, bespreek.

Voetnotas:
1)

Genesis 11. vera} vers 1, wat lui: "Die hele

w~eld

het net een taal gepraat," en vers 9, wat lui: "Daarom

het huile die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal verwarring gebring, en van daar af het
Hy die mense oor die hele aarde verstrooi. •
2)

Deuteronomium 32:8, wat lui: "Toe die Allerhoogste vir die nasies huile besittings gegee het, toe Hy die
mense in volke opgedeel het, het Hy vir huile grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is."

3)

In die nuwe Testament was veral die uitstorting van die Heilige Gees op

Paasd.ag

in Handelinge 2 van

belang vir die Apartheidsideologie. Dit lui onder andere [vers 11): • ...ons hoor huile in ons eie tale
praat ... " Die probleem is dat di~ teks misbrulk is om statut~re sosiale en ander skeiding tussen rasse- en
volkeverskeidenheid af te dwing.
4)

Ooenbaring 7:9, waar daar staan: "Huile was van elke nasie, stam, volk en taal". Weer eens regverdiging
vir die apartheidsideologie.

5)

Kinders is nie net ult huwelike verwek nie. Die Khoi (wat met die koms van die Nederlandse nedersetters
sowat 250,000 sterk was) en San is veral uitgewis deur die siektes wat die Europese koloniste die land
binnegebring het - siektes soos pokkies, disenterie, pampoentjies, griep, masels en sifilis [Pheko, 1984).

6)

Franken [1953:20) wys daarop dat daar in die 17de eeu geen Afrikaners was nie, maar Europeane, gevestig
in 'n nuwe nedersetting waar 'n groot gebrek was aan blanke vrouens - "m.a.w. mislei deur sentiment en
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nasionale trots is die toeskryf deur 'n Afrikaner van vandag van sedelike begrippe wat eers later in die
tydperk gangbaar geword bet, aan 'n vroeer tydperk in sy geskiedenis, 'n anakronisme".
7)

Adam (1971 :23-24) skryf: "(I)n the first decades of the colony, it was common practice for some Hottentots
to become fully accepted into the white society through Christianizing and marriage with white settlers.
It was only afterwards that religious barriers were replaced by racial criteria. Promiscuity between the

races continued, however, with the not insignificant motive of adding to the otherwise expensive slave
supply".
8)

Valkhoff(l972:69-84) wysdaaropdatdieverwantskaptussenkreolisering enrasvermengingreedsin 1882
deur Hugo Schuchardt ondersoek is, en wys daarop dat "Society there (in die Kaap - navorser) in the 2nd
half of the 17th century and still in the first half of the 18th century was so much integrated that there was
a very close intercourse between Whites on the one hand and slaves, freedmen, freedwomen, Hottentots,
Bastard-Hottentots and other 'Coloureds' on the other" (op. cit., pp.83-84).

9)

Die artikel deur dr. J. Hoge uit 'n tydskrif van die Hitler-era is onder Valkhoff se toesig uit Duits in Engels
vertaal. Hoge (pp.99-118) skryf onder andere dat daar in die Unie van Suid-Afrika 'n "population of
bastards" lewe, "called 'Coloureds' to distinguish them from the natives. This population owes its origin
partly to the mingling of members of the white population of South Africa with non-whites. Many of the
bastards sprung from such unions, were taken in by the white part of the population, whereas the
descendants of others form part of the mixed population of the country today" (p.99). Hoge skryf: "Because
of the scarcity of white women it is not surprising that men of this kind (die koloniste oor wie se luiheid
en dronkenskap goewemeurs aan die Kaap gekla bet) satisfied their sexual requirements with the native
women: Hottentot or slave" (p. l 00). Hoge wys ook daarop dat daar reeds in Van Riebeeck se tyd seksuele
gemeenskap tussen die wit soldate en vryburgers plaasgevind het; dat soldate, offisiere en burgers "nieblanke" vroue as byvroue aangehou het, dat die slawelosie 'n soort bordeel was, dat verskeie buite-egtelike
kinders uit gemeenskap tussen "blank" en "nie-blank" gebore is; dat wit mans dikwels met "nie-blanke"
vroue getrou het nadat hulle eers buite-egtelik saam met hulle gewoon bet; dat sodanige huwelike
merkbaar toegeneem het in die 18de eeu; dat ene Robert Wilson die "Mustees" (bastermeisies) aan die Kaap
as besonder aantreklik beskryf bet; en dat seksuele verhoudings en huwelike tussen wit vrouens en "nieblanke" mans ook plaasgevind het. Op pp. 112-113 verskafHoge 'n lys name van vroue "(who) had nonwhite blood in their veins".

10)

Hierdie navorser (wat onder die apartheidsbestel as "blank" geklassiflseer is) se voorvader, ene Jacobus
de Wet ('n Nederlander), bet getroti met Christina Bergh - 'n dogter uit die huwelik tussen Oloff Bergh ('n
Duitser) en sy half-Indiese vrou, Anna de Koningh.

Verder bevat hierdie navorser se genetika ook

Portugese elemente (uit Ferreira).
11)

Volgens Van Jaarsveld (1980:221) het die Groot Trek wel die grondslag vir Afrikaner-Nasionalisme

gel~,

maar bet Afrikaner-Nasionalisme eers posgevat met die gebeure rondom die Eerste Vryheidsoorlog (19801981).
Van Jaarsveld (1987:42-47) bewys ook dat (a)

die eerste openbare viering/herdenking van "Dingaansdag" (herdenking van die geveg by
Bloedrivier) eers in 1864 in 'n enkele N.G.-kerk in Pietermaritzburg gehou is;
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(b)

die dag tot in daardie jaar slegs privaat deur sommige Afrikanerfamilies in herinnering gehou is,
en dat Andries Pretorius, die "vader van die gelofte" tot sy dood in 1853 nie die dag herdenk het
nie;

(c)

dit eers vanaf 1952 (114 jaar later) as 'n Sabbat herdenk is (wat sterk mitologiese waarde daaraan

(d)

dit nie Afrikaners nie, maar twee buitelanders, nl. die Nederlandse predikante P.D.M. Huet en F.

verleen het);
Lion cachet, was wat die herdenking van die dag laat herleef het; en
(e)

daar ook heelwat swart mense - Zulu's - teenwoordig was op die eerste opelug-herdenking van die
geveg op 16 Desember 1866, en dat van hierdie Zulu's inderdaad gehelp het om klippe op 'n
stapel ter herdenking te pak.

Verder word dit ook beweer dat (1)

daar ook Britse setlaars en hul swart volgelinge in die "Boerelaer" teenwoordig was (Muller,
1968:142). Dit was dus streng gesproke geen suiwer oorwinning van "Boer" oor "Swart" nie.
Daar was inderdaad ook "nie-blankes" onder Piet Relief se manskappe wat vroeer deur Dingane
se krygers by Mgundgundlovu doodgemaak is - 30 van hulle was "Kleurlinge" (Wilson en
Thompson, 1969:360);

(2)

die Zulu's nie verslaan is by Bloedrivier nie - 'n aanval deur 'n impi van Dingane is wel

afgeweer. Dit het wel aanleiding gegee tot die val van Dingane tussen 1838 en 1840 (Van
Jaarsveld, 1987:43) - en dit met behulp van 'n Zoeloemag van ongeveer 10,000 man onder sy
broer, Mpande, en ander swart stamme wat vyandig teenoor hom was, terwyl daar in Pretorius
se kommando op laasvermelde veldtog meer "Gekleurde" en "swart" manskappe as wit
Voortrekkers was: 460 teenoor 300 (Wilson en Thompson, 1969:363). Jare daarna is die Zulu's
fmaal verslaan deur Engeland, en wel met behulp van swart stamme wat vyandig was teenoor

die Zulu's; en
(3)

die nageslag van die trekkers wat teenwoordig was in daardie laer nie verteenwoordigend is van
die voile spektrum Afrikaners nie - die res het geen verbintenis met of verpligting in verband met
die gelofte wat daar geneem is nie. Vergelyk in hierdie verband Van Jaarsveld (1987).

12)

Die vo!gende is ook voorbeelde van kritiek wat uitgespreek is:
"Oor die algemeen kyk ek nie meer Agenda nie, veral nie as die ANC se skoothondjie, Max, aan die beurt
is nie ... As dit nie openlike uittarting is van dit wat vir die Afrikaner dierbaar is nie, weet ek nie wat dit
is nie.

Asof dit nie genoeg is om alles te verengels nie, word daar nou selfs 'n bespotting van ons

Taalmonument gemaak" (ill!, 6 April 1995)
"Die ANC georienteerde SAUK en sy lakei Max du Preez het dit Maandag nodig geag om die Afrikaanse
Taalmonument bo-op Paarlberg te ondersoek, te dissekteer en tot die gevolgtrekking te kom dat Wit
Afrikaner Nasionalisme (sic) nie so 'n monument nodig het nie ... Dit is duldelik dat Afrikaans gedurig
onder die loep geplaas word en verantwoordelik gehou word vir alles wat sleg is" ID!!, 6 April 1995).
13)

Vergelyk 'n artikel deur Lucas Malan in Rapoort, 10 Desember 1995 onder die opskrif Met seks, rillers

lok hut verlore lesers terug. Met die publikasie van liefdesromans - die sogenaamde "hygromans" - het
Perskor-Uitgewery beoog om te voorsien in die behoeftes van lesers wat volgens hul navorsing verlore
geraak het omdat bale lesers, veral vroue, gemeen het daar word aan hulle voorgeskryf oor dit wat 'n mens
in Afrikaans moet lees. Die uitgangspunt is dat elke mens toegang behoort te kan kry tot kuns in
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Afrikaans - op watter vlak ook al. Perskor het inderdaad ook groot sukses behaal met die publikasie van

hul eerste ses "hygromans" - wat baie beter verkoop as die romans van "ernstige" of "bekroonde"
Afrikaanse skrywers. Daarom publikasies soos die "romantlese epic" Babette deur Jeanette Ferreira, die

"riller" Adrenalien deur Leon van Nierop en die "glans-storie" Amulet deur Elize Parker.
14)

Die volgende advertensies ult Die Burger, 2 Desember 1996 dien ter illustrasie:
"Feestelike gholf op sy bester Topgekeurde kwaliteit geprys onder baansyfer!I" (advertensie van die

gholfwinkel The Pro Shop)
"Moenie

~

betaal nie - kom }gy meer" (advertensie van Pick 'n Pay)

"FROST AIR JOU MOTOR HIERDIE SOMER!

DIE OUDSTE KOUDSTE NAAM IN MOTOR-

LUGVERSORGERS" (advertensie van die maatskappy Air Frost)
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HOOFSTUK4
BEPERKENDE INVLOEDE OP
DIE NATUURLIKE ONTWIKKELING VAN AFRIKAANS

"{H)eretics in science or philosophy are more often than not those who introduce
new ideas or new trends, and finally may make their science break away from
fossilized conceptions." (Valkhoff, 1972:58)

4.1

Inleiding
Aangesien taal en politiek dikwels saamgaan, volg dit dat die ideologie van 'n
bepaalde taalgroepering wat polities die heersende groepering is ook in die taal self
weerspieel word.
Daarom is die ideologie van "'n eng interpretasie van Christelik-Nasionale opvoeding,
'n produk van die vroeere caivinistiese Nasionale Party-bestel, onder andere
weerspieel in Afrikaanse skoolleerplanne en Afrikaanse kultuurverenigings.
Soos in die vorige hoofstuk aangetoon, word die ultrakonserwatiewe en puristiese aard
van die ideologie weerspieel in sommige skrywes omtrent die ontstaan van Afrikaans
en die term "Algemeen-Beskaafde" Afrikaans, wat geskoei is op die "blanke" (lees ook:
"suiwere"), en veral die Transvaalse en Vrystaatse, opvattinge oor "suiwer" Afrikaans.
Kultuurgemerkte idiome soos 'n Boer maak 'n plan, skouer aan die wiel sit, 'n vyfde

wiel aan die wa, jou rieme sty/loop, Boerematriek, die baas maak die plaas, die
boer die kuns afvra, die hand aan die ploeg slaan, ensovoorts, is in die leerplan op
skool ingesluit; fonologies is affrikate soos djy afgekeur enjy as korrek voorgehou en
is die bry-r as 'n spraakgebrek beskou (waarvoor sprekers onder andere spraakterapie
moes ontvang);

leksikaal is daar na Nederlands gegryp om Afrikaans te

standaardiseer en het Nederlandse woorde soos fuif die Afrikaanse woordeskat
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binnegekom, terwyl booze as ongewenste Engelse invloed voorgehou is; sintakties
is daar 'n heksejag op Anglisismes geloods en is 'n uitdrukking soos as volg afgekeur
terwyl soos volg as korrek voorgehou is; terwyl metafore soos Algemeen-Beskaafd,
Kleurlinge en Bantoes geskep is - metafore wat die ideologie agter Standaardafrikaans

self reflekteer.
Die idiomatiek, fonologie, leksikon, sintaksis en metaforiek van Standaardafrikaans
weerspieel dus 'n bepaalde ideologie, en die aanname van hierdie studie is dat hierdie
ideologie die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans beperk het en steeds in 'n mate
beperk.
In hierdie hoofstuk word beperkende invloede op die natuurlike ontwikkeling van
Afrikaans bestudeer. Hierdie beperkende invloede kan almal teruggevoer word na
ideologiese faktore wat 'n invloed op die ontwikkeling van Standaardafrikaans en die
stigmatisering van ander varieteite gehad het. Let ook op die manipulasie van taal
in diens van die politiek, asook die invloed van taal as magsinstrument (vgl. 1.3.4).
Soos bespreek in hoofstuk 3 en 5, verteenwoordig die benadering wat in hierdie studie

bepleit word 'n nuwe, instrumentele Afrikaans wat, anders as in die geval van
Standaardafrikaans en Altematiewe Afrikaans, daama streef om bevry te wees van
enige openlike of verskuilde politieke en ideologiese agendas.

Die benadering is

lewend, oop vir vemuwing en venyking, kreatief, voldoen aan beide die hoer en laer
funksies van 'n kommunikasiemedium en is die tuiste van alle Afrikaanssprekendes.
Daar bestaan egter sekere struikelblokke in die natuurlike ontwikkeling van die
Afrikaans.
Die drie grootste struikelblokke in die uitbreiding, verryking en vemuwing van
Afrikaans is:
(1)

Die reste van 'n uitgediende ideologie met 'n puristiese beslag.

Dit word

gemanifesteer in die houding van 'n groot groep Afrikaanssprekers se voorkeur vir
formalisme en purisme: dit word bv. selfs as onchristelik beskou om Engelse woorde
soos "commitment" tydens 'n Afrikaanse erediens te gebruik. Vergelyk die volgende
brief in Die Burger, 23 Mei 1994:
"Dit is niks snaaks om deesdae in 'n Afrikaans (sic) kerk die volgende te
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hoor nie: 'Jou commitment teenoor die Here.' ... 'As jy nie lean cope nie.'
'Jou compassion metjou medemens.' En dan die ergste van alles: 'Die Here
saljou nooit drop nie' in 'n gebed.. ... Ek kan nie glo en ook nie aanvaar dat
dit modeme Kerleafrikaans is nie. Dit lean miskien nog by jeugsaamtrekke
aanvaarbaar wees, maar definitief nie in 'n kerk waar ouer mense, wat aan
moedersknie geleer het om onder andere respek te M vir 'n predikant, ook
teenwoordig is nie. "

(2)

Die volgehoue vyandige gesindheid onder 'n gedeelte van die Afrikaanse
spraakgemeenskap jeens Engels na aanleiding van die verengelsingsbeleid en die
imperialistiese houding van Lord Alfred Milner en die lyding en mishandeling van die
Afrikaner - veral vrouens en kinders - in die konsentrasiekampe gedurende die AngloBoereoorlog. Dit is nie vergesog om te beweer dat 'n verskanste Anglo-Boereoorlog
steeds geveg word in Suid-Afrika nie, 1 ook ten opsigte van Afrikaans en talle
taalstryders se veldtog teen enige Engelse invloed.

(3)

Die SABC (Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie) - veral die televisiediens - se ietwat
ongevoelige en onverskillige houding teenoor Afrikaans, wat 'n nuwe bewustheid
vir die simboliek en voortbestaan van die taal - ook onder taalpuriste - laat opvlam
het.
Vervolgens word daar in detail na bovermelde aspekte gekyk, en wel onder die
volgende afdelings, wat almal 6f 'n remmende invloed op die natuurlike ontwikkeling
van Afrikaans het/gehad het, 6f 'n groot aandeel in die taalinhoud van
Standaardafrikaans het/gehad het, 6f grootliks bydra/bygedra het tot die
instandhouding van ou taalgebruiksvorme en -norme:
(a)

Calvinisme

(b)

Purisme

(c)

Formalisme

(d)

Taalpolitiek

(e)

Skoolsillabusse

(f)

Die rol van woordeboeke en woordelyste

(g)

Emotiewe kwessies: taallojaliteit en weerstand teen verandering

(h)

Die rol van openbare uitsaaidienste
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4.2

Calvinisme

Die aanname is dat die Franse hervormer Johannes calvyn (Jean cauvin, 1509 - 1564) en
die Calviniste, en hul invloed op die politieke en maatskaplike bestel in die RSA, 'n indirekte
rol in die stigmatisering van Afrikaans gespeel het.
Wat was Johannes calvyn en die calviniste se invloed op die multilinguistiese SuidAfrikaanse bedeling?
'n Goeie beskrywing van die gereformeerde (calvinistiese) mens is sy ingebore sin vir orde,
wat natuurlik spruit uit die dissiplinere vereistes wat calvyn gestel het. Apartheid was 'n
poging om die samelewing te orden - meer as wat Afrika wou toelaat; 'n sin vir ordening wat
selfs menslikheid verdring het. Hierdie calvinistiese erfenis het outomaties ook neerslag
gevind in die ordelike taalgebruik en aanbevelings van Afrikaanse taalnormeerders.
Alhoewel calvinisme vir die meeste Afrikaners vandag bloot 'n "teoreties-akademiese
superstruktuur met steriele slagspreuke" (Du Toit, 1980:92) soos roeping, nasionalisme,
suidpunt van Afrika, donker Afrika, ens. is, was calvinisme as abstraksie tog die basis vir die
vroee Afrikaner se lewensbeskouing - "die roer waarmee die gevoelens, en die handeling wat
uit gevoelens vloei, gestuur kan word" (Versveld, 1980:90).
Kinghorn (1986:48-51) wys op die begrip van die Corpus Christianum, wat uit ten minste die
vroee Middeleeue dateer. Die uitgangspunt hiervan was dat die totale lewensbestel in wese
godsdienstig van aard is, en dat Christus oor alles wat mense doen, insluitend hul politieke
bedrywighede, regeer. As middele om sy regering deur te voer, gebruik Christus die twee
gesagsinstansies, naamlik die kerk (geestelike sake) en die staat (sekulere sake). Die kerk se
taak is egter ook om die beginsels vir die Christelike inrigting van die maatskaplike lewe aan
die staat voor te hou. Die twee fasette was gelyk maar ook aanvullend tot mekaar. Die
Corpus Christianum-konsep het 'n uiters groot rol in die geskiedenis van die Christelike kerk
en die modeme wereld gespeel, aangesien die Christendom gelyk gestel is aan 'n bepaalde
maatskaplike opset, naamlik die van Europa.

Europeers was Christene en Europese

standaarde was Christelike standaarde. Die verband tussen die Christelike geloof en die
alledaagse lewe het sy gestalte en daarom ook sy norm in die Europese lewensopset, sekuler
sowel as kerklik, gevind. In koloniale verband het die Christendom .QQ die "heidendom"
gestaan - 'n soort geestelike standsverskil. Op sekulere vlak het Europese koloniale waardes
dan ook hierdie standsverskil en segregasie weerspieel. Vergelyk 3.2.8 ten opsigte van die
mite van die Westerse beskawing en Christelike norme.
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Kinghorn (1986:51) skryf:
"In die lig van alles ... is dit duidelik dat die lewens- en ordeningsbegrip van
segregasie en voogdyskap heg verweef is met die Europese kultuurtradisie. Dis
geen skepping van die lifrikaner nie, maar wel cieel van sy eifgnis" (eie

onderstreping).
Weens die Calvinistiese waardes wat ook di~ van die regering was, 'n Afrikanerregering, het
die waardes en dogmas van die staat, die Kerk en die idiomatiek en metaforiek van
Afrikaanssprekendes en Afrikaans self ~n geword.
Die politieke ideologie van 'n komponent van die Gereformeerde Kerke het 'n mite geskep
waarbinne die wit Europeer 'n uitverkorene met 'n Goddelike, patemalistiese sending in
Afrika is (Du Preez, 1983; Kinghorn, 1986), soos bespreek in 3.2.
Aangesien Calvinisme hoofsaaklik op die leerstellinge van Johannes Calvyn berus, en
Calviniste in hul navolging van Calvyn se leerstellinge die persoon Johannes Calvyn ietwat
gemitologiseer het deur horn meesal eensydig voor te stel, is dit nodig om kortliks Calvyn se
loopbaan en leerstellinge te bestudeer.

4.2.1 Johannes Calvyn en die Calviniste
In Afrikanergeledere word Calvyn enersyds gesien as 'n groot Christen wat Christelike
deugde bevorder het en 'n soort heldefiguur wat manmoedig weggebreek het uit die
tirannieke Rooms-Katolieke Kerk om 'n eie, opregte, Christelike kerk te stig wat gereinig is
van al die Rooms-Katolieke wanopvattinge. Andersyds is daar Afrikaners wat Calvyn as
onverdraagsaam beskou en die fokus op Christus, nie Calvyn nie, plaas.
Deugde soos naasteliefde en verdraagsaamheid is dan ook uitgedra deur die Protestantse
Voortrekkers, wat jare lank onder andere deur Protestantse Skotse leraars bedien is met
Calvinistiese rituele soos nagmaal, doop, aanneming, huweliksbevestigings en begrafnisse.
Die Voortrekkers, wat 'n afgesonderde bestaan gevoer het waarin die Bybel feitlik die enigste
geskrewe bron was waaruit hulle riglyne geneem het vir elke lewensterrein, en dit dikwels
eng en met beperkte insig toegepas het, het hul Calvinistiese opvattinge die binneland
ingedra en, volgens Wilson & Thompson (1969:407-408) enersyds neergesien op die
"heidense" en "barbaarse" swart bewoners van die binneland. Hierteenoor was die standpunt
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van "de Goddelike waarde van de naturellen als mannen en vrouwen, geschapen naar het
evenbeeld van God ... " (Kinghorn (1985:2) egter ook gehuldig.
In ooreenstemming met die geskiedenis van Israel, het die Voortrekkers - en die oorwegend
konserwatiewe gedeelte van die hedendaagse Afrikaners steeds - geglo dat die Afrikaner •n
Uitverkore Volk is met •n Roeping in Afrika (vgl. Pelzer, 1979:10). Die Trek is geassosieer
met die uittog van die Israeliete uit Egipte, Bloedrivier met Israel se oorwinnings oor die
heidene en die Boererepublieke met die Beloofde Land (Bloomberg, 1990:xx-4). (Sien ook
Patterson, 1957; Wilkins & Sbydom, 1978; Loubser, 1987; asook 3.2 en 4.2.2).
Omdat laasgenoemde toepassing van Calvinisme in werklikheid onCalvinisties is omdat dit
die ware Christelike leer of "die basiese eenvoudige Christenwees" (Du Toit, 1980:92) verloen,
raak dit die mites waarop •n volk sy dade geregverdig het. Mites word vemietig wanneer die
kemaspekte van •n begrip soos Calvinisme getoets word "om die onmenslikheid van bepaalde
wette in •n samelewing te ontmaskeren daarteen te sby" (Heyns. 1975:64). Volgens Du Toit
(1980:92) het die modeme Afrikaner "steeds minder die vermoe of die begeerte om positief
te reageer op die taal en inhoud van die Calvinisme". soos wat dit sonder bevraagtekening
oorgelewer is en neerslag gevind het in o.a. Afrikaans.
Die volgende kan dien ter demitologisering (sien die definisie van mites/mitologisering in 3.2)
van Johannes Calvyn:
Die Rooms-Katolieke Kerk was in •n stadium die enigste kerk (deur keiser Konstantyn tot die
amptelike godsdiens van die Romeinse Ryk verklaar - "katoliek" beteken "wereld"; dus
"wereldkerk") en feitlik al die hedendaagse kerke/Christelik-gefundeerde gelowe was
oorspronklik blote sektes wat weggebreek het van die outoritere bestuurstyl van die RoomsKatolieke Kerk, wat in een stadium ook die enigste regering van die Westerse konsep van
beskawing, soos geletterdheid, was (Eban, 1984).
In die Suid-Afrikaanse bestel sou die Gereformeerde Kerke, •n uitvloeisel van. dogmas soos
die Calvinisme wat ontstaan het as verset teen die outoritere gesag van die Rooms-Katolieke
Kerk, later die beeld kry dat dit dieselfde outoritere rol as die Rooms-Katolieke Kerk vervul:
kerk en regering in een.
In hierdie verband is Alan Boesak se woorde, soos aangehaal in Van den Heever (1987:76),
•n weerspieeling van die ervaring van Afrikaanssprekendes wat buite die eksklusiewe
kerk/regering van die tydperk was: Afrikaanssprekendes wie se kennis van die "egte
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bevrydende werklikheid van Jesus Christus" nie geklop het met die "koppelteken
Christendom van 'n nasionalistiese ideologie nie. "2
Die inherente rigiditeit wat deel van die Calvinistiese erfenis was, spreek uit Taylor (1953) en
Tannahill (1991) se skets van Calvyn wat in stryd is met die

popul~re

eensydige Christelik-

Nasionale siening van Calvyn as 'n hero'iese kerkhervormer: Die rigiditeit, liefdeloosheid,
outorit~re

houding van geestelike superioriteit het 'n lewenshouding geword wat in

taalhoudings neerslag gevind het. Vergelyk verderaan.
Calvyn het na Martin Luther uit die Rooms-Katolieke Kerk weggebreek. Na die verskyning
van sy Christelike Institusie (Christianae Religionis Institutio) in 1536 is hy na Geneve
genooi, waar hy 'n groter fanatikus as Luther geword het (Taylor, 1953:158). Die outorit~re
karakter van die Rooms-Katolieke Kerk is bloot vervang met Calvinistiese outoritarisme: die
kerk en die staat was een en dieselfde.
Wetgewing in die 16de eeuse Geneve is volgens vandag se maatstawwe onnodig hard en
wreed. Die status van vroue is deur die identifikasie met die vaderfiguur en patriargaat
onderdruk.

Nie alleen is goddelike gesag beklemtoon nie;

vaderlike gesag was ook

onaantasbaar. 3 Maar dit was nog 'n groter oortreding om die gesag van Calvyn, as 'n kind
van sy tyd, te verontagsaam4 (ibid., p.159)
Calvinisme was, soos in die geval van alle patriargale stelsels, gekant teen intellektuele
vryheid5 (ibid., p.159). Die idee van meditasie is afgekraak en werk is as 'n groot deug
opgebou. Calvyn het geglo in die bestaan van hekse, en Calviniste het hierdie geloof behou
lank nadat die res van Europa daarvan afgesien het. 6 (Ruthven, 1978:131-132).
Een van die prominentste kenmerke van Calvinisme (en Engelse Puritanisme) was/is die
neiging om skuldgevoelens so te veralgemeen dat enige denkbare vorm van plesier daardeur
geraak is/word.

Die daaglikse bestaan van mense is tot in die fynste besonderhede

gereguleer, en diegene wat die regulasies durf bevraagteken of veronagsaam het, is - in
ooreenstemming met die sekul~re gebruike vir ander wetsoortredings van daardie tyd - swaar
gestraf (Taylor, 1953:162). Vandag word Oudtestamentiese begrippe soos die sondeval, die
Bybelse lering dat die mens in sonde ontvang en gebore word en dus inherent sondig is,

7

steeds meer beklemtoon in sommige van die Kerke, ten koste van die bevrydende
Nuwetestamentiese evangelie.
'n Ongekende belangrikheid is aan die waarde van die gesproke en geskrewe woord geheg.

163
Die Bybel het die onaantasbare bron van alle doktrine gevorm en is die Woord van God
genoem. Buitengewone heiligheid is mettertyd aan die Bybelboek self geheg: dit het 'n
sakrament op sigself geword; sod.at die beginsel van die onfeilbaarheid van die Bybel eintlik
maar die onfeilbaarheid van die Pous vervang het. Die gewoonte om op die Bybel te sweer
spruit hieruit.
In Gen~ve, wat 'n soort Calvinistlese Rome geword het, is nie net owerspel en ontug verbied
nie, maar ook die geringste vorme van spontaneiteit. 'n Kenmerk van die Calvinisme is
fatsoenlikheid, wat impliseer dat enigiets wat te blatant dui op die aardse, natuurlike bestaan
van die mens versag en selfs verdoesel word (ibid., p.213) 8 • In hierdie opsig het Calvinisme
'n direkte invloed op Afrikaans, veral ten opsigte van die gedeelte van die woordeskat wat as
"kru" en "vulgt!r" beskryf word, en die talle eufemismes in hierdie verband.
Geleidelik is 'n wetstelsel teen die maak van sekere "obsene" aanmerkings geformuleer, wat
natuurlik enige verwysings na seks ingesluit het (ibid., p. 163-164). Sien 4.2.4 vir voorbeelde.

4.2.2 Die Kuyperiaanse ideologie
Kuyperiaanse ideologie het 'n kragtige invloed op die denke van die Afrikaner van die
twintigste eeu gehad, en sy teologiese invloed het van die uiterste belang geword in die
grootste Afrikaanse kerk, die Nederduits Gereformeerde Kerk, en die Gereformeerde Kerk,
wat direk uit sy eie Gereformeerde Kerken gespruit het. Kuyper het 'n groot bewondering
vir die Boere gehad, vriende gemaak met president Paul Kruger en 'n boek geskryf om die
Boere se saak teen Brittanje te verduidelik (Bloomberg, 1990:6).
Die uitwerking van die Franse Revolusie in 1789 het die Calvinistiese oorheersing van die
Staat in Holland beeindig. Nuwe idees en eise vir hervorming het ontstaan. In Nederduitse
Kerkkringe is daar onder andere gepoog om die ortodokse godsdiens te versoen met
rasionalisme en liberalisme (ibid., p.4).
'n Skerp reaksie uit ultra-ortodokse geledere het gevolg, en 'n intellektueel, Groen van
Prinsterer, het in 1842 as die leier van hierdie verset en teenaanval teen liberalisme na vore
getree. Van Prinsterer het die grondbeginsels van die latere Gereformeerde kerken van
Holland neergelt!. Hy was ook verantwoordelik vir die skepping van die term "ChristelikNasionaal" in Holland (ibid., p.5).
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Abraham Kuyper (1837-1920), die seun van 'n prediker, het as opvolgervan Van Prinsterer
na vore getree. Kuyper het die ortodokses in 'n ideologiese stryd teen rasionalisme en
humanisme gelei en die term "Christelik-Nasionaal" gewild gemaak. Onder sy leiding het die
geharde Calviniste in 1886 weggebreek uit die Hervormde Kerk om die Gereformeerde
Kerken te vorm. Om leraars vir hierdie kerke op te lei, is die Vrije Universiteit Amsterdam,
wat vry was van sekul@re beheer, gestig; en is dit omring deur Christelik-Nasionale skole
(ibid., p.5).
Kuyper het geglo dat Calviniste die kem der natie (kem van die nasie) vorm, en alle lewe
onder God se vaandel moet bring. Hy het die gereformeerde toneel feitlik 50 jaar lank
oorheers, onder andere as Eerste Minister. Daar is met bewondering na horn verwys as "die
tweede Calvyn" (ibid., pp.5-6).
Die basis van die Christelike godsdiens was ook Kuyper se uitgangspunt, naamlik: God is
oppermagtig, bonatuurlik en volkome, en duld geen mededingende afgode, soos liberalisme,
modemisme, humanisme, Marxisme, individualisme en rasionalisme nie - al hierdie lg.
ideologiee ontken God as die middelpunt van alle lewe. 9
Kuyper het betoog dat alle gesag - insluitende die van die regering - van God afkomstig is.
Calviniste kon dus vrylik betrokke raak in politiek en die regering om te verseker dat God se
woord gehoorsaam word (sien 3.2.1).

Kuyper .het dus die weg gebaan vir Christelike

totalitarisme; 'n outorit@re staat en ideologies monolitiese samelewing wat gehoorsaam is
aan 'n enkele stel Christelike norme (ibid., p.7). Jonker (1989:151) en Kinghorn (1986:60)
verwys na die rigting as die neo-Calvinisme.
Kuyper se seun, prof. H.H. Kuyper, was 'n vooraanstaande regsgesinde wat AfrikanerNasionalisme en rassisme op die basis van kleur ondersteun het, en het uiteindelik 'n Nazimeeloper geword. Sy kleinseun het saam met die SS geveg en gesterf aan die Russiese front
gedurende die Tweede W~reldoorlog. Kuyper het onder andere Jode beskou as vreemdelinge
en draers van liberalisme en sosialisme, en hul finansiele invloed gekritiseer. Hy het die
meerderwaardigheid van die wit noordelike "beskawers" teenoor swart "primitiwiteit" besing.
Sy konsep van rasseverskeidenheid (pluralisme) en "pluriformiteit van die kerk" (Jonker,
1989: 153) was sentraal in die denke van die Afrikaanse kerke en hul regverdiging van rigiede
etniese skeiding van gelowiges (Bloomberg, 1990:7-10) - 'n dwaling wat vandag openlik bely
word.
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4.2.3 Calvinisme in Afrikanerdenke
Uit Calvyn en Kuyper se idees het Afrikaner-Nasionaliste 'n basiese stel reels geformuleer wat
'n alles omvattende teosentriese beskouing van die volk, die samelewing en politiek
verkondig en gevolge vir die ontwikkeling van Afrikaans gehad het. Die Kuyperiaanse
herolese inslag van die geskiedenisinterpretasie van die Afrikaner se geskiedenis het beslag
gekry onder andere deur die werk van digters soos Totius, Vader Kestell, eindelose repetisie
op skool, in die politiek (veral deur dr. D.F. Malan) en deur die werke van historici. Vergelyk
Bloomberg (1990:10) en Kinghorn (1986:60-62).
Christen-Nasionaliste onderskryf die Kuyperiaanse gedagte dat Calviniste die kem van die
volk vorm en die bewaarders van die volk se Christelike erfenis is. Net soos Calviniste die
Nederlandse volk tot stand gebring het, het hulle die Afrikanervolk in 1652 tot stand gebring.
Calviniste is die bewaarders van die volk as 'n Christelike entiteit en moet die volk se
voortgesette voldoening aan Christelike norme en die Bybel as die bron van alle, onder
andere politieke, bedrywighede verseker (Bloomberg, 1990:10-11).
In wese is die kombinasie van Bybelse Christenskap (met die implikasie van naasteliefde)
onversoenbaar met selektiewe/eksklusiewe nasionalisme (wat in die Suid-Afrikaanse geval
gaan oor die verkryging van politieke en maatskaplike mag en die implisiete dominasie van
andere)(sien ook 1.1.6).
Versveld (1980:89-90) voer aan dat die ideale self en die ideale volk "projeksies uit die bose
in die bose" en die "verlenging van egolsme" is. Hy betoog dat Calvinisme, SOOS enige ander isme, 'n roer is waarmee die gevoelens, en die handeling wat uit die gevoelens vloei, gestuur
kan word - in dieselfde sin as 'n woord soos Kommunisme. Hy kom tot die gevolgtrekking
dat dit nie gaan oor 'n geloof nie, maar oor 'n geloof aan 'n geloof, d.w.s. 'n afgodery.
Calvinisme het 'n gebrek aan mistiek, as gevolg waarvan allerhande surrogate soos
volksaanbidding, groepsgebondenheid, blanke-volkmistiek en 'n "heerlike gevoel van
bedreiging" instroom. Die eksklusitiwiteitsiening wat kenmerkend is van die konserwatiewe
Afrikaner het 'n religieuse basis, wat 'n beeld geskep het dat die Afrikaner se apartheid net
prysgegee kon word indien godsdiens ingeruil word vir liberalisme, humanisme en
kommunisme (vgl. 3.2.6).
Dit is onmoontlik om wetenskaplike argumente aan te voer dat die paradoksale kombinasie
van die soort Christelik-Nasionalisme enigiets met die "wil van God" te doen het; daarom is
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dit onaanvaarbaar, gegee die gebrek aan naasteliefde. Hierdie stelling word gebaseer op die
feit dat die dimensie van Christelike godsdiens as instrument van die staat 'n mensgemaakte
ideologie is.
Die apartheidsideologie het in die eerste plek aan die Kaap ontwikkel as 'n skeiding tussen
religieuse groepe, naamlik tussen Christen en heiden (vgl. die Corpus Christianum-beginsel,
SOOS

bespreek in 4.2). Van die begin van die nedersetting is kulturele en klasseverskille

tussen die burgers, vryslawe en Hottentotte op grond van godsdiens bepaal. In 1678 het 'n
regeringskennisgewing byvoorbeeld Christene gewaarsku teen "hoerery" met nie-Christelike
vroue of slawe. Die beheer van die Kerk oor die Staat blyk daaruit dat kommissaris H.A. van
Rheede op 16 Julie 1685 beveel het dat manlike slawe bo die ouderdom van 25 jaar wat die
afstammelinge van wit vaders was, bevry moes word, asook vroulike slawe bo die ouderdom
van 22 wat Hollands kon praat, nadat hulle deur die Kerk aangeneem is en 100 Nederlandse
guide betaal het. Hierdie was 'n toepassing van die Dordrecht Sinode van 1618, wat beveel
het dat gedoopte slawe vrygelaat moes word en dat hulle nie aan heidene verkoop mag word
deur Christelike meesters nie (Loubser, 1987:ix-18).
Teen 1860 het eerwaarde Huet geskryf dat sy tydgenote "heiden" sinoniem met "swart"
gebruik en het hy dit nodig geag om die "vloek van Garn" te weerl~ (Claasen, 1993:188-190).
Vergelyk ook Deist (1982) en Heyns (1975) in hierdie verband.
Een van die uitvloeisels van die kompartementalisering van die Suid-Afrikaanse samelewing
was natuurlik ook taalapartheid (vgl. Esterhuyse, 1986), ideologies-geinspireerde
dekreoliseringspogings

en

die

verheffing

van

die

vemederlandsde,

"blanke"

Oosgrensafrikaans tot Standaardafrikaans, met die gepaardgaande geleenthede tot
taalmanipulasie.

4.2.4 Calvinisme en taalidentiteit
Volgens Steyn (1987:21) is die Afrikaner se strewe na die behoud van taalidentiteit taamlik
lank met behulp van godsdienstige argumente geregverdig. Op 26 Oktober 1877 het die
volgende berig bv. in Die Patriot verskyn: "Die Taalbeweging is van God. Ons liewe Heer
het dit in die harte van syn kinders geg~ om te verstaan, dat Hy oek aan ons Ajrikaanders
een taal gege het. Die klompie gristene reken, dat dit hulle roeping is om hulle landgenote

daarop opmerksaam te maak, en ons doen dit, omdat ons geloof, dat dit so de Heere syn wil
is" (my kursiverings)(ibid., p.21).
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Een van die leidende begrippe oor die romantiese volksbegrip is die taal, waarin menslike
genialiteit tot uitdrukking kom: in taal kom die mens se belewenis, lewensgevoel en oereie
tot uiting; in taal identifiseer hy horn. Daarom is die taalgemeenskap die uiterlike vorm van
'n dieper, wesenlike gemeenskap (Kinghom,1986:63-68).
Na 1800 het Afrikaans en Engels die simbool van wit identiteit geword, en het die ou Kaapse
klassifikasie van Christen-heiden ontwikkel in 'n stelsel waarin kleur 'n toenemende rol
gespeel het. Die gelykstelling van "Kleurlinge" met "Blankes" was een van die grootste
oorsake van die Groot Trek, en segregasie is op Bybelse gronde geregverdig.

In haar

beroemde Voortrekkerdagboek het Anna Steenkamp bv. geskryf dat gelykheid tussen
"Kleurlinge" en "Christene" teenstrydig is met die wette van God en die natuurlike
onderskeid van afkoms en geloof (Loubser, 1990:12).
Afrikaans-Hollands is as politieke instrument gebruik: Daar is te velde getrek teen die

gebruik van Engels in die Afrikanerkerke. By die sinode van die N.G. Kerk was daar in 1837
'n sterk anti-Engelse gevoel, terwyl daar voor hierdie tyd 'n weerstand onder die koloniste
teen die teenwoordigheid van Skotse leraars in die N.G. Kerk was, wat onder andere teen hul
"liberale" opinies gekant was en 'n meer Calvinistiese benadering voorgestaan het. Teen
1842 was daar ook 'n pro-Hollandse gevoel in die ring van Kaapstad (Claasen, 1993: 188-190).
Die Gereformeerde Kerke het ontwikkel in die kerk van die Afrikaners, die Afrikaner se "eie"
Kerk. En die taal van die Kerk was aanvanklik net Afrikaans (alhoewel daar tans ook
Hollandse, Portugese, Spaanse en Engelse NG Kerke is). Volgens Herder bind die Volksgeist
die lede van 'n volk op 'n onsigbare manier aan mekaar en tree alleen in die volkstaal
onverhuld na vore. 'n Volk kom uit sy eie "genius" en vergestalt dit in sy
taalproduk/taalprodukte. Daarom is 'n vreemde taal "op eie bodem" so onaanvaarbaar en
selfs gevaarlik (Kinghom,1986:65-66). Vergelyk 4.5.1 ten opsigte van die ontstaan van
Afrikaner-Nasionalisme.
Die betekenisverband wat vandag aan die konstruksie die Volk binne Suid-Afrikaanse
konteks geheg word, asook die toeeiening van Afrikaans deur Afrikaners as hul eie,
eksklusiewe besitting/skepping, reflekteer die invloed van bovermelde. Vergelyk ook die
ontwikkeling van 'n taalantropoloflie, waarvolgens taalverskille opgevat word as 'n
aanduiding van wesenlike antropologiese verskille, soos bespreek in 3.2.
Calvinisme het ook indirek 'n invloed op die Afrikaanse woordeskat en taalidioom gehad deur
middel van die Bybelvertaling van 1933. Met die vertaling is daar dikwels van Nederlandse
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vorme in die Statebybel gebruik gemaak om Afrikaanse "plathede" te vermy. 10 Nederlands
was bv. vir Preller om taalkundige redes nodig. Afrikaans moes, na die erkenning daarvan,
eerder deur Nederlands, "die stamtaal", aangevul word as deur Engels. Die enigste manier
om in die skryftaal te kan onderskei tussen "taal-eie" en "vreemd" was om die skryftaal nie
op die spreektaal te baseer nie, maar so na as moontlik aan die "stamtaal", die klassieke
Nederlands, te bring. Preller se opvatting was ook dat die (Afrikaanse) skryftaal te Kaaps
georienteerd geraak het en dat die Transvaalse skryftaaltradisie geignoreer word. Volgens
Preller was die Transvalers deurgaans onder kragtige regstreekse invloed van "'n grote
Hollander-element", wat hul taal beskerm het teen die "ontaarding" wat dit elders (soos aan
die Kaap) ondergaan het.

Die "skoolgaande jeug" moes nie vreemd staan teenoor die

Statebybel nie, en volgens die Preller-kommissie (Preller, dr. S.P. Engelbrecht enJochem van

•

Bruggen) kon die "magtige Transvaals-Vrystaatse tradisie", waar Nederlands lank die enigste
medium van alle onderwys en enigste amptelike landstaal was, nie verontagsaam word nie
(Steyn, 1987:209-217).
Hierdie gebondenheid aan die Nederlandse erfenis kom na vore in die verontskuldigende
voorwoord van dr. J.D. Kestell tot die voorlopige uitgawe van die Afrikaanse Bybel in Junie
1929: "Die leser sal vind dat sekere geykte uitdrukkings - Hollandse wendinge wat soms nog
met voorliefde gebruik word, maar wat minder goed invoeg in ons eintlike taalbeweging deur die vertalers konsekwent in doodgewone Afrikaans oorgebring is. Hulle het gemeen,
hoeseer hulle Nederlands ook hoogskat en as taalmoeder waardeer, dat dit 'n onreg is

teenoor ons taal om 'n betreklik groot aantal vorme regstreeks uit die Hollandse Bybel oor
te neem ... " (eie kursiverings)(Pienaar, 1946:399-400)
As gevolg van hierdie neiging om die Hollands-georienteerde vorm van die Vrystaat en
Transvaal bo die Kaapse vorm te verkies, leef verskeie Nederlandse vorme/Nederlandismes
voort in kerkgesange, bv.:

0 goedheid Gods, Gods Woord, Jesus bloed, Sions Mure

(voorbeelde van die ou genitiewe naamval met -s, in plaas van die Afrikaanse se), die Heer
der leerskare (ou genitiefvorm vir die meervoud), asook vorme soos nooit volprese; gekruisig,
gestorwe en begrawe; geloojd sy God; God het ons sy Woord gegewe; ter helle neerdaal,

snood ondankbaar (De Villiers, 1979:97). Sedert 1995 word egter nuwe berymings gesing

wat steeds poetiese kwaliteite het maar in gewone Afrikaans is.
Soos in 1.3.3 aangetoon,

l~

die

~ybel

ten grondslag van talle Afrikaanse idiomatiese

uitdrukkings soosjou talente vermors; adamsgewaad; 'n Babelse verwarring; soos Dawid
en Jonathan wees; die evasgeslag; 'n Fariseer (huigelaar);jou hande in onskuld was; die
leviete lees/voorlees; wat jy saai sal jy maai.
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Die feit dat baie streeksvarieteite dieselfde idiome met Bybelse verwysings het, kan nou 'n
positiewe kenmerk van Afrikaans wees in die opsig dat dit chronolekties dui op
gemeenskaplike faktore ten bate van aktuele Afrikaans.
Norme vir fatsoenlike taalgebruik spruit uit die feit dat (a)

streng onderskeid getref is tussen mense en diere;

(b)

taboes geplaas is op enige direkte verwysings na seksuele aangeleenthede (met al die
gepaardgaande seksuele taboes, soos 'n veld tog teen dans en die dra van sekere klere);
ekskresion~re

(c)

taboes geplaas is op woorde wat verwys na

(d)

die Bybel as Die Woord van God eerbiedig word.

funksies; en

Alhoewel dit sosiale norme vir taalgebruik in spesifieke situasies help vorm het, het dit nie
die ontwikkeling van die taal gestrem nie, want die woorde bestaan wel in die taal. Dis egter
die sensuur op publikasies wat sg. taboewoorde bevat wat uitdrukking in Afrikaans aan
bande gel~ het.
Die gevolg is dat woorde soos vrek, poot en bek met diere geassosieer word, en as kru ervaar
word wanneer dit gebruik word om na mense te verwys. In uitdrukkings soos Ek wens hy
vrek, Houjoupote van my afen Houjou bekdien vrek, poteen bekdus as kru taal, omdat

dit beledigend is om mense met diere te vergelyk.
Die klem op die vermyding van enige direkte verwysings na seksuele aangeleenthede het baie
woorde in Afrikaans tot gevolg wat verwys na losbandigheid en die seksuele natuur van die
mens, asook baie woorde wat as kru/ onopgevoede/vloektaal beskryf word, bv. teef, hoer, slet,
los, spuls/speuls, op hitte (let op die dierlike vergelyking), ens., en selfs ook pregnant,
swanger (met dragtig - 'n dierlike verwysing - veral kru wanneer daar van 'n mens gepraat

word) en kraam.
Die Calvinistiese norme vir fatsoenlikheid se invloed op Afrikaans blyk duidelik uit al die
eufemismes en disfemismes wat vir seksuele omgang, seksuele drange en swangerskap
bestaan, bv. gemeenskap M, liefde maak, beken, binnegaan, die ding doen,jikkerig voel,
sexy voel, sensueel voel, met kind wees, in 'n interessante toestand wees, geboorte skenk,
baar, ens.

In reaksie op al die taboes en eufemismes kom daar egter ook heelwat hiperboliese vorme
voor, bv. op die job wees, soos 'n sak spykers voel (''jy kan nie aan my raak nie, dan steek
ek"), ketools wees, pangelang, op die paal wees/op die paal sit, ajlaai, 'n brood in die oond
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M,ens.
Ten opsigte van liggaamsdele - spesifiek die "skaamdele" (let op die Bybelse implikasie van
"jou skaamte bedek") - bestaan daar taboes in bepaalde situasies op woorde soos die
volgende, wat as kru/onfatsoenlik beskou word: penis (manlike geslagsorgaan), vagina
(vroulike geslagsorgaan), anus en tiete (borste) - asook, natuurlik, op wel bekende kruer
benaminge vir liggaamsdele. In omgangstaal is daar 'n neiging na verdere eufemistiese
vorme, soos jou storie (manlike en vroulike geslagsorgane), tolleyie, tieleyie, piepie (manlike
geslagsorgaan), kwakkie (vroulike geslagsorgaan) en borste en tieties (vir tiete).
Woorde vir die ekskresion~re funksies soos urineer, snot, periods (en natuurlik bekende veel
kruer omgangstaalvorme) en selfs die wetenskaplike menstrueer, asook lavatory [lrev()tri] en
in sommige gevalle selfs toilet, het heelwat eufemismes. Eufemismes vir

ekskresion~re

funksies sluit die volgende in: die wetenskaplike ontlas, ablusiegeriewe, stoelgang, asook
kindertaalvorme soos akkies, hoepies, bollie, whie-whie, notties en piepie, en ander vorme
soos toilet toe gaan, badkamer toe gaan, kleedkamer toe gaan, gou gaan sit, die rondte van
vader Cloete gaan doen (let op die verskuiwing in betekenis van di~ idioom, wat oorspronklik

"al die bekendes opsoek" beteken het), gemakhuisie, om ouma te he/ouma het kom kuier
(menstrueer), daardie tyd van die maand (menstrueer).
Na aanleiding van die Tien Gebooie in die Bybel, waarvan een lui dat 'n mens "nie die naam
van die Here jou God ydellik (mag) gebruik nie" het sommige respondente in hierdie studie
ook onderskei tussen vloekwoorde en kras/kru/lelike taal. Vloekwoorde sou dan woorde soos
jisis (vir Jesus), got (vir God) enjirre (vir Here) wees, aangesien die naam van God ydellik

gebruik word, terwyl kras/kru/lelike taal woorde soos fok, kale, moer en stront insluit.
Die implikasies vir Standaardafrikaans is voor die hand liggend, ook ten opsigte van die feit
dat die letterkunde van Afrikaans tot onlangs nog as naief bestempel kon word. Sien die
besprekings onder 6.2 in hierdie verband.
Daar moet beklemtoon word dat daar hier bloot gewys word op Calvinistiese invloed op
Afrikaans ten opsigte van fatsoenlike taalgebruik, en dat die gebruik van kru taalvorme soos
in sommige uiterste voorbeelde hierbo geensins as wenslik voorgehou word nie. Norme vir
'n aktuele standaardtaal is ook onderhewig aan algemene gespreksreels van gepastheid vir
die pragmatiese konteks.
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4.3

Purisme

Purisme kom neer op taalsuiwering, •n strewe om •n taal te suiwer van onnodige vreemde
woorde en uitdrukkings. In die negatiewe sin kom dit veral neer op •n oordrewe drang na
taalsuiwering. In die Afrikaanse konteks is purisme veral vergestalt in •n poging om alle
Anglisismes en ander -ismes uit Afrikaans te weer. In hierdie studie word daar aangevoer

dat hierdie purisme meesal ideologies gemotiveer was, dat purisme eerder gaan oor
ideologiese agendas as oor suiwer grammatiese oorwegings en dat dit natuurlike taalgebruik
beperk.

4.3.1 Standaardafrikaans en suiwer Afrikaans
Die probleem met standaardtaal, afgesien van die negatiewe politieke implikasie daarvan en
maatskaplike nuanses daaraan verbonde, is dat dit neig om konserwatiewe taalkonvensies
te weerspieel, dat dit dikwels argai'ese norme propageer en dat dit nie meeleef met die
werklike, kreatiewe taalgebruik en ontlenings wat met nuwe lewenservaring en veranderde
lewensomstandighede te doen het nie.

Di~

kenmerke is veral merkbaar in voorskrifte vir die

skryftaal soos beliggaam in woordeboeke, woordelyste en skoolhandboeke.
Die ideaal is dat standaardtaal ook aan universele, of ten minste intranasionale, norme van
verstaanbaarheid en aanvaarbaarheid moet voldoen. In hierdie opsig moet die proses van
normering en die normeerders self bevraagteken word, aangesien daar nie betyds voldoen
word aan die bree spraakgemeenskap se behoeftes aan aanvaarbare, resente riglyne ter wille
van effektiewe universele of intranasionale kommunikasie nie.

In die proses is

Standaardafrikaans heel dikwels eenvoudig te verhewe en formeel om aan die behoeftes van
'n kreatiewe spraakgemeenskap te voldoen.

Suiwer Afrikaans kan vanuit •n ander hoek gesien word as die werklike, ontwikkelende, taal
wat in die mond van Afrikaanssprekers bestaan - gesuiwer van politiese agendas, kunsmatige
grypes na die Europese taal Nederlands en subjektiewe purisme. Suiwer Afrikaans kan ook
beskou word as Afrikaans sonder

kunsmati~heid,

in sy werklike vorm soos hy leef in die

mond van die gebruiker. met ontlenings en al. Dit is •n taal van Afrika; dit is Afrikaans.
Binne die aktueel Afrikaanse paradigma van suiwer kommunikatiewe doeleindes dien vorme
soos die enkele volgende ter illustrasie van nuttelose puristiese debat in diens van ideologie:
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oor die algemeen vs in die algemeen; 'n druppel aan die emmer vs 'n druppel in die

emmer, 'n kop-aan-kop botsing vs 'n kop-teen-kop botsing; vertaal na Afrikaans vs vertaal
in Afrikaans; gehet vs gehad; wat X van hou ... vs waarvan X hou ... ; die koek vat vs die
kroon span; chips vs skyfies; 'n broer(jie aan iets dood M vs 'n hang-up oor iets M;

ensovoorts.

Purisme verteenwoordig dikwels 'n heksejagtery op dit wat reeds gevestigde taalbesit van
Afrikaans in die natuurlike ontwikkeling van die taa1 is, en waarsonder Afrikaans boonop nie
kan klaarkom nie. Combrink (s.j.,p. 7) wys daarop dat daar streng taalwetenskaplik niks
verkeerd is met 'n konstruksie soos 'Vat gou die mouterbike en gaan kry vir ons two bob se
fish 'n' chips' nie. Die redes waarom taalsuiwerheid nagestreef word, berus op (a) taaltrots
en (b) taalbeleid.
Die strewe na taalsuiwerheid berus dus geensins op taalkundige gronde nie, maar eerder op
nasionale groepbewussyn en kultuurtrots (veral in die oordrewe sin). Met ander woorde,

purisme bevat 'n ideologiese lading.
Combrink (1984:99-100) het lank voor die scenario van 'n multilinguistiese Suid-Afrika die
volgende oor purisme geskryf:
"Purisme is die strewe om 'n taal te suiwer van alle, of party, van die sg.
onsuiwerhede, d. w.s. die invloede van ander tale. Teoreties-wetenskaplik is daar
geen rede hoegenaamd waarom mens purisme kan aanbeveel nie. Die hoofdoel

van taalgebruik is immers kommunikasie, nie die gebruik van suiwer taal nie.
Goeie kommunikasie is nie 'nfunksie van 'suiwer taal' nie" (eie vetdruk).
Volgens Combrink is die meningsvormers onder die taalbewuste deel van die
Afrikaanssprekendes bang dat Afrikaans deur Engels ingeneem kan word deurdat Afrikaans
mettertyd al hoe meer Engelse elemente sal opneem, wat kan lei tot 'n mengtaal wat bestaan
uit twintig dele Engels teenoor een deel Afrikaans. Hy betoog dat daar egter deeglik besef
moet word dat Engels die Afrikaanssprekendes se kontaktaal met die buitew~reld is. Dit is
meesal deur Engels dat nuwe kennis, nuwe prosesse, nuwe artikels, nuwe dienste en nuwe
uitvindsels na die Afrikaanssprekendes toe kom. Vergelyk 2.7.
Die volgende uittreksel uit 'n artikel van Combrink (DB, 27 Jan. 1997) - waardeur Combrink
sy eie betoog teen taalpurisme weerspreek - dien ter illustrasie van gekondisioneerde
normering. In antwoord op 'n navraag deur 'n leser oor die gebruik van optel in Afrikaans,
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skryf Combrink soos volg:
"Maar nou die lastighede. Kan mens in goeie Afrikaans s~: Ek het griep opgetel in
Zimbabwe. Hy het Duits binne 'n paar maande in Milnchen opgetel. Kan mens
optel dat iets iemand hinder? Kanjy 'n gewoonte optel? Asjy geval het, kanjyjou
(selj] weer optel? As Ernie Els twee gholftoernooie wen, kanjy dan s~ hy het twee
titels opgetel?
Nie een van die optelle in die vorige ooragraqfis goeie Stanctaardqfrikaans nie" (eie

onderstreping).
Die vraag wat ontstaan, is op grond waarvan Combrink die gebruik van optel in bovermelde
kontekste afkeur as "nie goeie Standaardafrikaans nie".

Beteken dit dat dit wel

Standaardafrikaans is, maar "slegte" Standaardafrikaans? Indien dit voldoen aan die basiese
vereiste vir taalgebruik, naamlik kommunikasie, waarom is dit dan nie "goeie
Standaardafrikaans" nie? Die hipotese is dat bovermelde gebruike van optel - gebaseer op
die demokratiese frekwensie-beginsel - inderdaad heeltemal aanvaarbaar is as Afrikaans - in
enige pragmatiese konteks behalwe die van die ideologies-geinspireerde taalpuris. Met ander
woorde, as iemand "Ek het griep opgetel in Zimbabwe" as 'n fQY1 bestempel, baseer hy nie
sy betoog op suiwer kommunikatiewe en instrumentele gronde (sien hoofstuk 5) nie. Die
funksionele taalaspek van goeie kommunikasie word deur ideologiese beginsels gedomineer
as selfs 'n standaardtaal in terme van "goed" en "nie goed nie" gegradeer word.
Die ryke verskeidenheid wat Engels as Germaanse susterstaal aan Afrikaans bied in die vorm
van ontlenings, leenvertalings, ensovoorts is 'n pluspunt vir die intemasionale en
intranasionale uitdrukkingsvermoe van Afrikaans.

Die gekondisioneerde gewoonte om

enigiets wat na Engelse invloed lyk afte skiet, is gewoon verskanste, ideologies-geinspireerde
taalpurisme.
In die suiwering van Afrikaans gaan dit daaroor of die vasgestelde geval van Engelse invloed
gebrandmerk moet word as 'n Anglisisme (d. w.s. onaanvaarbare invloed), aanvaar moet word
as 'n nuttige Engelse ontlening (d.w.s. 'n geval wat inderdaad 'n leemte in Afrikaans vul) of
aanvaar moet word as 'n gevestigde Engelse ontlening (d.w.s. 'n geval wat, hoewel dit
onaanvaarbaar is, tog tot in die "toonaangewende" kringe van Afrikaanssprekendes gebruik
word en wat daarom moeilik uitgeroei kan word).
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4.3.2 Angllsisme- en ander -isme-jagtery
Uit daaglikse navrae aan die taalkantore van die SA Polisiediens en briewe in Afrikaanse
dagblaaie blyk dit duidelik dat Anglisismebewustheid en Anglisismejagtery steeds deel vorm
van die Standaardafrikaanse werklikheid. Dit blyk ook uit die navrae en briewe dat die bree
publiek weinig kennis dra van die wesenlike aard van 'n Anglisisme, naamlik 'n konstruksie
wat (ongeregverdig) 'n Engelse model navolg, en dat baie taalelemente wat na Engels lyk,
veral woordeskat met 'n Romaanse afkoms, steeds as Anglisismes verdink/bestempel word.
Donaldson (1988) bespreek die
taalkundiges

volledig.

Hy

defini~ring

kom

tot

die

van Anglisismes deur Suid-Afrikaanse
gevolgtrekking dat

"Anglisisme"

vir

Afrikaanssprekendes sinoniem is met "fout" (op. cit., p.63). Hy poneer die siening van
Langenhoven dat Anglisismes dikwels verkieslik bo Nederlandismes is (op. cit., p.81).
Donaldson (op. cit.,p.61) se definisie van Anglisismes sluit "leenwoorde", "basterwoorde" en
"barbarismes" in - hy verskil dus van die meeste Suid-Afrikaanse taalkundiges wat tussen
hierdie vorme onderskei en die definisie van Anglisisme hoofsaaklik beperk tot 'n konstruksie
wat 'n Engelse model navolg.
Anglisisme-, Amerikanisme-, Gallisisme- en ander -isme-jagtery is een van die vorme van
purisme. Daar bestaan onder andere steeds 'n voorliefde vir Dietse vorme bo hul Romaanse
ekwivalente (vergelyk bv. raad x ad.vies, inligting x informasie, weerspieel x rejlekteer,
verskoning x ekskuus) omdat die Romaanse weergawe na Engelse invloed lyk. Hiemstra

(1980:19) wys bv. op hiperpurisme, wat daartoe lei dat somtyds as 'n Anglisisme bestempel
word omdat dit lyk na die Engelse sometimes, en 'n "krampagtige" soekery na "Afrikaanse"
ekwivalente vir iets soos mango (uit 'n Indiese taal via Portugees).
As gevolg van faktore soos die geskiedenis van die Afrikaner in konsentrasiekampe, Milner

se verengelsingsbeleid en die partypolitiek (sien 4.5), is daar deur die jare heen 'n heftige
veldtog deur akademici, onderwysers (uitgelewer aan vakadviseurs wat sillabusse voorskryf),
leraars, ens., geloods op Anglisismes en enigiets wat na Engelse invloed gelyk het. Volgens
Van der Merwe (1973:241-264) was die Afrikaner besig om te verengels in die agtiende eeu,
totdat die Engelse owerheid "stom genoeg" was om die Afrikaner se kerk te "probeer
opslurp".
Oor Anglisismes het akademici onder andere soos volg geskryf:
"'n {V)erbastering {is) aan die gang ... Ons moet vir die uitroei van hierdie euwel die
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taak aan die skool opdra dat die onderwysers en onderwyseresse hul leerlinge teen
hierdie gevaar waarsku." (Von Wielligh, 1925:80-81)

"Ons {moet} Anglisismes bestry omdat ons in die toenemende gebruik daarvan die
duidelike tekens van die verdringing en ondergang van ons kultuur sien." (Le

Roux, 1939:76)
"Teen hierdie besmetting, hierdie indringing van kwaad in die murg van ons taal,
sal ons vasbeslote moet optree. Die genesing gaan 'n langdurige en veeleisende
proses wees - 'n proses van bewusmaking en opvoeding." (Kruger, 1969:22)

"In Afrikaans is daar 'n swetterjoel verwerplike Anglisismes." (Combrink, s.j.:13)
"{D)it {is} baie belangrik om taalsuiwerheid na te streef. Die mens wat suiwer
praat, openbaar horn dadelik as 'n opgevoede mens." (De Klerk et al, 1981 :405)

Al hierdie akademici waarsku darem ook teen 'n oordrewe Anglisismebewustheid en
Anglisismejagtery, soos Van der Merwe en Ponelis (1982: 16): "...gesonde, ewewigtige oordeel
is nodig, want 'n heksejag op Engelse be'invloeding gaan ons beslis nie ver bring nie."
In die praktyk is daar egter te velde getrek teen gevestigde uitdrukkings in
Omgangsafrikaans. De Klerk et al (1981 :396-405) verklaar bv. die uitdrukkings in kolom A
hieronder tot Anglisismes, en dui die in kolom B aan as "suiwer Afrikaans". Soos deur die
navorsing in hierdie studie aangetoon, kan die meer formele uitdrukkings wat in kolom B as
"suiwer Afrikaans" voorgehou word egter as oorkultivering en selfs purisme bestempel word:
KolomA

Kolom B

geboortemerk

moedervlek

'n lawaai opskop

'n kabaal maak

Hulle het weer opgemaak

Hulle is weer versoen

boekmerk

boekMer, boekwyser

Dit sal handig inkom

Ek sal dit nuttig kan gebruik

'n besigheid

'n saak/winkel

Die emmer skop

Lepel in die dak steek

Kop of stert?

Kruis of munt

Vatjou tyd

Moenie haastig wees nie
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Boonop was akadernici soms verdeeld oor wat 'n Anglisisme is en wat nie. Van der Merwe
en Ponelis (1982:148) is bv. ten gunste van beide QJ2 vakansie en met vakansie, terwyl dit
volgens Hiemstra (1980:91) slegs Ql! kan wees: "Al die skoolkinders weet darem al dat iemand
... met vakansie gaan (nie 'op' nie)."

Ponelis (l 984b:40) skryf dat, selfs al sou die wonderbaarlike vermag word om elke Anglisisme
uit Afrikaans te suiwer, daar nog steeds nie veel teen Engelse invloed vermag sou word nie.
Wat as Anglisisme bekend is, is maar 'n deel van 'n omvattende verskynsel. Wanneer 'n
mens luister na die gesproke taalgebruik van opgevoede Afrikaanssprekendes met
universiteitsgrade, kom 'n groter mate van Engelse invloed aan die lig as 'n mens vermoed
het, en "lndien ons woordeboekm.akers werklik erns gemaak het daarvan om objektief na
opgevoede sprekers te luister, sou hulle 'n aansienlike getal Engelse uitdrukkings en
leenwoorde moes opneem."

Ponelis (1992:82) voer aan dat oordrewe purisme wat slegs op Engelse ontlenings
(Anglisismes) in Standaardafrikaans gefokus is feitlik geen invloed daarop gehad het om
verengelsing van Afrikaans teen te werk nie, en dat dit as strategie totaal uitgedien is. As
voorbeelde van Engelse ontlenings, waarvan somrnige "nou al langer as 'n eeu" selfs in
versorgde omgangstaal gevestig is, maar wat swaar in Standaardafrikaans gestigmatiseer is,
haal hy onder andere die volgende aan (met die "korrekte Afrikaans" tussen hakies):
dit sal die dag wees (dank jou die duiwel)
cater (spysenier)
dagdroom (lugkastele, lugkastele bou)
iem.and 'n guns doen (i.p.v. bewys)
'n gek vanjouselj maak Uou belaglik maak)
uit iem.and se hand eet (na iemand se pype dans)

Ponelis (1992:87) wys ook daarop dat die funksionaliteit van ontlenings varieer (in 'njlat spin
wees is bv. weens die beeldendheid daarvan ontleen).

Wanneer woorde egter

sommerontlenings is, met ander woorde die funksionaliteit daarvan is laag of afwesig, dui

dit op intense beinvloeding deur Engels. As voorbeelde verskaf Ponelis onder andere (sien
ook 2.7.1):
army, baby, beside(s), broke, bye, cute, girl, hosepipe, image, lucky, moan, shame,
OK, suffer, twentyfirst (mondigwording), stupid, innings
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Combrink (1984:83-105) stel dit dat dit mode geword het onder nietaalgeleerdes om alle
taalbousels wat hulle nie self gebruik nie en wat in Afrikaans en Engels ooreenstem afwysend
as "Anglisismes" te bestempel.

Die standpunt word veral ingeneem as Afrikaans •n

sogenaamde "suiwerder" ekwivalent het - wat daarop neerkom dat dit nie lyk of klink na die
Engelse ekwivalent nie.

Die feit dat Afrikaans en Engels in een stadium dieselfde

(Gerrnaanse) oorsprong het, is een van die redes waarom die leksikons van die twee tale groot
ooreenkornste toon (sien 2.2). Beide tale het ook breedvoerig ontleen aan Frans, Latyn,
Grieks, Italiaans, Spaans, Portugees en Afrikatale (benewens die ontlenings aan mekaar).
Afrikaans ontleen om verskeie redes aan Engels (ibid., pp. 83-105), bv.:
(a)

Ter wille van bondigheid.

(b)

Die Engelse taalbousel het •n betekenisskakering wat meer of minder as die
Afrikaanse woord bevat.

(c)

Daar is emosioneel/semanties nie •n eg Afrikaanse ekwivalent vir die bousel nie.

(d)

Die Engelse taalbousel word oorgeneem of letterlik vertaal om affektiewe redes.

(e)

Daar is soms •n sug na lets nuuts in die plek van die forrnuleagtige Afrikaans.

(fl

Daar word na Engels gegryp in •n poging om sleng te skep in 'n bepaalde taalkring.

(g)

Die Engelse taalbousel is beeldryker as die Afrikaanse ekwivalent.

(h)

Die Afrikaanse taalgebruiker is gewoon onkundig oor die beter of korrekte Afrikaanse
taalekwivalent wanneer hy •n Engelse taalbousel gebruik.

(i)

Die Afrikaanse taalgebruiker is meer vertroud met die Engelse taalbousel as die
Afrikaanse ekwivalent, en die mag van die gewoonte is te sterk vir die taalgebruiker
om sy Engelse ontlening te vervang met die Afrikaans.

Ook Donaldson (1988:23) betoog:

"The interference and subsequent linguistic change currently occurring in
Afrikaans under English irifluence is not going to go away, but, on the contrary, is
assuming gigantic proportions".
Uit bostaande blyk dit duidelik dat Engelse invloed op Afrikaans nie sal weggaan nie, en
beslis nie deur puristiese veldtogte uit Standaardafrikaans geweer sal word nie; en dat die
invloed van Engels voortduur. In •n multilinguistiese landsbestel met Engels die lingua

franca van byvoorbeeld die Parlement en die televisie (dit is in 1996 verklaar tot die
"ankertaal" van die SABC - nie meer SABC/SAUK nie) kan daar aangeneem word dat die
invloed sal voortduur en ook sal toeneem, hetsy as "gewens" of "ongewens".
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4.3.3 Ontlenings
Daar word meesal onderskei tussen Anglisismes en ontlenings uit Engels. Verder word daar
ook onderskei tussen funksionele ontlenings en niefunksionele ontlenings ("sommerontlenings" volgens Ponelis, 1992:87).
Hetsy funksioneel of niefunksioneel, Afrikaans het woorde en grammatiese en sintaktiese
vorme aan verskeie tale ontleen, en doen dit nog steeds, veral uit Engels. Hierdie ontlenings
vul leksikale gapings, d.w.s. kommunikeer 'n boodskap waarvoor daar geen sogenaamde
"suiwer Afrikaanse" begrip bestaan nie, of vul die Afrikaanse kommunikasievaardigheid aan,
d.w.s. dit dien in streng taalwetenskaplike terme as sinonieme of die draers van een of ander
perifere semantiek of affek.
Ontlenings en die rol wat hulle vervul, word volledig in hoofstuk 5 en 6 bespreek.

4.4

Formallsme

Formalisme werk nie net teen die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans in nie, maar speel
ook 'n rol in die siening van Afrikaans as "die verveligste vak op skool" (Ponelis in Rapport;
11/10/1987) en ook die siening van Afrikaansstudente in SAPD-geledere dat die vak Afrikaans
"moeilik" is (De Wet, 1994). Die kispakbeeld van Afrikaans wat op opvoedkundige vlak
geskep word, skrik gebruikers eerder af van die taal en laat hulle gryp na Engelse
ekwivalente of laat hulle die spot dryf met verstokte Afrikaanse uitdrukkings.
Afrikaanssprekendes het ook 'n behoefte aan onopgesmukte Afrikaans, die soort Afrikaans
waarmee 'n mens gesellig verkeer en grappies maak.
Verskeie akademici het veral sedert die 1980's pleidooie begin lewer vir 'n meer informele
Afrikaans (sien ook 3.3 in hierdie verband):

c

"{H}et die Afrikaanssprekend.e nie deur skoolvossery en Anglisisme-pikkery dalk
bang geword vir sy eie taal nie? Die kultivering was 'n reusesukses, maar moet
Afrikaans altyd sy kispak dra? Indienformele Afrikaans nie Afrikaans bly nie, sal

geen wet of dwang die taal laat oorleef nie. " (Ponelis, l 984b:4 l)
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"Afrikaans bestaan, maar sy voortbestaan le in groat mate in die vind van 'n lekker
Geselsafrikaans; 'h Oor-die-heining-gesels-Afrikaans. Afrikaans het nie 'n
partytjiebaadjie nie." (Du Plessis, 1984:168)
"Talle uitsprake dui daarop dat die standaardvorm van Afrikaans vandag te ver
verwyderd

is

van

sy

omgangstaalvorme,

sy

nie-standaardvorme.

Standaardafrikaans klink vir baieAfrikaanse ~dertaalsprekers te klinies-korrek,
te hiperdeftig, te bloedloos, heeltemal te vreemd." (Van Rensburg, 1984:188)
"Miskien het ons nie genoeg kodewisseling in Afrikaans nie, is ons as gevolg van
die geskiedenis vari Afrikaans en die stryd om die erkenning daarvan, asook die
stryd teen Engels, te krampagtig oor die "korrektheid", die "Akademiese"
goedkeuring daan;ian." (Odendal, 1984:208)
Die kanselagtige taal wat in ou skoolhandboeke voorgehou is (waarvan sommige steeds in
gebruik is - sien 7.4) met die oog op die eindeksamen, het die kreatiwiteit van die taal
versinoor. Weideman (1980:10,12) vra byvoorbeeld: "Wanneer laas het 'n stukkie konkrete
taalgebruik, uit die taalwerklikheid self geneem, sy opwagting in 'n skoolles gemaak?"
Volgens Van Rensburg (1984:191) "ontmoedig Letterkunde-onderrig skoliere om later
Afrikaanse boeke te lees, terwyl Taalkunde-onderrig uiters vervelig is."
Ook die vtoeere strenge seilsuur van veral Afrikaanse werke - onder die invloed van
Calvinistiese oorwegings - het bygedra tot die formalisme en kanseltaalbeeld van
Standaardafrikaans. Hieroor het Steyn (1984: 15) bv. reeds in 1984 gewaarsku met behulp
van 'n aanhaling van N.P. van Wyk Louw: "(O)ns laat dinge van Shakespeare en ander

Engelse skrywers op skool lees wat nie in 'n Afrikaanse voorgeskrewe boek geduld sal
word nie - en ons besef nie hoe ons hierdeur by die kind gedurig die gedagte wek dat
'

Engels tog 'n veel ruimer, vryer wereld is omjou in te beweeg nie."
Ponelis (1992:80) voer aan dat Standaardafrikaans oorgekultiveerd is - iets wat baie
algemeen is ten opsigte van kultuurvarieteite. Afrikaans sou nie sonder die hulp van
Standaardnederlands (en

~ngels)

tot kultuurtaal kon oorgegaan het nie. Volgens Ponelis is

"

daar egter veels te swaar op Nederlands gesteun. Ter illustrasie verskaf Ponelis die volgende
gevalle. Die voorbeelde in kolom A is leksikale items wat deur normeerders in die aanleuning
by Nederlands bo die eg Afrikaanse voorbeelde in kolom B gepropageer word:
KolomA

KolomB
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aangesig

gesig

blootsvoets

kaalvoet

buik

maag

hernieu

hemuwe

hersenskudding

harsingskudding

houthakker

houtkapper

inligtinge inwin

inligting inwin

jou verloof aan iem.and

verloof raak aan iemand

Lias

Leer

luid

hard

naak

kaal

op die hoogte wees

op hoogte wees

snel

gou

spuug

spoeg

besig

praat

te berde bring/opper

noem

Die propagering van Nederlandse vorme bo natuurlike Afrikaanse ekwivalente soos in die
voorbeelde hierbo kom ook neer op formalisme. Die realiteit is egter dat Nederlands vir die
oorgrote meerderheid van die Afrikaanse spraakgemeenskap 'n vreemde taal geword het,
terwyl Engels en ander tale in 'n multitalige Suid-Afrika eerder 'n tweede taal as 'n vreemde
taal is.
Die swaar, hoogdrawende taal van formele Afrikaans is 'n struikelblok in die spontane
ontwikkeling van die taal. Dit staan ook bekend as die taal van die amptenary/
staatsdiensterminologie.
Tydens 'n Kabinetsvergadering op 6 Maart 1991 het die destydse Staatspresident, mnr. F .W.
de Klerk, in hierdie verband gemeld dat staatsdiensterminologie veel te wense oorlaat, dat
duideliker antwoorde gegee moet word sodat die leser kan verstaan wat aan horn gese word,
dat eenvoudige taal gebruik moet word en dat kort sinne gebruik moet word. In amptelike
briefwisseling met die publiek moes weggedoen word met stywe, formele en holruggeryde
staatsterminologie, en briefwisseling moes in gemaklike, suiwer taal, sonder lang sinne,
gevoer word.
Hierdie beroep vanuit die gesag van die destydse Kabinet bevestig die aanname dat
formalisme 'n remmende uitwerking op kommunikasie en die natuurlike gebruik en
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ontwikkeling van Afrikaans het.

4.5

Taalpolitiek

"THE JUDGE: But your language is very idiomatic. ls it not easier for you people
to speak Afrikaans than English because Afrikaans is like your language, very
idiomatic?
BIKO:

This is true, actually, but urifortunately Afrikaans has got certain

connotations historically that provoke a rejectionfrom the black man, and these are
political connotations. "
(Uittreksel uit die verhoor van Steve Biko gedurende 1976 - Woods, 1978: 129)

In hierdie afdeling word daar veral aandag gegee aan die manipulasie van taal in diens van
die politiek, asook die invloed van taal as magsinstrument (vgl. 1.3.4).

Di~

konnotasies het

'n remmende uitwerking op die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans gehad.
Wanneer daar gepraat word van die verpolitisering van taal, word bedoel die verskynsel dat
taal deel is of kan word van die magstryd tussen partye en groepe om aan bewind te kom of
aan bewind te bly. Daar word dus gedui op die manipulasie van taal in diens van die politiek
(Pieterse, 1995:45).
Die ideologiese verbondenheid van Afrikaans kom na vore wanneer die Suid-Afrikaanse
taalpolitiek bestudeer word. Die eietydse gesprek oor Afrikaans kan nie losgemaak word van
die ideologiese Suid-Afrikaanse werklikheid nie. Daarom hang die politieke krisis van die
Afrikaner (magsverlies) saam met 'n krisis vir Afrikaans (lees: Standaardafrikaans)(Van
Rensburg, 1987:ix). Dit blyk uit aansprake soos "Afrikaans is apartheidstaal". "Afrikaans is
onderdrukkerstaal" en "Die Afrikaans van taalhandboeke is wit Afrikaans" (Van Rensburg,
1989:42). In hierdie sin moet die verpolitisering van Afrikaans ook as 'n struikelblok in die
ontwikkeling van die taal beskou word.
Volgens Du Plessis en Du Plessis (l 987:xii) kan die studie van die politiek van taal ten minste
die volgende aspekte dek:
(a) politiek en taalbesluitneming
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(b) politiek en taalkeuse/taalgebruik
(c) politieke mobilisering en taal
Taalpolitiek het 'n tweevlakkige aard: aan die een kant gaan dit oor taalpolitiek (ook
korpuskwessies genoem), wat handel oor skryf-. uitspraak- en taalsuiwerheidskwessies. Aan
die ander kant behels taalpolitiek taalstatuskwessies - die stand van die taal op alle terreine
in die samelewing en die status van die taal onder die lede van die bevolking, insluitende die
redes vir die status (Van Aardt, 1989:174-175; Du Plessis, 1987c:l-6; Cooper, 1989).
Die rol van politiek in taal en die wisselwerking tussen taal en politieke mag in die SuidAfrikaanse situasie word gei11ustreer deur die feit dat die oorheersende taalideologie in SuidAfrika

di~

van die Afrikaner-Nasionalistiese beweging was, wat Afrikaans sterk bevoordeel

het ten opsigte van ander inheemse Afrikatale. Die stryd om Afrikaans het sedert 1880
saamgegaan met die stryd van die Afrikaner om politieke oorheersing. Die stigting van die
Broederbond in 1918 het •n sterk nasionalistiese rigting aan die taalstryd gegee, en dit beskou
as deel van die handhawing van 'n eie, afsonderlike Afrikaneridentiteit. Daarom het die
leidende rol wat die Broederbond in die taalstryd gespeel het, groot invloed op (wit)
Afrikaanssprekendes gehad. Alhoewel die moedertaalideologie dus sy oorsprong in die stryd
van Afrikaans om gelyke erkenning gehad het, het die invloed daarvan verder as die taalstryd
gestrek: dit het ook politieke mag tot gevolg gehad - •n voorbeeld van die invloed van taal as
•n magsinstrument (Reagan, 1987:134).
Moedertaalonderrig was •n belangnke deel van die verpolitiseerde stryd om Afrikaans: •n
voorbeeld van die manipulasie van taal in diens van die politiek. Volgens Steyn (1980:208)
het die "grootskeepse afskepery" van Afrikaans as skooltaal die Afrikaanse moedertaalskole
in die jare twintig en dertig laat ontstaan.

Een van die grootste besware teen

dubbelmediumskole was dat dit verengelsing van die Afrikaner ten doel het.
In

di~

stryd het die kombinasie van die Broederbond, Nasionale Party en Afrikaanse Kerke

later •n belangrike rol vertolk. Dit was nie die stigting van organisasies deur Afrikaners wat
op sigself problematies was nie - dit kom algemeen voor onder ander taalgroepe (Steyn,
1980:206). Dit was die feit dat slegs sekere (d.w.s. blanke) Afrikaanssprekendes daardeur
bevoordeel is op politieke, kulturele en linguistiese vlak; en dat die ontwikkeling van
Afrikaans op •n eensydige spoor geplaas is.
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4.5.1 Die ontstaan van Afrikaner-Nasionalisme
Die politiek van Afrikaans hang saam met die ontstaan van Afrikaner-Nasionalisme,
aangesien dit gepaard gegaan het met 'n toeeiening van Afrikaans as 'n onderskeidende
kenmerk van die (blanke) Afrikaner.
Die stryd om ten rninste 'n gelyke bedeling vir die taal van die Afrikaner was een van die
gevolge van hierdie Afrikaner-Nasionalisme, wat sterk beinvloed is deur die idees van J J
Rousseau (die sogenaamde vader van die Franse Revolusie) en Duitse rornantici SOOS Herder,
Schelling, Fichte en Hegel (Loubser, 1987: 16-17). 11
Belangrik ten opsigte van die verpolitisering van Afrikaans is Herder se teorie dat die
Volksgeist uitgedruk word in die taal van die volk (vgl. 4.2.4).

Aangesien die

"Kleurlinge" in die eksklusiwiteit van die Afrikaner-Nasionalisme nie deel was van die
suiwere herrenvolk nie, het Standaardafrikaans die ouer Afrikaanse varieteit van die Kaapse
geweste gestigrnatiseer as "niestandaard", en is Afrikaans in Christelik-Nasionale onderrig
en geskiedskrywing as 'n suiwere blanke skepping, 'n eie besitting van die Afrikaner,
gepropageer (ibid., p.17). 12
Leonard Krieger (1971:213) definieer nasionalisme soos volg: "Nationalism refers to those

doctrines, movements, and policies which confer on the values and authority of a nation
consistent superiority over those of any other social unit".
Volgens Van Jaarsveld (1980:220-23l)(sien ook Kistner, 1975:79-87) het
Afrikaner-Nasionalisme ontstaan as gevolg van die "worstelstryd" van die Transvaalse
Afrikaners tussen 1877 en 1880, wat op 'n onafhanklikheidsoorlog uitgeloop het.

Die

onafhanklikheidsoorlog (die "Vryheidsoorlog" van 1880-1881) het gelei tot die ontstaan van
Afrikaner-Nasionalisme in Transvaal, maar ook in die hele Suid~Afrika waar Afrikaners hulle
in die Vrystaatse Republiek en die Britse Kaapkolonie en Natal bevind het.
Afrikaners was teen 1877 versprei van Tafelbaai tot by die Limpopo in twee Britse kolonies
(die Kaapkolonie en Natal) en twee Boererepublieke (die Vrystaat en Transvaal) waarvan die
Groot Trek die oorsprong was. Afrikaners was dus nie 'n politieke eenheid nie. Weens hul
isolasie van mekaar was daar 'n gebrek aan 'n nasionale gevoel (ibid., p.221).
In die Kaapkolonie was Hollands as die taal van die staat verbied.

Die gebeure in die

Vrystaat, die gevolg van Britse imperiale politiek, het hulle egter bewus begin rnaak van hul
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posisie in hul eie land. Die resultaat was 'n kulturele beweging teen die sewentigerjare wat
om hul taal, Afrikaans, gewentel het - die sogenaamde "Eerste Taalbeweging".

Die

anneksasie van Transvaal en die Eerste Vryheidsoorlog het egter gelei tot die volle ontwaking
van Afrikaner-Nasionalisme in die sin van 'n gedagtestelsel waarin die Afrikanervolk as 'n
geestelike eenheid sentraal gestel is. Die oorwinning op Majuba het Afrikaners 'n gevoel van
eiewaarde en nasionale trots gegee. Uit die geskiedenis is lering en inspirasie ter opwekking
van 'n egte nasionaliteitsgevoel gesoek. 'n Nasionale mite met die Voortrekkers as sentrum
is geskep en die volk se herkoms is verantwoord met die "edele" Hollanders en Franse. Die
Israel-vergelyking was sterk op die voorgrond en Slagtersnek het nuwe lewe gekry. In die
Kaapkolonie is ou griewe soos die taalkwessie weer opgehaal. Afrikaners dwarsoor SuidAfrika het besin oor hul gemeenskaplike oorsprong en geskiedenis. Veral die "landstaal" en
godsdiens sou as bindende elemente dien (ibid., pp. 221-229). Afrikaans is dus reeds hier
verpolitiseer as 'n simbool van die Afrikanervolk, en sou toenemend gemanipuleer word in
diens van die politiek.
Kistner (1975:79-87) wys daarop dat die ontwaking van die Afrikaner se nasionale bewussyn
of nasionalisme in die Transvaal en die aanvaarding van neo-Calvinistiese teologiese konsepte
in die Nederduits Gereformeerde kerke gelyktydige prosesse was wat mekaar wedersyds
ondersteun het (vgl. 4.2.2). Neo-Calvinistiese teoloe is geneig om elemente van God se
oorhoofse openbaring in die geskiedenis van 'n nasie te herken (teenoor die teoloe van die
herlewingspieteit, wat geneig is om geestelike ervarings van die individu as openbarings van
God te evalueer).
Die ontwaking van die nasionale bewussyn van die Afrikaners in die Transvaal en AfrikanerNasionalisme oor die algemeen is volgens Kistner (op. cit.) grootliks toe te skryf aan 'n reaksie
teen Britse druk en Britse anneksasie.

Hy wys ook daarop dat Engelse opposisie van

Afrikaner-Nasionalisme ondoeltreffend was omdat die basiese voorveronderstellings van
Afrikaner-Nasionalisme in die vorm van wit nasionalisme deur 'n groot gedeelte van die
Engelssprekende bevolking gedeel was.

Ten spyte van verskille tussen die heersende

Nasionale Party en die Engelse opposisie het daar dus 'n geheime alliansie tussen hulle
bestaan wat gebaseer was op 'n gemeenskaplike aanvaarding van wit nasionalisme en 'n
vasberadenheid om wit mense in Suid-Afrika teen ekonomiese en politieke kompetisie van
die swart meerderheid te beskerm.
Die mate waarin verset teen die verengelsingsbeleid en die Afrikaner se geskiedenis in die
konsentrasiekampe 'n remmende uitwerking op die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans
gehad het, is parallel aan die graad van verbittering en desperaatheid wat die Afrikaner
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ervaar het en gelei het tot aksies vir taalsuiwerheid en nasionalistlese strewe.
Gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) was nie net die Boererepublieke nie, rnaar
feitlik die hele Suid-Afrika in 'n oorlog teen Engeland betrokke. Die Boere se sterk verset het
'n verleentheid vir Engeland geword, en duisende vroue, kinders en krygsgevangenes is in
die proses in konsentrasiekampe geplaas in 'n drastlese poging om die oorlog en die
weerstand van die Bittereinders te beeindig.
Vroue en kinders (en ook hul swart en bruin plaasarbeiders - sien 3.3.1) is in
konsentrasiekampe geplaas waarin die toestande soms haglik was, in so 'n mate dat 65% van
die totale ongevallesyfer van 34 116 aan Boerekant kinders onder die ouderdom van 16 was.
Die dodetal in die konsentrasiekampe - die eerste in die geskiedenis van moderne
oorlogvoering - was 344 per 1000 [vergeleke met 17 per 1000 gedurende die groot
griepepidemie van 1918). In 1904 was daar slegs 'n paar Afrikaners in die voorrnalige
Boererepublieke in die ouderdomsgroep 4 tot 6 jaar te vinde [Loubser, 1987:20).
Boonop het droogtes op die oorlog gevolg, en het die gevolglike grootskaalse armoede onder
die boeregemeenskap die verstedelikingsproses van die Afrikaner, met die gepaardgaande
verengelsing, versnel. Voor 1899 was daar slegs 10 000 Afrikaners in die stede; teen 1949
was daar ongeveer 400 000 (ibid., p.20).
As gevolg van hierdie faktore was die Afrikaners [a)

verbitterd teenoor Engeland en alles wat Engels is;

(b)

desperaat om hulself te red van armoede en verengelsing; en

(c)

ingestel op Afrikaner-Nasionalisme, waarin die Broederbond en organisasies soos die
FAK, die Nasionale Party en die Afrikaanse Kerke later 'n groot rol gespeel het.

Die aristokratlese selfbewussyn van Afrikaners is gedurende die negentiende eeu versterk
deur die dwaalleer van 'n goddelike roeping en uitverkorenheid (Pelzer, 1979: 1) wat selektlef
uit die Ou Testament afgelei is [vgl. 3.2.5); 'n afleiding wat skerp deur bv. Esterhuyse (1988)
en Deist (1982) gekritlseer is. Die Voortrekkers het hulle met Israel gei'dentlfiseer; die Israel
wat uit Egipte (Die Kaapkolonie en Britse onderdrukking) getrek het na die Beloofde Land (die
binneland, Kanaan), waar hulle lastlg geval is deur die kinders van Garn (van wie die swart
stamme volgens die geloof afgestam het)(Loubser, 1987:18,25). 13 Hierin het die Afrikaanse
Kerke 'n groot rol gespeel, en hulle in die proses net met een spesifieke bevolkingsgroep, die
Afrikaners, begin assosieer. Die "nie-Blanke" lede is na die sinode van 1881 in afsonderlike
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kerke georganiseer, terwyl die gebruik van Engels in die kerk ook ontmoedig is (ibid, p.18).

Kinghorn (1985:10) bevraagteken egter die verband wat so maklik tussen
Afrikaner-Nasionalisme, Calvinisme en die "apartheidteologie" gel@ word. Hy wys ook op die
omvang van die pastorale behoefte wat geskep is deur die sosio-ekonomiese prosesse wat
gepaard gegaan het met verstedeliking, verarming en nuwe morele kodes. Volgens Kinghorn
het die apartheidsidee ontstaan as deel van die orientasieproses wat hierdeur afgeforseer is,
en was apartheid, s6 gesien,

uiteindelik 'n neweproduk van

'n omvangryker

geestesaanpassing (sien 3.2).
Saam met die stryd teen verengelsing en verarming het die Volk se belange dus ook sedert
die einde van die negentiende eeu 'n belangrike rol in die verpolitisering van Afrikaans as 'n
eksklusiewe blanke besitting gespeel - belangrike faktore in die vorming van
Standaardafrikaans in sy huidige gedaante (vgl. Loubser, 1987; Ngcokovane, 1989; Mbali,
1987)

4.5.2 Partypolitieke gewin: die Broederbond, Nasionale Party en ChristelikNasionalisme
Soos uit die bespreking hierbo en in hierdie afdeling sal blyk, is Afrikaans sedert vroee tye
as simbool van die "Afrikaner" vir partypolitieke gewin gebruik, met die gevolg dat 'n
gedeelte van die prim@re en sekond@re Afrikaanse spraakgemeenskap hulle later teen
Afrikaans as simbool en mondstuk van 'n bepaalde politieke ideologie begin verset het en
hulle gedistansieer het van Afrikaanssprekendes wat hulle self as draers van 'n bepaalde
ideologie en kultuur gestereotipeer het.
Die Afrikaner Broederbond (nou die Afrikanerbond) het, deur sy lede se noue verbintenisse
met en invloed op die beleid van die regering en die groot Afrikaanse Kerke, nl. die
Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerk, 'n
beduiden~nvloed op die

Suid-Afrikaanse politieke en maatskaplike bestel sedert sy stigting

in 1918 ui~fen (Bloomberg 1990; Wilkins en Strydom, 1978; Pelzer, 1979).
Uit hierdie indirekte invloedsfere en ook deur middel van direkte invloed op taalontwikkeling
deur aktiwiteite van organisasies soos die ATKV en FAK is Standaardafrikaans gevorm.
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Afrikaans is doelbewus as politieke werktuig gebruik om Afrikaners te mobiliseer ter
bereiking van doelwitte van die regering, met ander woorde taal is gemanipuleer in diens van
die politiek.
Volgens Pelzer (1979: 14-15) blyk die eerbaarheid van die Broederbond se doelstellings uit die
feit dat die organisasie volgens sy konstitusie sou strewe na eenheid van die Afrikaner, die
ontwikkeling van die Afrikaner en die inskerping van liefde vir sy taal, geskiedenis, tradisies,
land en volk. Die geskiedenis as doelstelling het swaar geweeg, terwyl die ekonomiese
belange van die Afrikaner "ook nie verwaarloos sou word nie." Bo alles sou die handhawing
van Christelike beginsels die grondslag wees waarop die Bond berus. Op sigself is daar hierin
niks wat sinister of vreemd is aan geslote organisasies nie. Die Vrymesselaars het bv. ook
eiesoortige doelstellings.
Bloomberg (1990), Wilkins en Strydom (1978), Ngcokovane (1989) en Serfontein (1978) meen
egter dat organisasies binne die raamwerk van die Broederbond, soos die F AK en Instituut
vir Christelik-Nasionale Opvoeding, as kulturele organisasies "vermom" is. terwyl hulle in
werklikheid politieke en ekonomiese doelwitte gehad het (Ngcokovane, 1989:60). In 1944 het
die grondwet van die Broederbond bv. in Hoofstuk VI bepaal dat die politieke optredes van
Broeders onder andere daarop gemik moet wees om die minderwaardigheid van
Afrikaanssprekendes en hul taal in die Staatsorganisasie te beeindig (Wilkins en Strydom,
1978:357; Bloomberg, 1990:.xxii).
Hierteenoor betoog Pelzer (1979: 171-1 78) dat die Broederbond geensins by politiek betrokke
was nie. Reeds op die stigtingsvergadering van die Bond is daar ges~: "Ons moet nie politieke
partye aanhang nie - ons moet beslis non-politiek wees."

Artikel 9 van die Bond se

grondreels, wat in 1920 opgestel is, het dan ook gelui dat: "In verband met die werksaamhede
kan die vergadering enige volksvraagstuk of geskiedkundige punt bespreek met die doel om
op onpartydige wyse uit te vind wat die beste is vir die sedelike, intellektuele, maatskaplike
en staatkundige vooruitgang van ons volk. G'n spreker mag egter optree as propagandis van
die een of ander bestaande politieke party of party-politiek as sodanig nie ... "
Die praktyk weerspreek egter oenskynlik beweringe dat die Broederbond nie betrokke was
by politiek nie.

Die stembusoorwinning van die Nasionale Party het veral die taak en

doelstellings van die Broederbond vergemaklik. Al die Eerste Ministers en Staatspresidente
sedert 1948, nl. dr. D.F. Malan, adv. J.G. Strijdom, dr. H.F. Verwoerd, dr. C.R. Swart, dr. N.
Diederichs, dr. Marais Viljoen, dr. T.E. DOnges, mnr. John Vorster, mnr. P.W. Botha en mnr.
F.W. de Klerk was Broederbonders. Ander invloedryke Afrikaners wat Broederbonders
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was/is, is dr. W.J. (Wimpie) de Klerk, besturende direkteur van die voormalige Nasionale
Party-mondstuk Die Transvaler, prof. Gerrit Viljoen, dr. A.P. Treumicht, die omstrede
minister Jimmy Kruger (wat g~ het Steve Biko se dood "laat my koud"), minister Pik Botha,
generaal "Lang Hendrik" van den Bergh (omstrede voormalige hoof van die Geheime Diens),
dr. Connie Mulder en sy broer Manie Mulder, minister Pietie du Plessis (almal prominente

figure in die tuislandbeleid en die voormalige Plurale Betrekkinge), genl. Magnus Malan
(voormalige Hoof van die Weermag en later Kabinetslid), dr. Piet Meyer (wat gelyktydig
voorsitter van die Broederbond en die SAUK was), en die kanseliers van alle Afrikaanse
universiteite, insluitende dr. Hilgaard Muller en dr. Anton Rupert.
As kultuurorganisasie het die Broederbond onder andere die Simboliese Ossewatrek van 1938
ter aanwakkering van Afrikaner-Nasionalisme georganiseer (Wilkins en Strydom, 1978) en
inspraak gehad in die opstel van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wilkins
en Strydom, 1978; Pelzer, 1979).
Die Broederbond het aanvanklik ook die beleid van apartheid onderskryf en verfyn. Op 'n
vergadering van die Bondsraad in Oktober 1938 is die volgende beginsels bv. onderskryf: "As
inleiding tot hierdie kongres en tot besieling en leiding van die ekonomiese ontwikkeling,
moet die grondbeginsels van Afrikaner-selfhandhawing vasgele word, veral ten opsigte van
'n omvattende Christelik-nasionale onderwysbeleid en 'n volledige segregasie-beleid op
rassegebied tot versekering van die Christelike beskawing van Suid-Afrika, die beskerming
van die rassesuiwerheid en die voogdy van die blanke Afrikanerdom oor die gekleurde
bevolking." (Pelzer, 1979)
Vandag is daar volop begrippe in Afrikaans wat verband hou met die lewens- en
wereldbeskouing en stelselmatig in onbruik raak weens die negatiewe konnotasies daaraan
verbonde;

begrippe soos apartheid, Kleurling, Bantoe, nie-blankes, afsonderlike

ontwikkeling, plurale betrekkinge,

lokasies, Garn se geslag, gemengde huwelik,

rassevraagstuk,

rasseprobleem,

tuislande, ontug,

volkstaat, ons Volk, die Taal,

selfhandhawing, segregasie, Swart Gevaar, bevolkingsklassiflkasie, ens.

Omdat die Afrikaanse taal vir die Broederbond die "draer van die Afrikaanse gedagte" was,
het die Bond belanggestel in die handhawing en uitbouing van Afrikaans (Pelzer, 1979: 101).
So moes Afrikaans ook in swart skole "sy regmatige plek" inneem (ibid., p.101). Die doelwit
het indirek geboemerang omdat swart leerlinge hulle teen die gedwonge onderrig van
Afrikaans begin verset het; 'n verset wat in 1976 tot grootskaalse onluste gelei het weens die
assosiasie van Afrikaans met apartheid.
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Broederbondlede is in alle aspekte van die Suid-Afrikaanse samelewing geinfiltreer, en s6 is
'n stempel op feitlik alle aspekte van die Suid-Afrikaanse sosio-politiese bestel afgedwing, soos
kultuurorganisasies, taalbeleid in die media, ens. (Wilkins & Strydom, 1978: 1-17).
Soos hierbo aangetoon, was alle Suid-Afrikaanse Premiers en Staatspresidente sedert 1948
Broeders 14 (ibid., pp.1-17). Bloomberg (1990:xxii-xxii) verwys na die rol van die Broederbond
as "die Afrikaner se elite voorhoede"; "die onsigbare sement wat die struktuur aanmekaar
hou"; "die slagaar van die Christelik-Nasionale beweging", wat 'n vermenging van die teologie
van die ortodokse, klassieke, sewentiende-eeuse Calvinisme met die Afrikaner se rasse- en
Nasionalistiese bewussyn was in 'n poging om die Bybel met apartheid te versoen (vgl. 4.2).
Die poging spreek ook uit die volgende woorde uit die voorsittersrede tydens 1955, soos in
Pelzer (1979:97):
"Die stryd om die behoud en uitbouing van die toekoms van die blanke en nieblanke in Suidelike Afrika is in wese 'n stryd om die verinniging en behoud van ons
Protestants-Christelike geloof; 'n stryd om die behoud en versterking van die
Afrikanervolk as die roepingsbewuste draer van die toekoms van Suid-Afrika as
blywende tuiste vir sy aparte blanke en nie-blanke volksgemeenskappe ... "

Vergelyk ook 4.5.l ten opsigte van Kinghorn (1985) se mening.
Die Broederbond het dus aanvanklik nie alleen gestaan vir wit dominansie op grond van ras
nie; dit het ook gestaan vir 'n samelewing wat op Christelike norme geskoei is. Daarom is
probeer om alle beleidsaspekte, insluitende segregasie, in terme van die Christelik-Nasionale
Protestantse etiek te regverdig - 'n aspek wat in die idioom van die taal vasgevang is, maar
ook tot skeuring in die organisasie gelei het soos wat dit ook skeuring in die Nasionale Party
veroorsaak het tussen "verligte" en "verkrampte" Afrikaners; terme wat deur Wimpie de
Klerk in die taal ingedra is as deel van die protestaal in Afrikaans teen onregverdigheid en
die misbruik van die Bybel 111 • Vergelyk Versveld (1980), Deist (1982) en Jonker (1989).

Ten diepste lei skeuring tot uiteenlopende taalpolitiese bewegings wat elk die taal op 'n
unieke manier manipuleer vir ideologiese doeleindes.

Hierdie breuk het politieke en

linguistiese implikasies gehad, in so 'n mate dat die Nasionale Party se beleid van 1948, 1961
en 1976 die van die Vryheidsfront, Konserwatiewe Party en Herstigte Nasionale Party van
vandag is. Die Nasionale Party se beleidsverandering het inderdaad berus op Christelike
oortuigings ten opsigte van regverdigheid, naasteliefde, ens., wat eintlik universele waardes
is (behalwe dat Christus die middelpunt is). Vergelyk: "Ons het geswyg toe ons moes getuig -
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NGK-ring" (Die Kerkbode, Deel 157/2, 18 Okt.1996). Na aanleiding van die breuk het die
destydse leier van die nuutgestigte Konsen.Vatiewe Party, dr. Andries Treumicht, sy
bedenkinge uitgespreek oor die kwessie of die verligte Nasionaliste "nog by God en Sy Woord
hou". (Bloomberg, l 990:xxvi)
Alhoewel Standaardafrikaans al di~ groepe bedien het, het daar 'n oprnerklike verskil in die
idiornatiese en rnetaforiese verwysings ontstaan wat die ideologiese verskille tussen

di~

groepe gereflekteer bet. Hierdie verskille korn in die volgende afdeling (4.5.3) ter sprake.
Uit bostaande is dit duidelik dat die toepassing van Christelik-Nasionalisrne as ideologie die
spontane ontwikkeling van Afrikaans belernrner het deur 'n taalantropologiese toeeiening van
Afrikaans as 'n eksklusiewe besitting van die wit Afrikaner en die beleid van apartheid, wat
Afrikaners van ander bevolkingsgroepe gedistansieer en ge'isoleer het. Alhoewel die doel
hiervan sorns bloot ekonornies was (soos in die geval van die arrnblankevraagstuk), kan die
weerspreking inherent aan die Christelike-Nasionalisme nie geregverdig word nie, en het 'n
gebrek aan kennis van die prosesse by taalontwikkeling in die strewe na 'n identiteit 'n
leernte laat ontstaan wat ons tot vandag toe in Afrikaans voel.

4.5.3 Taalpolitiese "bewegings"/"denkraamwerke"
Du Plessis (1987d:99-100) wys op die manipulasie van Afrikaans deur drie ideologiese
groeperinge in die Suid-Afrikaanse politiek, naarnlik (a)

die Kaapse beweging, ge'inspireer deur die "ideologie van bevryding";

(b)

die hervorrningsbeweging, ge'inspireer deur die "ideologie van wit oorlewing"; en

(c)

die regse beweging, ge'inspireer deur die "ideologie van rnodernisasie van
rassediskrirninasie".

Na aanleiding van kritiek het Du Plessis (1992:91-115) later hierdie drie "bewegings"
herdefinieer as

(a) die progressiewe denkraarnwerk;

(b) die hervorrningsgesinde

denkraarnwerk; en (c) die regse denkraamwerk. Hierrnee beweeg hy weg van die "polerniese
begrip 'beweging'" (ibid., p.101) orndat die Afrikaanse taalsosiologie volgens horn die begrip
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"beweging" verbind met die verskynsel "taalbeweging" - 'n begrip wat meesal vanuit 'n
sentimentshoek beoordeel word.
Vir hierdie "bewegings" is varieteite van Afrikaans, in die eerste geval Kaapse Afrikaans en
in die ander twee gevalle wit establishment-Afrikaans, gemanipuleer as mobiliseringsbron
vir elkeen van hierdie politieke bewegings. Volgens Du Plessis kan daar onderskei word
tussen die oolitieke resultate van taalmanipulasie en die taalresultate daarvan.
Taalmanipulasie lewer politieke resultate op omdat mense gemobiliseer word en die betrokke
party/organisasie dan daarby baat. Die taalresultate van hierdie manipulasie en mobilisering
kan op twee vlakke waargeneem word, naamlik die politieke vlak, waar dit "taalwinste"
beteken in die vorm van verskillende tipes taalbeplanning (bv. taalstandaardisering), en die
taalvlak, waar dit die verpolitisering van andersins ongepolitiseerde aspekte van die taal (soos
die invoer van politiekejargon), die stigmatisering van taalvorme, ens., behels.
Taalmanipulasie word gedefinieer as die bewuste (en/of onbewuste) gebruik van taal en
taalkwessies deur die politieke en kulturele elite in 'n poging tot die mobilisering van die
massa (ibid., p.102). Die gevolge vir natuurlike taalontwikkeling is teenproduktief omdat
selektiewe ideologiese denkraamwerke per definisie eksklusief is.

4.5.3.1

Die Kaapse "beweging"

Soos aangedui in 3.3.1, was die Kaapse beweging ter bevordering van Altematiewe Afrikaans
'n politieke beweging. 'n Spesifieke varieteit van Afrikaans, naamlik Kaapse Afrikaans, is
beskou as 'n belangrike middel om 'n prim~re doelstelling van die beweging, naamlik sosiale,
politieke en ekonomiese bevryding van die verdrukte, te bereik.
Du Plessis (1987d:l03) haal die volgende woorde van mev. Boesak in hierdie verband aan:
"As Afrikaans gebruik word as instrument van die kreet wat in Afrika opgaan teen
kolonialisme en uitbuiting van die kontinent, en deel raak van Afrika, het dit beslis
'n toekoms in die land. Dit moet die taal word waarin die verdrukkers die protes
aanhoor" (DB, 19 April 1986).
In die geval van die Kaapse beweging het Afrikaans dus die simbool van bevryding geword.
Van de Rheede (aangehaal in Du Plessis, 1987d:l04) het bv. in 1983 g~: "{D)ie Afrikaans
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van die 'Kleurling' het 'n nuwe semantiese inhoud verkry. Dit het bevrydingsajrikaans
geword ... Dit het werklik Ajrikataal geword."

Volgens Du Plessis (op. cit., pp.105-106) is die Kaapse beweging ook deur die ideologie van
swart bevryding geinspireer - met die uitsondering dat laasgenoemde ideologie hoofsaaklik
Engels as die taal van bevryding gekies het. Die stelling word bv. geregverdig deur die
woorde van Small (1995:23):
"Tot en met die begin van die jare sewentig - en natuurlik vir 'n dralende ruk
daama - was daar ... die vieslike ding in ons Suid-Afrikaanse taalgebruik dat
sekere mense aangedui is as nie-blankes.

Die klem val op daardie nie.

Die

betrokkenes is negatief bestempel met verwysing na ander mense se werklikheid:
wit/white ... {E}k het my in daardie dae deeglik by die Swart Bewussynsgedagte van
'n Steve Biko aangesluit ... Wanneer ek my, deesdae nog, dan soms ook swart
noem, is dit in hierdie Swart Bewussyn-sin van die woord ... " (Rapoort, 11 Junie

1995).
Du Plessis (1987d:l07-108) wys ook daarop dat die Kaapse beweging gekant was teen
establishment-Afrikaans, anti-imperialisties was en Afrikaans van sy eksklusiwiteit wou
bevry. Du Plessis betoog dat die Kaapse beweging in werklikheid eintlik Kaapse Afrikaans
bevry van sy beeld van verdruktheid en in die proses die beeld wat die Afrikaans van die
Afrikaner-establishment het, versterk.
Du Plessis (1992:104) wys verder daarop dat die beweging rondom "altematiewe Afrikaans"
kortstondig was, en dat daar later eintlik twee strominge ontwikkel het, naamlik
weerstandsdenke en protesdenke. Uitsprake oor Afrikaans vanuit swartAfrikaanssprekende

geledere kan per definisie weerstandspolitiek genoem word, terwyl uitsprake oor Afrikaans
uit wit geledere per definisie protespolitiek genoem kan word. Die protesterendes kom meesal
uit 'n tradisie van Afrikaner-Nasionalisme, terwyl die weerstandiges nie in hierdie tradisie
gebore is nie.
Sowel Standaardafrikaans as Kaapse varieteite is as protestale gebruik. Hierdeur is die beeld
van Standaardafrikaans in 'n mate verander.

4.5.3.2

Die Hervormingsgesinde "beweging"
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Die ideoloe van die hervormingsbeweging het 'n meer koverte manipulasie van taal ingespan
om politieke groepering te bewerkstellig, en het ook Afrikaans (establishment-Afrikaans) as
bron vir hierdie mobilisering gebruik (Du Plessis, 1987d:l08).
Volgens Du Plessis (op. cit., p.109) hang die keuse van 'n koverte manipuleringsaksie saam
met die wesenlike aard van die hervormingspolitiek - 'n politiek wat verligtheid voorhou,
maar in werklikheid die Afrikaner-magstruktuur met behulp van 'n aangepaste idioom
bestendig en regverdig. Die hervormingsbeweging is ook 'n politieke beweging, geinspireer
deur die "ideologie van wit oorlewing" (ibid., p.109).
Ter illustrasie van bovermelde haal Du Plessis F.W de Klerk soos volg uit Die Burger, 11
Februarie 1986, aan:
"Afrikaans is nie net die taal van die blanke nie, maar verbreed die horisonne van
almal wat die taal ken ... Die Afrikaanse taal is nie die taal van moedeloosheid of
verstarring nie, maar 'n taal van vooruitgang ... Dit is ook die taal van 'n Breyten
Breytenbach en die gewese Leier van die Opposisie, dr. Van Zyl Slabbert ... "

Die "verligte" uitspraak dui daarop dat op die pad van hervorming gevorder is, want die
politikus is bereid om sy taal met "gekleurdes" en omstrede figure soos Breytenbach te deel.
Afrikaans is dus 'n nuttige middel tot die beskikking van die manipuleerder (ibid., p. l 09-110).
Daarom het die klem in die hervormingspolitiek verskuif van Afrikaans as witmenstaal na
Afrikaans as Afrikataal- met ander woorde, nie die eksklusiewe besit van die blanke nie. Die
hervormingspolitiek wil Afrikaans verruim en oopstel.
Ook

op

kulturele

vlak

manifesteer

die

hervormingsbeweging

homself

as

'n

oopstellingsbeweging, 'n beweging onder die "kulturele elite" wat horn die oopstelling van .
Afrikaans ten doel stel. Volgens Du Plessis (op. cit., p.113) staan 'n groeiende bekommernis
oor die voortbestaan van die Afrikanerkultuur en van Afrikaans sentraal in hierdie
mobiliseringspoging. Uit die "regse" perspektief kom die hervormingsbeweging se retoriek
oor de-ekslusivering van Afrikaans neer op alliansievorming met bruin sprekers.

4.5.3.3

Die Regse "beweging"

Volgens Du Plessis (op. cit., 117) gebruik die Regse beweging veral overte taalmanipulasie
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vir mobilisering ter wille van die ideologie van Afrikaner-Nasionalisme; laasgenoemde in die
sin van die "ideologie van die modemisering van rassedominasie". In terme van hierdie
ideologie verseker staatsmag en tegnokratiese beheer wit oorlewing.
As voorbeeld van die retoriek van hierdie beweging haal Du Plessis [op. cit., p.119) die
woorde van mnr. Jaap Marais, leier van die HNP, aan uit Die Burger, 4 Oktober 1986:

"{D}ie HNP moet hom daarvoor beywer om Afrikaans die ware witmanstaal van
Suid-Afrika te maak. Dit .moet dien as saambindende faktor vir alle blankes.
Sonder 'n taal is vaderlandsliefde byna nutteloos. "
Die kultuurverenigings van die Regse beweging beywer hulle dan ook vir taalbevordering om,
soos vroeer, Afrikaans as die taal van die Afrikaner te behou. Hierdie taalbevordering

gaan steeds oor die "suiwering" van Afrikaans [ibid., p.113).
Vergelyk in hierdie verband die volgende uittreksel onder die rubriek Afrikaner Vroue Forum
in die Regse blad Die Afrikaner van 7 Julie 1994:

"Anglisismes wemel in ons taalgebruik. Die garde wat so hard moes veg om
Afrikaans erken te kry, is al oud of Leef nie meer nie. Die nuwe geslag het die
gebruik van Pifrikaans geeif sonder dat hulle veldslae daarvoor hoefte gevoer het
... Soos met soveel ander fasette van ons kultuurlewe, sal ons nou weer

frontliniegevegte moet deurmaak as die behoud van die eie [met ander woorde,
establishment-Afrikaans - JPdW) enigsins vir ons van waarde is ... Ons huisgenote

se taalgebruik sal weer 'n saak van trots vir elkeen moet word. Ons sal weer van

voor af daarvan moet werk maak om toe te sien dat ons kinders begin om suiwer

Afrikaans te praat ... Afrikaans is ons eie taal.

Die taal van die Boere-

Afrikaner" {eie vetdruk).
Hierdie overte Regse retoriek beroep horn veral op die sentimentele benadering tot taal, wat
in 5.3 bespreek word.

Samevattend kan daar beweer word dat taalpolitiese motiewe die natuurlike ontwikkeling
van Afrikaans. beperk deur dit te koppel aan bepaalde ideologiee, as gevolg waarvan
verskillende stigmas aan die taal gekoppel word - stigmas soos "die taal van bevryding", "die
taal van hervorming" en "die taal van die Boere-Afrikaner".
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4.5.3.4

Onafhanklike Afrikaners

Crawhall (1993:26) onderskei nog •n groep wat die huidige taaldebat be'invloed: •n
onverbonde en andersdenkende groep Afrikaner-akademici wat hulle skaar by demokratiese,
"man-op-die-straat"-ideologiee. Dit sluit akademici soos Theo du Plessis (UOFS), August
Cluver (UNISA), Christo van Rensburg (UP) en ander in.
Die groep kan nie aan spesifieke politieke alliansies verbind word nie en funksioneer as
lastige persone ten opsigte van al hierdie denkraamwerke, deur die ortodoksheid en rassisme
van die regse en hervormingsgesinde groeperinge asook die ongemaklikheid van die
progressiewe groepering ten opsigte van Afrikaans uit te daag.
Die doelwit van hierdie navorsing het dieselfde basiese denkraamwerk waarop die
onafhanklike Afrikaners hul uitsprake grond.

4.6

Skoolsillabusse

In hierdie afdeling word daar gekyk na die beperkende uitwerking op die natuurlike
ontwikkeling van Afrikaans as gevolg van (1)

Christelik-Nasionale onderwys;

(2)

taalwetenskaplike aanbieding op skoolvlak;

(3)

Standaardafrikaanse onderrig en taalinterne konflik; en

(4)

eksterne eksaminering se vervreemding van Afrikaanssprekendes en potensiele
Afrikaanssprekendes.

4.6.1 Christelik-Nasionale onderwys

Alhoewel die tradisionele Christelik-Nasionale opvoedingsfilosofievan die voormalige regering
in die meerderheid skole van die Suid-Afrikaanse samelewing van 1997 grootliks tot die
verlede behoort, speel dit nog in •n groot aantal skole •n beduidende rol, en sal die grondslae
wat jare lank daardeur gele is nog lank voortbestaan, hetsy bewustelik of onbewustelik.
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Die Suid-Afrikaanse skoolstelsel, jare lank gebaseer op die Christelik-Nasionale
opvoedingsfilosofie, het bewustelik 'n beeld van Afrikaans as 'n suiwer blanke taal uitgedra,
met daarmee saam die beeld van wit Afrikaanssprekendes as die draers van die beskawing,
die Christelikegodsdiensen pri~regebruikers van Standaardafrikaans/Algemeen-beskaafde
Afrikaans (ABA) (sien 3.2 en 4.5).
Die filosofie het haas enige taalvorm wat "onsuiwer" was, dit wil

~

"niestandaard" was, as

minderwaardig uitgebeeld en gestigmatiseer, soos die sogenaamde "Kleurling-Afrikaans".
Esterhuyse (1986) het 'n deeglike studie oor die manifestasie van die Christelik-Nasionale
ideologie in skoolafrikaans gedoen. Hy wys onder andere daarop dat die literatuur wat
voorgeskryf is, die Christelik-Nasionale ideaal moes dien. Die werke van F.A. Venter is bv.
dikwels voorgeskryf, teenoor die blokkering van die historiese romans Vergelegen en V~lvry
van D.J. Opperman, waarin die historiese figure Willem Adriaan van der Stel en Louis
Trigardt gedemitologiseer word. Volgens Esterhuyse (1986:86) is daar "(h)aas geen ander
Afrikaanse skrywer van redelike formaat (wat) so volkome binne die Christelik-Nasionale
apartheidsparadigma (skcyf)" soos F.A. Venter nie. Ander werke wat voorgeskryf is, het
Afrikanersentriese gedigte, geisoleerde rassistiese woorde, ongunstige kleurassosiasies,
sosiaal sensitiewe ~sie, stereotiperende gedigte, gedigte wat verbintenisse met 'n spesifieke
godsdiens (die Christelike godsdiens) toon en Kaaps-Afrikaanse gedigte wat hydra tot rassestereotipering ingesluit (sien 3.3.1).
Strydom (1987:142) wys bv. op die werk Van eensame mense deur Elise Mullerwat vier jaar
lank (tot 1985) aan swart matriekleerlinge voorgeskryf is. Hierdie werk bevat bv. dialoog
soos: "Gistermiddag al, kleinbaas, en baas Jabes is ook netnou verby ... Dit lyk mos of die
baas van Skewekraal aan trou dink".

Strydom wys op die verleentheid van

Afrikaansonderwysers in swart klaskamers, waar elke vemederende verwysing doodgekrap
en deur 'n aanvaarbare vorm vervang moes word. Volgens Strydom het die voorskryfvan
hierdie werk aan swart matrikulante getuig van brute onsensitiwiteit, 'n afgestompte sin vir
moraliteit en 'n gebrek aan empatie met die taal self.
Die voorgeskrewe taalhandboeke (bv. Afrikaans my Taal) het varieteite soos Kaapse Afrikaans
geignoreer, Eurosentriese ontstaansteoriee oor Afrikaans voorgehou, slegs Afrikanersentriese
materiaal vir illustrasiedoeleindes gekies, slegs afkortings met 'n Afrikanersentriese agenda
opgeneem (deur bv. NP op te neem maar PFP en ANC weg te laat), en blank eksklusiewe
opstelonderwerpe en Afrikaanse taalidiome binne die Bybel-boerparadigma aangebied
(Esterhuyse, 1986).
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Daarteenoor het die verskyning van 'n taalhandboek soos Ruimland (eerste uitgawe, 1990,
9&10) hewige protes uit sommige Christelik-Nasionale geledere ontlok. 'n Vakhoof aan 'n
prominente Afrikaanse h~rskool in die Wes-Kaap het bv. opgemerk: "Die Afrikaans wat ons
gebruik kom al jare lank. Moet ons nou 'n Kleurling vir ons laat ~ hoe ons Afrikaans moet
praat?" (persoonlike navorsing - die "Kleurling" na wie verwys is, is prof. Tony Links, een van
die skrywers van die handboek). In 'n persoonlike onderhoud getuig die hoof van 'n gesiene
Afrikaanse h~r skool in die Wes-Kaap dat sy skool hewig gekritiseer is toe daar besluit is om
Ruimland te gebruik. Daar was onder andere beswaar uit Christelik-Nasionale geledere dat
die reenboog-kleure op die voorblad 'n New Age-simbool is (d.w.s. 'n onchristelike simbool).
Die reaksies teen Ruimland sou teen die volgende gemik kon wees: "kontroversiele" boeke
soos Die Swerfiare van Poppie Nongena word bespreek, en daar is verskeie aktuele
besprekings waarin standpunte soos die volgende voorkom: "En ek pleit vir toleransie: die
Konsalik-lesers moenie aan andere hul eie norm as die enigste wil voorhou nie, hulle moet
aan medeburgers die reg gun om die Etienne Lerouxs, Die A.P. Brinks, die Koos Prinsloos
en ook die Karl Marxe en La Gumas te lees" (p. 18); "Ongeag die waarde wat 'n boek kon h~:
die plesier watjy daaruit moes put word gou tussen die sleurwerk verloor. Ons stelsel van
boeke voorskryf en behandel bevorder nie 'n liefde vir lees nie" (p. 19); "Godsdiens fassineer
my. Daar is baie engheid en kortsigtigheid wat bestaan as gevolg van godsdiens" (p. 33). Op
p. 46 word daar gevra: "Wie was Hector Peterson? Wat het met horn gebeur?" en Nkosi,

sikelel' iAfrika word op bladsye 48-51 bespreek. Verder is daar onder andere besprekings
oor cartoontaal, opgepompte Afrikaans, fotokommunikasie, lyftaal, seksistiese taal,
ensovoorts: aktuele onderwerpe waarin woorde soos boffin, worry en gekys voorkom.
In die afkeuring van handboeke soos Ruimland is die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans
belemmer, omdat die studieveld beperk is ter wille van ideologiese besware en ander
varieteite van Afrikaans gei'gnoreer en/of gestigmatiseer is.

4.6.2 Wetenskaplike/teoretiese aanbieding van Afrikaans op skoolvlak
In die strewe na absolute taalsuiwerheid is daar op skoolvlak mettertyd al meer
gekonsentreer op 'n taalwetenskaplike benadering tot die onderrig van Afrikaans op
skoolvlak. Behalwe dat 'n heksejag op die gewraakte "Anglisismes" op tou gesit is, is
leerlinge oorlaai met stelle taalreels en taalverskynsels wat tot in die fynste detail bestudeer
moes word en geeksamineer is. Vergelyk die volgende voorbeelde uit De Klerk et al (1981):
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(a)

Fonologies is daar van leerlinge - ongeag hul verbale aanleg - verwag om begrippe
soos "bilabiale eksplosiewe", "frikatiewe",

"alveol~r",

"glottaal", ens., onder die knie

te kry.
(b)

Morfologies is daar van leerlinge verwag om begrippe soos "sentrale morfeem",
"fleksiemorfeem", "metamorfeem", "kontaminasie", "pleonasme", ens., te bemeester,
en dan boonop haarklowery toe te pas tussen begrippe soos "toutologie" en
"pleonasme".

(c)

In die Semantiek-afdeling is abstraksies soos "konjunkte", "disjunkte" en "ajunkte"
(sic - p.229) betekenistoepassings, ens., aan leerlinge voorgehou.

(d)

Leerlinge moes lang lyste memoriseer, soos sinonieme en antonieme, idiome en "een
woord in plaas van 'n omskrywing" (waaronder onfunksionele argaiese vorme soos
"beiaardier", "drogis", "bengel" en "durfniet").

(e)

Eie onderwysondervinding en navorsing is dat leerlinge veral nie van die hoofstukke
oor Morfologie en Sintaksis gehou het nie (sien 2 (a) hieronder). In hierdie hoofstukke
is hulle onder andere onderrig in 'n taalwetenskaplike analise van sinne in voorwerpe,
onderwerpe, gesegdes, bywoordelike bysinne (waarvan daar bv. tien verskillende
soorte gememoriseer moes word), en benoeming van woorde in woordsoorte soos nege
verskillende soorte voornaamwoorde, attributiewe en predikatiewe byvoeglike
naamwoorde, ens.

(f)

In die afdeling oor stylleer is daar van leerlinge verwag om tussen stylfigure soos
"metonimia", "oksimoron", "litotes" en "antonomasia" te onderskei.

(g)

Weens die oorgekultiveerdheid van Standaardafrikaans is leerlinge onderwerp aan die
onderrig van 'n kunsmatige Boekafrikaans. Leerlinge se renons hierin blyk duidelik
uit die voorkeur wat respondente in die navorsing aan ontlenings uit Engels gegee het
(sien 8 (a) en (b), 13 (a) en (b), 14 (a) en (b), 15 (a) en (b) hieronder, asook 7.4).

Grammatika-onderrig het dus ontaard in 'n inhamering van taalreel op taalreel, in so 'n mate
dat leerlinge die vak feitlik deur die bank as "moeilik" en "vervelig" beskryf het (persoonlike
ervaring en navorsing). Die gedwonge memorisering van lyste idiome het leerlinge die vak
as "oudmodies" laat beskryf (persoonlike ervaring en navorsing).
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Hierdie taalreels moes tot in die fynste

besonderhede gememoriseer word vir

eksamendoeleindes, waartydens haarklowery dikwels aan die orde van die dag was.
Die sinvolheid van die volgende tipe vrae op sekondere vlak is nie duidelik nie:
Skryf die moifeme in die woord uitgewelcenes neer (5 punte}.
Benoem die onderstreepte klanke in die woord be~ (2 punte}.

In die lig daarvan dat 'n uiters klein persentasie leerlinge Afrikaans op tersiere vlak
taalwetenskaplik bestudeer met die oog op 'n loopbaan, moet die sinvolheid van
eksaminering SOOS in bostaande twee voorbeelde sterk bevraagteken word.
Oor feitlik elke voorgeskrewe werk moes daar toets of eksamen geskryf word - en een van die
eerste vrae wat leerlinge altyd tot vervelens toe moes uitwerk was "Skryf 'n karakterskets oor
... " (persoonlike ervaring). Hierdie litererwetenskaplike benadering het leerlinge grootliks van
die vak Afrikaans vervreem.
Die vervreemding wat deur die ingewikkelde, teorie-georienteerde onderrig van
Skoolafrikaans bewerkstellig is, word onder andere bewys deur die resultate van vraelyste
in hierdie studie.

Hoe sien die

Afrikaner~

die kwessie van "suiwer", puristiese Afrikaans vs.

natuurlike taalbeinvloeding?
Met die oog op hierdie vraag is 'n vraelys aan 135 standerd sewe leerlinge aan 'n
"konserwatiewe" Afrikaanse hoer skool in Goodwood uitgedeel.

(Sien Vraelys 1 in die

Bylaag). Vrae 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14 en 15 is toepaslik.
Die respons van die leerlinge was insiggewend. Hulle het soos volg gereageer. Die hoofredes
word telkens aan die hand van verteenwoordigende antwoorde van leerlinge gegee (sien die
Bylaag onder [8] vir meer volledige response):
1

(a)

(b)

Hou jy van die Afrikaans-leerplan op skool?

ja:

46

(34, 1 %)

onseker:

36

(26, 1 %)

nee:

53

(39,3%)

Die sewe hoofredes waarom die meerderheid respondente nie van die
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Afrikaans-leerplan op skool hou nie. word verteenwoordig deur die volgende
(presies soos hulle verskyn het):
(i)

"Want dit klink nie so oorspronklik soos Engels nie"

(ii)

"Jy gaan nie iemand in die straat voorkeer en sy sinne begin
ontleed in woordsoorte, of vir horn redes noem hoekom woorde
los of vas geskryf word nie."

(iii)

"Dis moeilik en vervelig."

(iv)

"Ek sal die helfte van die taal nooit gebruik in die toekoms nie."

(v)

"Die idiome is verouderd"

[vi)

"Omdat ons te veel nonsens leer en te min dinge wat werklik
belangrik is."

(vii)

"Ek vind geen praktiese nut in goed wat ek leer nie want wat
wil ek eendag maak met dinge soos affrikate, doeblette"

2

(a)

Van watter afdeling van Taalkunde hou jy die minste?
(bv. sinsleer, morfologie, klankleer, idiome, ens.)

ldiome:

24

(17 ,8%)

Sinsleer:

62

(45,9%)

Morfologie:

28

(20,7%)

Klankleer:

14

(10,4%)

Woordleer:

4

(2,9%)

Spelling:

1

(0,7%)

lnterpunksie:

1

(0, 7%)

Stylleer:

1

(0,7%)

(b)

Belangrike redes waarom die respondente naas die taalwetenskaplike sinsleer
en morfologie die minste van idiome (1 7 .8%) hou. word vecteenwoordig deur:

6

(a)

[i)

"Dit is te veel lyste."

(ii)

"Ek verstaan nie hulle betekenisse nie."

(iii)

"Dis oudmodies"

(iv)

"Dit is outyds en het nie betrekking op die lewe nie"

(vi)

"Baie van die idiome gebruik ons lankal nie meer nie."

Gebruik jy gewoonlik in informele gesprekke (bv. teenoor maats) die soort
Afrikaans wat jy in Taalhandboeke op skool kry?
(gewoonlik/soms nie/dikwels nie)
gewoonlik:

16 (11,9%)
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soms nie:

52 (38,5%)

dikwels nie: 62 (45,9%)

(b)

Sewe insiggewende redes waarom die meerderheid van die respondente nie die
taal van Afrikaanse taalhandb9eke gebruik nie:
(i)

"Taal is vir die skool; saam met jou vriende wil jy nie afshowtaal praat nie."

(ii)

"As jy moet praat soos die formele Afrikaans klink jy baie

"lady" agtig."
(iii)

"Dis te styf en formeel"

(iv)

"Dit is vir ou mense"

(v)

"Moderne Afrikaans is meer Engels."

(vi)

"Dis te hoogdrawend (asof jy net die een is en dink jy's baie
goed)"

"Jy kanjouself beter uitdruk deur sommige woorde in Engels

(vii)

te gebruik of op 'n ander manier"
7

(a)

Gebruik jy die idiome in jou taalhandboeke in alledaagse gesprekke?
(dikwels/soms/nooit)

(b)

dikwels:

23

(17%)

soms:

77

(57%)

nooit:

34

(25,2%)

Redes waarom die meerderheid resoondente die idiome in die handboek
"soms" tot "nooit" gebruik:
43 respondente (31,9%) het geantwoord: "Klink hoogdrawend of formeel"
20 respondente (14,8%) het geantwoord: "Verouderd"
16 respondente (11,9%) het geantwoord: "Te moeilik om korrek te gebruik".
58,5% van die respondente het dus die idiome in die handboek Afrikaans my
Taal 6f as verouderd 6f as te hoogdrawend/formeel 6f as te moeilik om te
gebruik beskou.
Onder die hoof "soms" of "nooit" het 33 respondente (24,4%) gereageer op
"ander rede". Die opmerkings het die volgende ingesluit:
(i)

"Om iets grappig te maak"
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(ii)
8

(a)

"Dis agter die klip."

Oink jy die jagtog op Anglisismes word oordryf?
Ua/nee/in 'n mate)

(b)

ja:

69 (51,1 %)

nee:

26 (19,3%)

in 'n mate:

38 (28,1%)

Ses insiggewende re<les waarom die meerderheid resoondente van mening was
dat die jag op Anglisismes oordiyf word:
(i)

"Dis 'n natuurlike proses om van ander tale oor te neem"

(ii)

"Meeste mense ken nie eens die Afrikaanse woorde van
sommige dinge nie."

13

(a)

(iii)

"Almal verstaan die anglisismes wat ons praat."

(iv)

"Ons wil ook lekker woorde

(v)

"Alle mense gebruik Engels in Afrikaans."

(vi)

"Die kinders gebruik deesdae baie Engelse woorde."

h~."

Dinkjy die sogenaamde "kleurling-Afrikaans" bevat "lekker" uitdrukkings wat
jy kan gebruik?
Ua/weet nie/nee)

(b)

ja:

65

(48,1 %)

onseker:

37

(27,5%)

nee:

29

(21,5%)

Vyf insiggewende opmerkings oor waarom die meerderheid respondente van
meniml was dat die sogenaamde "kleurling-Afrikaans" "lekker" uitdrukkings
het:

14

(a)

(i)

"'n Mens moet nie so styf wees nie."

(ii)

"Dit rol lekker oor die tong."

(iii)

"Meer in die modeme tyd van toepassing"

(iv)

"Dit is vinnig om te

(v)

"Dis 'n eerlike uitdrukking"

~."

Oink jy meer Engelse woorde moet aangeneem word in Afrikaans? Ua/nee)

ja:

76 (56,3%)

nee:

57 (42,2%)
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(b)

Vyf belangrike opmerkings oor waarom die meerderheid van die resoondente
ten gunste was van die opname van meer Engelse woorde in Afrikaans:

15

(a)

(i)

"Afrikaans het lewe nodig."

(ii)

"Dit sal die taal minder formeel maak."

(iii)

"Almal gebruik dit deesdae."

(iv)

"Engels het party goeie woorde wat ons baie gebruik."

(v)

"Dis soms meer beskrywend"

Watter woord sou jy verkies om aan te dui dat jy saamstem?
(reg/goed/okay/raait)

(b)

reg:
goed:

9

(6,7%)

7

(5,2%)

okay:

109

(80,7%)

raait:

2

(1,5%)

Orie insiggewende redes waarom die meerderheid respondente "okay" verkies:
(i)

"Almal gebruik dit"

(ii)

"Die ander is te hoogdrawend"

(ii)

"Dis maklik op die tong"

Die gevolgtrekkings uit die bostaande response is dus die volgende:
(a)

Die meerderheid respondente het nie van die vorige Afrikaans-leerplan op skool gehou
nie.

(b)

Naas die taalwetenskaplike sinsleer en morfologie hou die respondente die minste van
die afdeling oor idiome.

(c)

Die meerderheid respondente gebruik nie die taal van die handboek - in hierdie geval
Afrikaans my Taal - in gewone omgangstaal nie.

(d)

Die meerderheid respondente gebruik die idiome in bovermelde handboek "soms" tot
"nooit".

(e)

Die meerderheid respondente voel dat die jag op Anglisismes oordryf word.

(fl

Die meerderheid respondente voel dat die sogenaamde "kleurling-Afrikaans"
vatbaarder uitdrukkings het as

(g)

di~

in hul handboek.

Die meerderheid respondente voel dat daar meer Engelse woorde in Afrikaans
opgeneem behoort te word.

(h)

Verreweg die meerderheid respondente verkies 'n Engelse uitdrukking, "okay" bo
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enige ander Afrikaanse ekwivalent.
Van die belangrikste besware teen Skoolafrikaans was dat dit vervelend, hoogdrawend, te
styf/formeel, outyds/verouderd, te taalwetenskaplik, te moeilik, van geen praktiese nut,
hoogmoedig en omslagtig was; en dat dit tekort skiet aan gevoels- en uitdrukkingswaarde.
Ten opsigte van Engelse leenwoorde en "kleurling-Afrikaans" was die respondente onder
andere van mening dat dit die Afrikaanse woordeskat verryk en verlewendig; dat alledaagse
omgangstaal vol Engelse leenwoorde en uitdrukkings is; dat Afrikaans toegelaat moet word
om natuurlik aan Engels te ontleen; dat dit dikwels meer beskrywend en bondiger is; dat
dit gemaklik uitspreek; dat dit byderwets is; dat "Anglisismes" in elk geval voldoen aan die
verstaanbaarheidsreel; en dat dit meer gemaklik, natuurlik, spontaan en informeel is. Sien
ook 7 .4 in hierdie verband.
In die lig van bovermelde kan daar aangeneem word dat die ingewikkelde taal- en
litererwetenskaplike aanbieding van Afrikaans op skoolvlak leerlinge van Standaardafrikaans
afskrik en vervreem, en dat taal- en litererwetenskaplike aanbieding op sigself dus 'n
remmende faktor in die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans is.
Soos hierbo genoem, is daar wel leerlinge wat in die vakwetenskaplike aspekte van die taal
belangstel, veral met die oog op tersiere studie. Hier bestaan ruimte vir die definiering van
terminologie wat op sigself moontlik ondoeltreffend en antagoniserend op skoolvlak kan wees.
Die gebruik van vakwetenskaplike terminologie kan op skool slegs funksioneel aangewend
word, m.a.w. dit word terloops aangeleer in assosiasie met taalgebruik, en dan ook net die
basiese klankverskynsels soos asslmilasie, ontronding en miskien vokaalverlenging of verkorting omdat dit duidelik in taalgebruik waarneembaar is en nie nuttelose, vreemde

begrippe op die kognitiewe vlak is nie. Woorde soos assimileer, rond, verleng, verkort, ens.
word ook in ander kontekste gebruik. Gevorderde terme soos bilabiale-eksplosief, laterale
klanke, ens. sou egter vir meer teoretiese studies in 'n later stadium soos op kollege of

universiteit nuttiger wees.
Op literere vlak kan daar meer boeke per jaar gelees word sonder om enige van hulle te
eksamineer.

Persoonlike ondervinding en navorsing dui daarop dat leerlinge feitlik

onmiddellik antagonisties teenoor 'n boek is wanneer hulle weet hulle moet eksamen daaroor
skryf. Daar bestaan ook 'n waarskynlikheid dat die litererwetenskaplike eksaminering van
voorgeskrewe boeke leerlinge 'n teesin in lees laat ontwikkel. Ook in hierdie opsig bestaan
daar ruimte vir tersiere navorsing.
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4.6.3 Standaardafrlkaanse onderrig en taallnteme konflik
In die praktyk het die onderrig van Standaardafrikaans op skoolvlak sonder enige
toegeeflikheid en sensitiwiteit vir ander varieteite leerlinge taalinteme konflik laat beleef, wat
onder andere tot swak skolastiese prestasie aanleiding gegee het.
De Villiers (1992:287-316) wys onder andere op die volgende:

(a)

Die konflik waarin Afrikaans en sy spraakgemeenskap verkeer, is die gevolg van die
oorgang van 'n apartheidsamelewing na 'n demokratiese post-apartheidsamelewing.
Die apartheidsera het saamgeval met wat as 'n pre-sosiolinguistiese era in die
Afrikaanse taalkunde beskou kan word: 'n tydperk waartydens die omlyning van die
Afrikaanse spraakgemeenskap grootliks ooreengestemhetmetdie apartheidsideologie
(vgl.4.5.2). Die bepaling van norme vir die standaardvarieteit bet in hierdie era

op

soortgelyke

en

ondemokratiese

wyse

geskied

(vgl.

ook

1.3.4).

"Moedertaalsprekers en taalvorme wat volgens alle aanvaarde (sosio-)linguistiese
kriteria binne die kader van die spraakgemeenskap en die linguistiese normstruktuur
moes val, is in hierdie tydperk polities en taalkundig as buite die kader gedefinieer"
(ibid., p.287)(vgl. 3.1.1).
(b)

Met die verskuiwing van die Afrikaanse taalkundetoneel na die sosiolinguistiek, het
daar al meer stemme opgegaan vir 'n herwaardering van (a) die Afrikaanse
spraakgemeenskap en (b) die normsisteem van die taal. (Vergelyk Bartsch se stelling
dat daar konflik is tussen 'n norm wat bestaan, maar nie geregverdig is nie, soos
bespreek in 3.2). Die vorige bedeling het onder andere op skoolvlak taalinteme
konflik en opvoedkundige onderprestasie veroorsaak, wat 'n linguistiese grondslag
het. Die feit dat alle lede .van die heterogene Afrikaanse spraakgemeenskap nie
dieselfde vaardigheid in die norm, naamlik Standaardafrikaans, het nie, het gelei tot
sosiale penalisering van die sprekers van ander varieteite. Die afkeuring van die
fokale dialek (taalvarieteit) waaraan kinders blootgestel word tydens hul

prim~re

sosialiseringsfase, het daartoe gelei dat onderwysers die manier waarop leerlinge praat
eksplisiet afgekeur het, wat die indruk by leerlinge gewek het dat hulle kognitief en
kultureel agterlik is (ibid., pp. 288-289).
(c)

Die taalnorme van veral die wit gedeelte van die Afrikaanse spraakgemeenskap - die
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gedeelte wat Standaardafrikaans geskep het - was natuurlik nader aan die
standaardtaalvorrn, met die gevolg dat leerlinge uit hierdie gedeelte van die
Afrikaanse spraakgemeenskapskolasties bevoordeel is omdathulle mindertaalinteme
konflik ervaar het. Die taalnorrne wat met ander woorde in die onderrigsituasie
gebruik is, was die van die forrnele standaard, ofte wel die normatiewe standaard.
Hierdie norme, wat deur taalstandaardisering bepaal is, is gekodifiseer as
preskriptiewe norme.
(d)

Die hipotese is dan dat kinders wat die norrne van die "niestandaardvarieteit"
geintemaliseer het, die onderrigsituasie met 'n linguistiese agterstand betree het.
Boonop was die norm, Standaardafrikaans, gebaseer op ongeldige norrneringsgronde,
naamlik Nederlands.

As gevolg daarvan het Standaardafrikaans 'n kunsmatige

karakter verkry en as't ware 'n superstandaardvorrn van die taal geword. Daarom het
selfs Afrikaanse standaardtaalsprekers taalinteme konflik beleef (ibid., pp. 290-291).
Vergelyk die response van die leerlinge in 4.6.2 hierbo in hierdie verband.
(e)

'n Belangrike aspek is dat die "Afrikaans van die skool" (soos uitgedruk in die
leerplanne en die keuse van voorgeskrewe boeke) norrne en waardes oorgedra het wat
eie is aan die Afrikaner-Nasionalisme (sien Du Preez, 1983, soos bespreek in 3.2), en
dus gebots het met die

w~reld

van die "werkersklas" of die res van die Afrikaanse

spraakgemeenskap - dit het nie by die gemeenskap se behoeftes, persepsies en
ervaringsw~reld

gepas nie. (Hoe skryf 'n boorling van 'n minder gegoede, stedelike

w<>C\?buurt bv. 'n opstel oor 'n jagtog of 'n "besoek aan oupa op die plaas"? - eie
kommentaar).

Die waardesisteem en kultuur van die groep wat met die

Standaardafrikaans geassosieer is, naamlik die Afrikaner, het gevolglik die
gestigmatiseerde varieteit geword (De Villiers, 1992:293).
Dit is dus duidelik dat die onsensitiewe benadering wat met betrekking tot die onderrig van
Standaardafrikaans en Superstandaardafrikaans (ibid., p.306) as preskriptiewe norm aan
skole gevolg is, taalinteme konflik veroorsaak het en onder andere tot die stigmatisering van
Afrikaans as apartheidstaal gelei het. Sowel stigmatisering as weerstand teen verrykende
invloed van ander varieteite was 'n beperkende faktor in die natuurlike ontwikkeling van
Standaardafrikaans.
Die implikasies is dat hierdie anomaliee van die Standaardafrikaanse paradigma nie ten
opsigte van die nuwe paradigma kan geld nie, aangesien dit diskrepansies bevat het ten
opsigte van norrne wat bestaan, maar nie geregverdig is nie; norme wat geldig is, maar nie
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bestaan nie en norme wat geregverdig, maar nie geldig is nie (sien 3.2).
Wanneer 'n nuwe normstelsel ter sprake is in die geval van Afrikaans, sal daar indringend
besin moet word oor aspekte soos "korrekte" en "verkeerde" of "aanvaarbare" en
"onaanvaarbare" taalgebruik. In hierdie verband wys Van de Rheede (1994:167-170) op die
volgende:
(a)

Dit is linguisties ongefundeerd om met verwysing na sekere taalvarieteite te praat van
"korrekte" en "verkeerde" taalgebruik - alhoewel daar steeds mense is wat opreg glo
dat sekere Afrikaanse konstruksies en uitspraakvorme verkeerd is. Daarom word
konstruksies soos "ons is meerer gelukkiger as hulle", "bisag" (besig), "loep" (loop) en
"galoef" (geloof) as "verkeerd" bestempel. Van de Rheede voer aan dat dit vreemd is
om sodanige konstruksies/ uitspraakvorme as verkeerd te bestempel wanneer so 'n
groot gedeelte van die moedertaalsprekers van Afrikaans dit gebruik. 'n Uitspraak dat
dit "foutief'' is, is nie linguisties gefundeerd nie, maar berus op die houdings van
sprekers teenoor sekere vorme.

Vanwee die lae status wat die vorme in die

gemeenskap het, word hulle as "foutief" bestempel, met ander woorde, hulle word
gestigmatiseer.
(b)

Daar bestaan 'n opvatting dat kinders geleer moet word om hulle in "keurige" taal uit
te druk. Linguisties gesproke is alle varieteite egter gelykwaardig, met die potensiaal
om ook hoer funksies te kan hanteer. Daarom kan enige vak in enige varieteit
onderrig word - bv. Wiskunde in Namakwalandse Afrikaans (op. cit., p.168-169).

(c)

Sosiolinguisties is daar aangetoon dat onderwysers leerlinge wat die standaardvorm
gebruik gunstiger evalueer as die wat ander varieteite gebruik, en dit dus tot kinders
se voordeel is om die standaardtaal te praat. Volgens Van de Rheede (op. cit., p.170)
het hierdie argument geen linguistiese of opvoedkundige meriete nie: in plaas daarvan
dat die leerling gedwing word om die standaardvarieteit te gebruik, behoort
onderwysers eerder van hul vooroordele bewus gemaak te word.

(d)

Nog 'n argument ten gunste van die onderrig van die standaardvarieteit is dat
leerlinge dit moet aanleer om te verhoed dat daar in die

beroepsw~reld

teen hulle

gediskrimineer word. Varieteite is egter groepsmerkers deurdat dit onder andere
groepsolidariteit en gemeenskapslojaliteit uitdruk. Daarom sal kinders in weerwil van
ekonomiese en sosiale oorwegings nie geredelik die taal van die onderwyser praat nie.
Werkersklaskinders praat nie sommer die taal van die hoe sosio-ekonomiese groep
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nie, en baie verrny die standaardvorrn omdat hulle dit as verhewe en gekunsteld
beskou. Daarteenoor sal persone wat middelklaswaardes nastreef sonder moeite die
taal van die middelklas internaliseer omdat hulle hulle met die middelklas assosieer.
Van de Rheede se argumente impliseer onder andere dat Afrikaans in die eerste plek
demokraties en gerig op gebruiksfrekwensie moet wees (waarom word QJl. 'n stadium bv.
dikwels as "verkeerd" bestempel wanneer so 'n groot gedeelte van die Afrikaanssprekendes
die konstruksie daagliks gebruik? - persoonlike kommentaar). Daar sal opnuut besin moet
word oor gekondisioneerde opvattinge oor "keurige" taal - veral deur normeerders en
opvoeders in die klaskamersituasie. Leerlinge sal steeds nie heeltemal die taal van die
onderwyser gebruik nie ter uitdrukking van groepsolidariteit, maar die nuwe norrnstelsel sal
veel nader aan die aktuele, omgangswerklikheid wees en nie weersin uitlok as die simbool
van 'n etniese groep nie. Enige vak kan inderdaad in enige varieteit onderrig word omdat
wetenskaplike vakterrne neutraal staan en nie tot die kernwoordeskat van een spesifieke
varieteit behoort nie - dit behoort bv. ook tot die woordeskat van 'n spontaan
gestandaardiseerde Afrikaans.
Onderrig in 'n bi-dialektiese taalmodel (Van de Rheede,1994:172-174), wat beide die
erkenning van die standaardvorrn en die taalvarieteit van die leerling erken, impliseer dat
onderrig in die standaardvorrn geskied sonder 'n poging om die leerling se taalvarieteit te
onderrnyn. Leerlinge word aangemoedig om hulle in beide varieteite uit te druk, en word in
die proses bewus gemaak van verskille en ooreenkomste tussen die twee varieteite. Omdat
houdings teenoor taalvarieteite diep gewortel is in Suid-Afrika, word daar erken dat sosiale
stigmatisering van die "niestandaardvorrn" stremmend kan inwerk op toegang tot
geleenthede, en is een van die oogmerke van die bi-dialektiese taalmodel die verwerwing van
die standaardtaal, wat vir die toekoms 'n nuwe norrnstelsel vir Afrikaans kan wees, soos in
hierdie studie bepleit.

4.6.4 Die remmende ultwerklng van eksterne eksaminerlng

Die probleem ten opsigte van die eksterne eksaminering van Afrikaans op skoolvlak was tot
dusver gelee in die oordrewe klem op die gebruik van die Standaardafrikaanse varieteit op
skoolvlak en die dienooreenkomstige stigmatisering en selfs ignorering van ander varieteite
in die proses (die saak word wel reggestel in die voorstelle vir nuwe sillabusse waarin die
klem op mondelinge vaardigheid val - vgl. die Tussentydse kernsillabusse vir Afrikaans
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Eerste en Tweede Taal [Departement van Onderwys, 1995]).
Omdat daar gewerk word met die oog op 'n eindeksamen en eksterne standaarde geld, moes
die Standaardafrikaanse norme van 'n enkele eksterne eksaminator in vorige sillabusse
geantisipeer word, en is baie varieteite as "verkeerd" bestempel uit vrees dat die eksterne
eksaminator dit ook as "verkeerd" sal bestempel (persoonlike ondervinding).
Hierdie onaanvaarbare situasie het 'n groot rol gespeel in die handhawing van 'n kunsmatige
Skoolafrikaans en ultrakonserwatiewe, verouderde en selfs argaiese Boekafrikaans, wat ver
verwyderd is van die alledaagse, werklike en lewende spreek- en omgangstaal.
Leerlinge is bv. geleer dat dit "verkeerd" is om

noga~

te skryf, en dat die "korrekte"

Afrikaans nogal is. 'n Groot oorsaak van hierdie beginsel van reg en verkeerd is miskien
die bestaan van eksterne eksaminering, met voorgeskrewe (en onrealistiese) norme as riglyne
- norme wat bestaan, maar nie geregverdig is nie.
Die wenslikheid van die standaardvarieteit bo ander varieteite het dus voorrang by eksterne
eksaminering geniet, wat geneig was om dogmaties eerder as pragmaties (demokraties) te
wees.
Hoe wenslik is dit dat Afrikaans as skoolvak ekstern geeksamineer moet word?

Hoe

belangrik is dit vir die basiese doel agter die onderrig van Afrikaans op skool, naamlik

kommunikasie, dat daar onderskei moet word tussen 'n stryd om lewe en dood (verkeerdl)
en die oorgekultiveerde stryd QJ2 lewe en dood (korrekl)?
Eksterne eksaminering van 'n taal ontaard dikwels in haarklowery - die fort~ van die purls met varieteit en vernuwing die slagoffers daarvan. Gevolglik kan daar onomwonde beweer
word dat die vorm wat eksterne eksaminering in vorige sillabusse aangeneem het 'n
remmende faktor in die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans was.
Eerstetaalonderrig (onderrig in die huistaal) behoort na die mening van hierdie navorser bloot
op die verbetering van kommunikatiewe vaardighede gerig te wees - sonder dat die swaard
van "druip" oor die leerling se kop hang. Eintlik is dit irrasioneel om te beweer dat 'n
kognitief normale leerling die taal waarin hy daagliks sy fynste behoeftes, gevoelens,
ensovoorts kommunikeer as skoolvak "gedruip" het. Daar kan wel simbole vir die graad van
'n leerling se bedrewenheid in sy huistaal toegeken word (welke simbole altyd 'n mate van
subjektiwiteit sal bevat - wat vir die een onderwyser "puik" mondelinge of skriftelike stelwerk
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is, is nie noodwendig vir 'n ander "puik" nie). Die feit dat leerlinge egter hul huistaal as
skoolvak kan "druip" is 'n aanklag teen die stelsel se taalwetenskaplike benadering en
onvermoe om •n opbouende, interessante, aangename, inspirerende en aktuele Afrikaanse
sillabus aan skoolleerlinge te bied.

4. 7

Die rol van woordeboeke en woordelyste

Die normatiewe aard van woordeboeke vir Jan Alleman verteenwoordig 'n beperkende
invloed op die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans indien die gesag van woordeboeke in
so 'n mate aanvaar word dat gevestigde, bestaande taalkonstruksies en uitdrukkings as
"verkeerd" of "onaanvaarbaar" bestempel word bloot op grond van die feit dat daar nog geen
"amptelike" erkenning daarvoor in bestaande woordeboeke of woordelyste verskyn nie.
In amptelike korrespondensie van 'n staatsinstelling soos die Suid-Afrikaanse Polisiediens en
heelwat openbare sprekers oor die radio- en televisiediens het die woord aanspreek
byvoorbeeld 'n betekenisverbreding ondergaan. Voorheen was die betekenis van die woord
beperk tot "rig tot/praat met", "berisping gee" of "begin te gebruik" (lg. geselstaal)(HAT,
1991:10). Waarskynlik onder Engelse invloed is aanspreek egter deesdae ook frekwent in
die betekenis van "aandag gee aan/die hoof bied." In die Engelse idioom kom die konstruksie
to address a problem voor. Na analogie van hierdie uitdrukking het Afrikaanssprekendes

ook nou probleme begin aanspreek.
Wanneer Jan Alleman en normbewakers hulle dan op die gesag van HAT beroep om die
konstruksie 'n probleem aanspreek as "foutief'' en "onafrikaans" te bestempel, werk die
normatiewe gesag van die woordeboek beperkend op die natuurlike ontwikkeling van
Afrikaans in. Min of meer die omgekeerde vind weer plaas wanneer gevestigde ontlenings
soos steak en boks (kartondoos) in AWS (1991:279, 106) opgeneem word.
Wanneer woordeboeke bydra tot die stigmatisering van sekere taalvorme, beperk hulle ook
die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans, soos byvoorbeeld 'n paar gevalle wat in die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) verskyn.

Die publikasiedatums van die

woordeboek moet egter in ag geneem word. Dit is haas ondenkbaar dat voorbeeldmateriaal
soos

in

hierdie

afdeling

en

in

die

Bylaag onder

[6]

in

resente

Afrikaanse

woordeboekpublikasies sonder kwalifikasie kan verskyn. Kritiek op WAT en soortgelyke
publikasies dien hier slegs as historiese perspektief op die ideologie agter Standaardafrikaans.
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In WAT word "kleurling-Afrikaans" en Anglisismes gestigmatiseer. Alhoewel daar melding
gemaak word van die "Kleurling" se "vindingryke taalgebruik", word dit met 'n
paternalistiese houding gedoen, bv. in die voorbeeldmateriaal: "aanklam: (Kleurl.) 'n Dop
wyn gee: Gaan Oubaas my dan nie 'n bietjie aanklam nie?" (Deel I, p.18).

Verder verskyn die afkorting "Kleurl." vir "Kleurlingtaal" sonder enige kwalifikasie in al sewe
eerste dele van WAT. Ook verskyn daar 32 lemmas met die begrip "Kleurling/kleurling" as
onderwerp.

N~rens

verskyn daar enige aanduiding oor die pejoratiewe aard van hierdie

metafoor nie, en die apartheidparadigmatiese denkpatroon agter die opname van lemmas
soos die volgende is voor die hand liggend: kleurling-Afrikaans; Kleurling-Afrikaans;
Kleurlingbloed; Kleurlingboetie; Kleurlingprobleem; kleurlingskepsel; kleurlingslaaf;

ens.
Esterhuyse (1987:123-130) wys op die psigolinguistiese proses waardeur tale leksikologiese,
semantiese en metaforiese aanpassings ondergaan ten einde kognitiewe gestalte te gee aan
konsepte of ideologiee wat binne 'n gemeenskap ontwikkel. Hy wys daarop dat 'n bewustheid
van hierdie psigolinguistiese proses noodsaaklik is om veranderinge te verstaan wat
Standaardafrikaans ondergaan het om die apartheidsbeleid te akkommodeer.
Daaglikse ervaringe berus wesenlik op 'n unieke weergawe van die werklikheid, gekodifiseer
deur die metafore van ons taal. Daarom bepaal taal ons werklikheidservaring, en kan taal
"die werklikheid lieg". Metafore soos Kleurling, Gam se geslag, Kleurlingprobleem, ens., gee
dus nie taalgestalte aan werklikhede nie - dit is eerder 'n geval van 'n werklikheid wat deur
die taalgestalte geskep word.

Lemmas soos die bovermelde verteenwoordig eerder 'n

werklikheid wat begeer word (ibid., p.125). Vergelyk ook 1.3.4 oor die verhouding tussen taal
en mag.
Esterhuyse wys daarop dat ook die 1979-uitgawe van HAT 'n diensbaarheid toon aan die
linguistiese vergestaltingsproses van die apartheidsbestel. (In die 1991-uitgawe verskyn
dieselfde lemmas wat deur Esterhuyse bespreek word steeds sonder kwalifikasie.)

'n

Ondersoek van die twee lemmas Kleurling en Boer toon onder andere dat (a)

'n linguistiese mite opgeteken word deur 'n inskrywing soos Kleurling-Afrikaans, wat
gestalte gee aan 'n gewenste werklikheid;

(b)

"gekleurde" stereotipes versterk word deur lemmas soos Kleurlingjong;
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(c)

die lemma Kleurlingslaaf 'n retrogressiewe reifikasie verteenwoordig aangesien die
woord Kleurling voor 1825 onbekend was en Afrikaanderslaafwaarskynlik voor die
tyd gebruik is, wat van die woord Kleurlingslaaf'n konstruksie maak wat iets beskryf
wat nooit bestaan bet nie;

(d)

die

h~

gebruiksfrekwensie van Boer as benaming vir 'n polisieman nie in hierdie

betekenis in HAT opgeneem is nie;
(e)

lemmas soos boerebedrieer, boerehater en boereverneuker ideologies gelaai is om dit
diensbaar te maak aan die Afrikaner-Nasionale ideologie (dit weerspieel die Afrikaner
se gevoel dat hy bedreig en gehaat word); en

(f)

die lemma Boeretaal die misleidende Afrikanersentriese siening ondersteun dat
Afrikaans die volksbesit van slegs die Boere is.

Dit is dus duidelik dat die Afrikaanse taal deur hierdie lemmas gemanipuleer is om 'n
gewenste werklikheid linguisties te vergestalt (ibid., pp.123-130).
Die bydrae van woordeboeke soos WAT en HAT tot die vestiging van die mite van die
"Kleurling" as synde minderwaardig, skelm, 'n dronklap, problematies, 'n kneg, onambisieus,
agterlik en gewelddadig, met 'n minderwaardige en "vervormde" soort "nie-standaard"
taalgebruik, blyk duidelik uit heelwat van die lemmas in WAT en HAT. Dit isjammer dat
hierdie lemmas met sulke stigmatiserende kortsigtigheid en sonder enige kwalifikasie
hoegenaamd in die "vlagskip" van Afrikaanse woordeboeke, WAT, asook HAT, verskyn as
herinnering aan 'n tydperk in die geskiedenis van Afrikaans as dominante taal in Suid-Afrika.
Dit was beslis bevorderlik vir die ideologie van die vormers van Standaardafrikaans. Hopelik
sal die situasie spoedig reggestel word, 6f deur weglating van die lemmas 6f ?eur 'n etiket
soos 'lasterlik', 'diskriminerend', 'beledigend', ens., byte sit. Vergelyk ook die Bylaag onder
[6].

Ponelis (1992:81) wys ook daarop dat die Afrikaanse leksikografie uit die vertaling van
Nederlandse woordeboeke ontwikkel het, en dat hierdie tradisie voortgesit word. In die 1984uitgawe van die Tweetalige Woordeboek (Bosman et al) verskyn daar bv. nog talle
Nederlandismes. Die volgende is enkele voorbeelde:

afdruip, ajhandig maak (steel), afpel (afdop), afstempel (inklok), afwasbak (wasbak),
Algerye, op die begane grond wees (op grondvlak wees), iemand se voorbidding
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behoef, 'n motoris bekeur ('n kaartjie gee), iemand belaag (voorle), belabberd

(bedremmeld), die belendende vertrek (die vertrek langsaan), dit benieu my (ontstel
my), deuk (duik), dupe (gek), ensovoorts.
Ponelis betoog dat een van die heel belangrikste wetenskaplike prioriteite vir Afrikaans 'n
nuwe wetenskaplike naslaanwoordeboek van die omvang van HAT is, waarin 'n "betroubare
en dinamiese" beeld van Standaardafrikaans gebied word (ibid., p.81). WAT is nie hierop
ingestel nie en sal nog lank neem om te voltooi. Kommersiele woordeboeke soos HAT en
Nasionale Woordeboek is 6f te voorskriftelik 6f te beperk om verteenwoordigend van
hedendaagse Standaardafrikaans te wees.
Die gevolg van hierdie toedrag van sake is dat die woordeboekgebruiker met 'n verouderde
en onaktuele Afrikaans gekonfronteerword, en dat die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans
daaronder ly.
Daar is wel positiewe tekens in hierdie verband.

Hans Buttner het in 1995 Human &

Rousseau verlaat om in opdrag van Nasionale Boekhandel die Pers se woordeboekbelange in
'n nuwe afdeling, Pharos, saam te snoer. Volgens Buttner gaan die afdeling poog om "al die
woordeboeke

in

die

groep

doeltreffend

en

gerasionaliseerd

verbruikersvriendelike en nuttige woordeboeke uit te gee".

uit

te

bou,

en

Hy beplan onder meer

woordeboeke wat die "taal in aksie sal wys" (Nasoersnuus,jaargang 16, nr. 2. Maart 1996).
Hierdie beleid impliseer hopelik dokumentere vergestalting van aktuele Afrikaans, die taal
soos dit werklik deur die meerderheid sprekers gebruik word - met die gepaardgaande
statusverhoging van die varieteit. Sien die bespreking in 5.6 in hierdie verband.

4.8

Emotiewe kwessies: Afrikaansgebruikers, vervreemding en weerstand teen
verandering
"(D)ie behoud van Afrikaans gaan nie net oor die aanvaarding (opnuut) daarvan as
'n

algemene

spreektaal

nie,

maar

ook

oor die

aanvaarding

van

die

Afrikaanssprekende."

(Evert Knoesen, SR-lid vir Akademiese Belange, UPE: DB, 17 Okt 1996)
Wanneer paradigmaverskuiwing ter sprake is soos in die geval van aktuele Afrikaans, moet

214
daar rekening gehou word met twee verskillende dog interafhanklike dimensies van taal,
naamlik (a) die kommunikatiewe aspek en (b) die emotiewe aspek, soos beskryf deur
Swanepoel (1992:121).
Aktuele Afrikaans gaan grootliks oor 'n Afrikaans wat in alle kommunikasiebehoeftes - die
hoer sowel as die laer behoeftes - voldoen, en wat dus
sekond~r draer van

prim~r

kommunikasiemedium en

sosiokognitiewe emotiewe aspekte is. Aktuele Afrikaans verteenwoordig

dus 'n rasionele benadering tot Afrikaans as bloot 'n middel van kommunikasie (sien
hoofstuk 5).
Daarom kan sekere emotiewe aspekte wat aan Afrikaans verbonde is as struikelblokke in die
pad van vernuwing beskou word, veral 'n oordrewe liefde vir die taal as 'n soort lewende
personifikasie.
In die praktyk word die "liefde" vir Afrikaans emotief verwoord in vele tekste en betoe - onder
andere deur dit te personifieer. Swanepoel (op. cit., pp.123, 139) gebruik die volgende
aanhalings, onderskeidelik deur Franklin Sonn, Beyers Naude en Van Rensburg, om hierdie
argument te illustreer:

... daardie Afrikaans wat ons 6ns moedertaal noem en daardie taal wat ons liejhet.
(Sonn)
Afrikaans is my moedertaal. Dis 'n taal wat ek liejhet en wat ek graag bevorder wil
sien. (Naude)
Daar was ook aanvalle waarvan Afrikaans onbewus was, en waarvoor hy nie in die
jongste verlede, en ook verder terug, 'n teenstrategie kon ontwerp nie.

(Van

Rens burg)
Hierdie taalliefde impliseer onder andere hoogskatting en lojaliteit. In terme hiervan word
taalverraad en dissensie egter ook vertolk. Taalverraad manifesteer horn in enige handeling
of houding wat 'n vraagteken agter enige aspek van die prototipiese taalliefdesmodel plaas
(ibid., p.141). Daarom kom dit bv. neer op taalverraad of dislojaliteit om te suggereer dat
Afrikaans sy ampstaalstatus kan/moet prysgee - of dat dit, in die geval van aktuele Afrikaans,
'n nuwe gedaante en rol moet aanneem.
Een van die ander kenmerke van die taalliefdesmodel wat in 'n besondere taalmite beslag
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kry, is die hoogskatting van die moedertaal op grond van die funksie daarvan as

identiteitsmerker. In terme van

di~

mite bepaal 'n mens se moedertaal jou identiteit as

individu/groep, gee dit uitdrukking aan die "unieke volksiel" van die moedertaalsprekers van
die taal en onderskei dit die individu in altwee hierdie opsigte van ander individue/groepe
(ibid., p.142) (vergelyk 4.2.4 en 4.5.1). In hierdie verband haal Swanepoel (op. cit., p.145-146)
Peter Snyders soos volg ten opsigte van Standaardafrikaans as model aan: "Inherent in hulle
model is sulke heilige koeie soos blankwees, Christelik-beskaafdheid, Afrikanerkultuur en
nasionalisme. Dit alles beletjulle omjulle model te korrigeer. Julle taal is dus verstrengel
in sy eie ideologie." Hierdie emotiewe waardes verbonde aan Standaardafrikaans, waarvan
die meeste aan verinitologisering (sien 3.2) toegeskryf kan word, sa1 deeglik in aanmerking
geneem moet word wanneer vemuwing van die taal beoog word. Dit kan inderdaad as
struikelblokke in die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans beskou word.
Die paniek in sekere geledere van die Afrikaanse spraakgemeenskap oor die voortbestaan van
Afrikaans verteenwoordig 'n uiters beperkende invloed ten opsigte van vemuwing in
Afrikaans.
Die val van apartheid het wel saamgegaan met die val van die dominante Afrikaanse
bewindhebbers, maar daar kan nie sonder meer geredeneer word dat dit gepaard gaan met
die val van Afrikaans self nie - vergelyk bv. die gevalle van ander inheemse tale soos isiXhosa
en isiZulu, wat sedert die koms van koloniale Europese tale sonder enige amptelike taalstatus
voortbestaan het - ten spyte daarvan dat hierdie tale gedurende hierdie tydperk weinig
ekonomiese waarde gehad het.
Alhoewel die val van apartheid 'n "bedreiging" vir establishment-Afrikaans kan inhou, kan
daar ook geredeneer word dat Afrikaans in die proses bevry is van vele politieke kettings
waaraan die taal verbind is (vergelyk ook die bespreking in 4.5 hierbo). Dit is dan ook, heel
voorspelbaar, hoofsaaklik konserwatiewe wit Afrikaanssprekendes wat voel dat die taal se
voortbestaan bedreig word.
Webb (1992: 112-115) noem verskeie voorbeelde van moontlike taalkonflik in 'n postapartheid
Suid-Afrika. Etniese konflik, met taal as mobiliseringsfaktor, kan veral voorkom onder die
sprekers van Afrikaans en die sg. swart tale. Die afskaffing van Afrikaans as amptelike taal
kan reaksion~re kragte ontketen omdat Afrikaanssprekendes redeneer dat hulle emosioneel
en intellektueel baie belt! het in die Afrikaanse kultuur, en enige verlies aan bestaande
voorregte dus tot konflik sou kon lei. Hierdie konflikmoontlikhede word versterk omdat
Afrikaans tans op gelyke voet met Engels verkeer.
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Die volgende briewe wat in die Afrikaanse koerant Die

Buq~er

verskyn het, is sprekende

bewyse hiervan (vgl. ook 3.2):

(a)

"Mense moet die pad ondersoek wat die Vryheidsfront bied. Ek waarborg dat hulle
aangenaam verras sal wees om te vind dat die Vryheidsfrontjuis dit bied wat die
NP versaak het: taal, kultuur en eie onderwys in eie gemeenskappe."

(DB, 15 Desember 1994)

•

Let op die gebruik van "versaak" en "taal ... in eie gemeenskappe" - die
implikasie is dat die Afrikaner in die steek gelaat is en dat sy eie identiteit soos onder andere vergestalt in 'n "eie taal" - bedreig word.

(b)

"Iemand 'aan my onbekend maar waarskynlik 'n lid {of lede} van die regime het
met 'n slim set gekom om van Afrikaans as amptelike taal ontslae te raak. Die

stone word naamlik aan ons, die Afrikaanssprekendes, opgedis dat daar tien tale
in Suid-Afrika is wat op gelyke voet met Afrikaans meeding as amptelike tale.
Daarom moet Afrikaans maar tevrede wees om in die Lang tou in te val vir
amptelike erkenning. En die ergste is: ons Afrikaanssprekendes val vir die grap!"

(DB, 31 Augustus 1994)

•

Die implikasie is dat die nuwe regering besig is met 'n koverte ondergrawing
van Afrikaans, 'n boereverneukery, en dat Afrikaans en die Afrikaner
"bedreig" word omdat Afrikaans van sy status as een van slegs twee
amptelike tale beroof is.

(c)

"Ek, sowel as baie opregte Afrikaners, is tans besig om in ons daaglikse omgang
met mense, by die werk, oor die radio en TV, in die pers, ens. die sogenaamde
"derde taalstryd" om die behoud van Afrikaans te voer ... in baie opsigte die taaiste
stryd waaraan ons taal nog ooit onderwerp is ... 'n Christen kan nooit, wat sy
geestelike lewe betref, vakansie hou nie. So kan Afrikaners {en nie noodwendig
taalpuriste nie} ook nie wat betrefdie suiwer gebruik van hul moedertaal 'vakansie
hou' nie. (DB, 23 Mei 1994)

•

Let op die eenheid van die Afrikaans-Afrikaner-Christen paradigma. Die
implikasie is weer dat Afrikaans "bedreig" word, en dat die stryd om "die
behoud van Afrikaans" outomaties gelyk gestel word aan die Christen se stryd
teen geestelike agteruitgang. Hierdie soort mening sou as onwetenskaplik
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afgemaak kon word (en dus gei:gnoreer kon word) indien dit nie was vir die hoe
frekwensie van die soort briewe in Afrikaanse publikasies soos Die Bur&er en
Rapport nie.

Daar word ook dikwels in konserwatiewe geledere kritiek teen vernuwing in Afrikaans
uitgespreek. Hierdie kritiek moet egter beoordeel word aan die hand van die natuurlike
weerstand teen verandering wat met paradigmaverskuiwjng gepaard gaan. Boonop moet 'n
mens begrip toon vir die trauma en selfs paranoia van mense wie se selfbeeld gegrond was
op mensgemaakte waardes wanneer hulle skielik besef dat die stelsel hulle nie meer beskerm
nie (Meiring, 1996). Verder moet daar ook in gedagte gehou word dat die kritiek van puriste
en konserwatiewes op aktuele Afrikaans wel deeglik die bestaan van hierdie varieteit
bevestig: moontlik is dit die bevestiging van die koms van 'n nuwe paradigma.
Die volgende is tiperende voorbeelde van kritiek wat teen aktuele Afrikaans uitgespreek word
(sien ook die Bylaag onder [5]):
(a)

"Maar wanneer onderwysers, predikante en ander grootmense begin praat van
"stunning", "cool", "fab ", "obviously", ens., om aanklank byjongmense te vind, dan
het dit tyd geword om hulle reg te help want dan het hulle nie 'n "clue" nie.
Sensitiewe tieners sal baie gou aanvoel dat die oom of tannie nie eg is nie, selfs
besig is om by hulle te kruip ... Diegene wat met jongmense kommunikeer, lean
gerus maar hulle "cool" en "stunning performances" Los." (DB, 11 April 1995)

*

Aktuele, moderne Afrikaans word dus hierbo in verband gebring met
onopregtheid, 'n goedkoop soeke na gewildheid en selfs kruiperigheid.

(b)

"Die draaiboekskrywer ...

het reeds

in Konings

daarmee

begin;

hierdie

brabbelagtige brousel deurspek met Engelse woorde waarmee ons nou weer ...
geteister word, en wat sedert die sogenaamde bevryding van Afrikaans ook as
'Los lit-Afrikaans' bekendstaan ... Beskaafde, opgevoede, ordentlikeAfrikaners praat
nie so nie ... "(Die Volksblad, 24 April 1995)

*

Moderne Afrikaans word dus hierbo in verband gebring met onopgevoedheid,
onbeskaafdheid en ongemanierdheid - en word in jukstaposisie teenoor die
omstrede Algemeen-Beskaafde Afrikaans geplaas (vergelyk 3.2).
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(c)

"Ek kan nie glo dat iem.an.4 van Afrikaans 'n common, brabbelagtige brouseltaal
wil maak sod.at dit kan voortbestaan nie ... Daar is inderdaad 'n 'difference' tussen
hulle en die meeste Afrikaanssprekendes ... wat, indien dit getoets kan word,
oorweldigend ten gunste daarvan sal wees dat Afrikaans in sy suiwerste vorm,
sander besoedeling uit watter oord ook al, gebruik moet word om juis sy

voortbestaan te verseker ... Dit beteken nie hoogdrawende ... kansel-Afrikaans ...
nie. Maar sekerlik ook nie die loslit-brousel van die wonderbaarlike Bo-Kaap wat

nou met tipiese Kaapse vermetelheid vol historiese mistastings as die eintlike
skeppers en hoeders van Afrikaans na vore tree nie ... "

(Die Volk5blad, 16

Februarie 1994).

*

Aktuele Afrikaans word dus hierbo beskou as 'n besoedelde taalvorm en 'n
brousel wat met vermetelheid verkondig word.

Dit refiekteer ook 'n

onverdraagsame gesindheid teenoor ander varieteite as Standaardafrikaans,
en impliseer op subtiele wyse dat die noordelike wit Afrikaners die eintlike
"skeppers en hoeders" van Afrikaans is - 'n relik uit die albosentriese
indoktrinasie van Afrikaanssprekendes.
(d)

"Hoe dikwels hoor ons nie woorde soos 'bye, charcoal, carburettor, lighter, stapler'

ens. in ons norm.ale spreektaal nie? ... Kan ons as Afrikaners werklik in verset kom
oor simbole, ens. as ons ons moedertaal nie eers eer nie? Kom ons begin ons
vryheidstryd met die suiwere gebruik van Afrikaans ... " (Die Patriot, 15 Julie 1994)

*

Aktuele Afrikaans word hierbo gelyk gestel aan die verloor van die
"vryheidstryd", terwyl die suiwere "moedertaal" by implikasie soos die
Bybelse vader en moeder geeer moet word- "onsuiwere" Afrikaans is dus by
implikasie sonde (!).

(e)

"By baie van ons mense het hierdie soort plat taalgebruik die reel eerder as die

uitsondering geword ... As ons kinders trots is op hulle taal, sal dit wees omdat
hulle die liefde vir hul eie aan moedersknie geleer het. As hulle dit nie is nie, het
ons gefaal in 'n belangrike deel van ons opvoedingstaak." (Die Afrikaner, 7 Julie

1994)

*

Aktuele Afrikaans word hierbo aan minderwaardige, "plat" taalgebruik gelyk
gestel, 'n taal waarop 'n mens nie kan trots wees nie en wat 'n mislukking in
die opvoeding van die kind aan die euforiese "moedersknie" verteenwoordig.
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Hierdie houdings van sommige Afrikaanssprekendes verteenwoordig 'n remmende faktor in
die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans, onder andere weens calvinistiese en puristiese
opvattinge oor "suiwerheid", wat 'n verouderde koloniale grype na die sogenaamde "suiwer"
taal van die kolonis en sy opvattinge oor beskawing en kultuur impliseer, asook 'n vrees vir
enigiets nuut, onder andere weens natuurlike weerstand teen verandering.
Verder moet die beeld van die Afrikaner wat geskep word deur sulke kortsigtige, oningeligte,
bevooroordeelde, onversetlike en onpragmatiese houdings beslis 'n negatiewe invloed h~ op
die persepsies wat in die breere intranasionale en internasionale gemeenskap jeens Afrikaners
- en ook Afrikaans in die proses - bestaan.
Dit hou ook verband met die fatsoenlike Calvinistiese opvoeding, veral in die liter~re sin. Dit
hou verband met die feit dat publikasies soos Vrye Weekblad doodloop weens 'n gebrek aan
ondersteuning aan die een kant en verdoeming uit konserwatiewe geledere aan die ander
kant, terwyl 'n publikasie wat meesal konsentreer op sensasie, soos Rapport, floreer. Dit hou,
heel anomalies, ook verband met die feit dat daar tot April 1995 met die verskyning van
~

geen Afrikaanse

~

of Penthouse was nie. Die beperkende invloed wat sensuur

deur sensors met 'n subjektiewe, selfgeskepte, dikwels Calvinistiese moraliteit op Afrikaans
se natuurlike ontwikkeling gehad het, is 'n studieveld op sigself wat verder ontgin behoort
te word.
Oor die houding van Afrikaanssprekendes laat Joan van Zyl, redakteur van De Kat, haar soos
volg uit:

"Om deur boikotaksies, aggressie en vuiste vir 'n saak te stry, is outyds. Dit
vervreem eerder en maak mense belaglik in die proses ... Dit sal gaaf wees as
sommige Afrikaners wat namens alle Afrikaners praat, kla en betoog en ons
daardeur in die verleentheid stel, daarmee sal ophou. Deur sonder om te wroeg
ons produk, De Kat, op die mark te sit, bewys ons Afrikaans is modern en bevorder
ons reeds 'n bepaalde beeld oor Afrikaners en Afrikaans sonder om so 'n lawaai
daaroor te maak" (eie onderstreping). (Taalportaal,jaargang 2, nr. 1, eerste kwartaal
1996)(sien ook 6.2).
Ook die Stigting vir Afrikaans (1992:12-13) voer aan dat die Afrikaner volgens vele denkers
sy gesindheid van die verlede sigbaar en waameembaar sal moet verander ten einde meer
aanvaarbaar as individu en groep vir ander groepe te wees. In die proses sal simbole van
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Afrikanerwees - soos Afrikaans as taal - ook met meer simpatie bejeen word.

'n

Gesindheidsverandering onder Afrikaners behels eerstens die aanvaarding van 'n ware
demokrasie, wat die enigste manier is om ander groepe te oortuig om multikulturaliteit en
multitaligheid te aanvaar.
Die emotiewe aard van kwessies oor Afrikaans het weer eens gespreek uit die houding van
die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA), wat gedurende Julie 1996 'n
Afrikaanse skryfwedstryd sle@ vir wit Afrikaanssprekende skrywers uitgesktyf het. In
repliek op die hewige kritiek teen so 'n kompetisie in die pers, verpolitiseer prof. W.J.
Verwoerd Afrikaans in Die Bur@r, 23 Julie 1996: "Die bohaai gaan klaarblyklik nie daaroor

dat potensi.ele deelnemers uitgesluit word nie. Nee, dit gaan oor 'n angsvallige vrees vir
die etiket van rassisme, en by and.ere oor 'n gulde geleentheid om 'n Afrikaanse
organisasie van rassisme te beskuldig. Rassisme is die skeldwoord (sic) wat net teen
blankes gebruik word. Diefeit dat rassisme in Suid-Afrika besig is om hand oor hand toe
te neem deurdat mense uitgeskop is bloot omdat hulle wit is, tel nie".
Uitsprake soos hierdie doen die beeld van die Afrikaner - en in die proses Afrikaans ook groot skade aan.

Die aanvaarding van aktuele, modeme Afrikaans as nasionale standaard impliseer

verandering: 'n uiters belangrike implikasie met emosionele gevolge.
Puth

(1994:127-129)

veranderingsproses.

wys op die belangrikheid van
Op

grond

daarvan

identifiseer

'n oorgangstadium in
hy

drie

stappe

in

'n
die

veranderingsproses, naamlik:
(i)

Die fase waarin daar van die "ou dinge" afstand gedoen word:
Wanneer verandering ondemeem word, beteken dit noodwendig dat daar met
die verlede of die "ou manier van dinge doen" gebreek moet word. (Wanneer
daar bv. deur 'n taalkommissie besluit word dat "vis en chips" gevestigde
invloed is, moet daar afstand gedoen word van die opvatting dat dit 'n
"onsuiwere" konstruksie is.)

(ii)

Die fase waar daar in die 50genaamde "neutrale sone" of oorgangstadium
verkeer word:
In enige veranderingsproses moet daar 'n oorgangstadium wees. Hierdie
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oorgang begin met die einde van die eerste fase. Die neutrale sone is die
"niemandsland" tussen die ou modus operandi en die "nuwe begin". Die
Oorgangsgrondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Nr. 200 van 1993, is
'n goeie voorbeeld biervan.
(iii)

Die fase waar daar 'n nuwe beiin iemaak word:
Die nuwe begin kan alleenlik gemaak word as jy met die "ou dinge" gebreek
bet en 'n tyd lank in die oorgangsfase deurgebring bet.

Weerstand teen verandering gaan gewoonlik gepaard met verandering, en dit sal beslis
ook die geval wees ten opsigte van Afrikaans.
Puth (1994:125) is van mening dat weerstand teen verandering onder andere plaasvind
weens psigologiese weerstand (die inisieerder word bv. beskou as 'n intellektuele mindere),
terwyl persoonlike veralgemenings aanleiding gee tot die NIH-sindroom (Not Invented Here soos vergestalt in die afkere van Afrikaanse puriste ten opsigte van Anglisismes en
ontlenings). Daarbenewens moet faktore soos vrees vir die onbekende, die beskerming van
mag (vgl. 1.3.4), konserwatisme en vooroordele ook in ag geneem word.
Harvey en Brown (1992: 199-200) deel die lewensiklus van weerstand teen verandering
soos volg in:

Fase I:

In bierdie stadium is daar slegs 'n klein getal persone (in bierdie geval in die
Afrikaanse taalgemeenskap) wat die nodigbeid vir verandering insien en die
veranderingsproses emstig opneem. Hierdie persone kan deur ander lede van
die gemeenskap openlik gekritiseer, bespot en selfs vervolg (!) word.

Fase 2:

Die "beweging van verandering" begin groei en verkry momentum.
Verandering word bespreek en meer lede van die gemeenskap verstaan dit.
Die ondersteuners/opponente van verandering word nou geidentifiseer.
Vergelyk in bierdie verband die bespreking onder 3.3.2.1en3.3.2.2.

Fase 3:

Konflik ontstaan tussen diegene wat vir en diegene wat teen verandering is.
Hierdie is die "maak of breek"-fase van die geinisieerde verandering, en die
gevaar bestaan dat weerstand teen die verandering onderskat kan word. Sien
die bespreking onder 4.9 in bierdie verband.
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Fase 4:

Die weerstand teen verandering word nou as "halsstarrig" en "lastig" beskou.
In hierdie fase kan 'n laaste aanslag van die teenstanders van verandering
plaasvind.

Fase 5:

Die weerstand is nou gering en maklik om te beheer.

Volgens Harvey en Brown is daar ook verskeie veranderlikes wat 'n invloed kan uitoefen op
die manifestasie van weerstand teen verandering, naamlik:

*

Voorstanders van verandering: Die voorstanders van verandering kan 'n groot rol
speel in die minimalisering van weerstand teen verandering. Harvey en Brown se
"ideaal" dat die veranderingsproses deur senior lede van die gemeenskap gelei moet
word (die Taalkommissie, woordeboekmakers, media-doyens en akademici in die
geval van Afrikaans) is nie van toepassing op aktuele Afrikaans nie: In die geval van
aktuele Afrikaans moet die standaard geleidelik vanaf grondvlak deur middel van
demokratiese prosesse gevorm word - maar wel met die ondersteuning van seniors.

*

Die graad van verandering: Hoe groter die graad van verandering wat onderneem
gaan word, hoe moeiliker gaan dit wees om dit te implementeer. 'n Nuwe stel norme
vir Afrikaans impliseer nie so 'n groot verandering as wat algemeen gevrees word nie
- dit impliseer eerder verbreding van die taalbasis.

*

Die tydskaal: Die tydperk waarbinne die verandering geimplementeer moet word,
speel ook 'n rol (bv. klein verandering oor 'n lang tydperk of groot verandering oor 'n
kort tydperk). Hoe vinniger die verandering geimplementeer moet word, hoe groter
is die kans dat weerstand teen verandering kan ontwikkel. In die geval van die
implementering van 'n nuwe stel norme vir Afrikaans is daar geen nodigheid om
groot veranderings oor 'n kort tydperk (bv. binne 'n jaar) te bewerkstellig nie. Die
dinamiese aard van taalontwikkeling sal self die graad en tydskaal bepaal, en
normbewakers kan hoogstens die proses (wat reeds aan die gang is, soos aangedui in
3.3.2.3 en bewys word deur die navorsing vir hierdie studie SOOS bespreek in hoofstuk
7) vertraag.

*

Impak op die kultuur: Die impak van die verandering op die gemeenskap moet ook
in ag geneem word.

Hoe groter die impak, hoe groter die weerstand.

Aktuele

Afrikaans sal dus geleidelik die norm moet word in die lig van die simboliek van
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Standaardafrikaans as kultuureie magsinstrument van die wit Afrikaner.
Die stappe om weerstand teen verandering te bestuur, soos aangegee in Kroon (1994:51 7),
kan ook op die infasering van nuwe norme vir Afrikaans van toepassing gemaak word:
(i)

Bepaal die gemeenskap se gereedheid vir verandering: Hier moet die
kultuur van die gemeenskap in ag geneem word. As die gemeenskap nie
gereed is vir verandering nie, sal weerstand ondervind word. Die resultate van
hierdie studie (vgl. hoofstuk 7) dui daarop dat die grootste gedeelte van die
Afrikaanse spraakgemeenskap gereed is vir verandering.

(ii)

Identifiseer die oorsprong van die weerstand: Die oorsprong van die
weerstand teen verandering is gewoonlik in individue, formele groepe en
weerstandskoalisies (bv. die Volkstaat-beweging) gelee.

Di~

individue, groepe

en koalisies moet geidentifiseer word.
(iii)

Bepaal die aard van die weerstand: Weerstand kan in die vorm van
passiewe, aktiewe of aggressiewe weerstand voorkom.

Soos uit hierdie

afdeling blyk, is die weerstand teen aktuele Afrikaans veral in konserwatiewe
kringe aktief en aggressief van aard.
(iv)

Diagnoseer die redes vir weerstand: Eksteme redes vir weerstand teen
verandering is onder andere gelee in die politiek (waardeur Standaardafrikaans
met die politieke oorlewing van die Afrikaner geassosieer word), en inteme
oorsake soos interpersoonlike verhoudings. Aangesien die nuwe benadering
tot Afrikaans primer instrumenteel en demokraties is, behoort dit
interpersoonlike verhoudings op die lange duur te verbeter:

"Attitudes do determine actions, but attitudes can be changed" (Van der
Ross, 1979:113).

(v)

Implementeer strategiee vir die bestuur van verandering: Strategiee
sluit

aspekte

soos

onderhandeling,

verskaffing

van

inligting

en

opleidingsprogramme in. In hierdie verband is Afrikaanse taalonderrig op
skool en die materiaal wat voorgeskryf word, asook die rol van die media (bv.
'n radiodiens soos Radiosondergrense [RSG]), van die allergrootste belang.
(vi)

Evalueer die ·proses:

Indien die program suksesvol is, moet daarmee
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voortgegaan word, maar indien dit nie slaag nie, moet daar weer by die eerste
stap begin word.

4.9

Die rol van openbare uitsaaidienste

Openbare uitsaaidienste soos die televisie en radio bet ook in die verlede bygedra tot die
stagnering van Standaardafrikaans deur slegs die standaardvorm te gebruik. In die proses
is die omgangstaalvorme van Afrikaans verwaarloos, en is 'n "ideale" soort standaardvorm
aan kykers en luisteraars voorgehou.
Boonop is die werk van kunstenaars soos Nataniel, Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis nie
oor Afrikaanse senders uitgesaai nie - waarskynlik oor die politieke uitsprake van
kunstenaars soos Kerkorrel en "onfatsoenlike" lirieke wat as "niestandaard", lasterlik en kru
beskou is (sien ook 4.2.4 en 6.2 in hierdie verband). Deur hierdie kunstenaars te ignoreer,
is die beeld van Standaardafrikaans as 'n preutse, eksklusiewe en geidealiseerde taal versterk.
Later bet die beleid aansienlik verander, en is omgangstaalvariante van Afrikaans geredeliker
oor televisie uitgesaai. Dit sluit programme soos Die Manakwalanders, Onder Engele, Tussen
Duiwels (sien 6.2), Vetkoekpaleis (sien 6.2), Paradys en Meeulanders in. Natuurlik was daar
uit konserwatiewe geledere weer fel kritiek op die gebruik van spontane, natuurlike
taalgebruik in sulke programme, soos bv.: "Is dit hoe Afrikaners Afrikaans praat- soos die

mense in die nuwe TV-dramareeks Paradys? As dit is, wil ek nie meer 'n Afrikaner wees
nie. So ongeloojlik common is dit" (Die Volksblad, 24 April 1995). Vergelyk 4.8 en die
bespreking van Vetkoekpaleis in 6.2 in hierdie verband.
Vernuwing ten opsigte van die radiodiens is ook aan die gang. Dit blyk uit die uitgesproke
beleid van die nuwe hoof van RSG, mnr. Mohamed Shaikh, wat aan die einde van 1995 in
die pos aangestel is. Mnr Shaikh (Taaloortaal, eerste kwartaal 1996:4) het horn onder andere
soos volg oor die nuwe beleid uitgelaat:

"Alles wat by Afrikaans Stereo (die aanvanklike naam van RSG) gedoen word, is
gerig op die heropbou en ontwikkeling van Afrikaans in die bree. Dit is die diens
se missie om Afrikaans in sy groter geskakeerdheid te dek ... In die verlede is die

groter :familie' van Afrikaans ontken. Daar is amper patemalisties ges~: 'S6 moet
Afrikaans klink, s6 moet hy gepraat word'. Dit het Afrikaans nie net vereng en
verarm nie. maar baie mense van Afrikaans vervreem ... Daar is soveel skakerings
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en dialekte van Afrikaans - dit is Afrikaans Stereo se taak ... om Afrikaans in sy
volte omvang te dien.

Afrikaans soos hy daar op die grand gepraat word, die

Afrikaans van die Noordweste, die iifrikaans wat as Kaaps beskryf word" (eie

onderstrepings).
Weer eens was daar reeds kritiek op hierdie beleid. Volgens mnr Shaikh "vat sommige
mense my aan"

en~

"ons is besig om Standaardafrikaans nek-om te draaL" "Dis nie

waar nie. Wat ons wel

s~,

is dat ons moet ophou om eng te dink: ons moet breer dink"

(eie onderstreping).
Ten opsigte van die televisiediens verteenwoordig die nuwe beperkings op die uitsaaityd van
Afrikaans wat op 4 Februarie 1996 amptelik in werking getree he.t 'n terugslag vir die
natuurlike ontwikkeling van Afrikaans. Hierdie beperkings is reeds hewig in die pers en op
regeringsvlak deur politieke partye soos die NP, KP en VF gekritiseer, en het opnuut
aanleiding gegee tot opvattinge dat Afrikaans - en daarmee gepaard die Afrikaner - bedreig
word.
Vergelyk die volgende in hierdie verband:
"'n Groot deel van die Engelse establishment, soos gerejlekteer deur sommige
koerante en 'n gedeelte van die sakesektor, is met oorgawe besig met 'n poging om
Afrikaans nek-om te draai." (DB, 31 Oktober 1994)

"Die SAUK probeer Engels die linguafranca van die land maak, terwyl navorsing
duidelik bewys het dat minder Suid-Afrikaners Engels en meer Afrikaans
verstaan. " (prof. George Claassen in DB, 21 Oktober 1994)

"Die SAUK se voorstelle vir TV-nuusuitsendings is weer eens 'n toonbeeld van die
Korporasie se onheilige vendetta teen Afrikaans." (sen. David Malatsi, NP media-

woordvoerder in DB, 21 Oktober 1994)

Die keuse van Engels as 'n "neutrale" nasionale amptelike landstaal (vir die SABC is dit reeds
die "ankertaal") kan weerstand uit die geledere van die Afrikaanssprekendes ontlok omdat
dit as 'n degradering van Afrikaans se status ervaar sal word. Boonop sal so 'n besluit
moeilik implementeerbaar wees in 'n veelpartydemokrasie.
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Verskeie Afrikaanssprekendes - insluitende akademici - is inderdaad dan ook reeds besig met
'n "Taalstryd", ook 'n "Derde Taalstryd" genoem, veral na aanleiding van die afskaling van
Afrikaans oor die televisiekanale. Vergelyk die volgende:
"Die Kaapse Afri.kaanssprekendes besef nie ons is reeds besig met die Derde
Taalstryd nie. " (Rapport, 24 Maart 1996)

"Diefeit dat twee van ons land se grootste ondernemings, Sanlam enAbsa, ons nou
steun in ons stryd om vryheid vir Afrikaans is die beste nuus wat ek nog in 'n Lang
tyd gelees het. " (DB, 5 Mei 1995)

"En wat van Max du Preez? Nee wat, gee hom 'n medalje. Hy is die moeder van
die f1.Uwe Afrikaner Nasionalisme {sic}." (DB, 5 Mei 1995)

"Dit is die ander waarheid agter die taalstryd oor televisie: Die tegnologiese
moontlikhede is beskikbaar, maar die vraag is of die wil bestaan om dit te benut."

(prof. Koos du Toit, lid van Tabema (Taalgroep vir die Bemagtiging van
Afrikaansgebruikers) op TV en in DB, 21Junie1995)
"Vir verreweg die meeste Afrikaanssprekendes van alle kleure is hul taal nie slegs
'n instrument van kommunikasie nie; dit is deel van hul menswees. Vat aan hul
taal enjy vat aan hul menswaardigheid ... Wek dus die indruk datjy kom met 'n
aanslag teen hul taal - teen hul identiteit en menswaardigheid - enjy het die resep
vir langdurige kor!flik wat die land net so erg soos die ou bedeling kan verskeur.
S6 'n houding het die destruktiewe potensiaal om die Afrikaanses later in die Baske
van Suid-Afrika om te skep." (DB, 28 Februarie 1996)

"Afrikaans

het klaarblyklik

nou

voor sy grootste

uitdaging

taalimperialisme van lord Alfred Milner te staan gekom."

sedert die

(redaksionele

kommentaar uit DB, 11 Okt 1996)

Webb (1992:104-123) waarsku dat taalkonflik 'n alledaagse, w~reldwye verskynsel is en dat
emstige gevalle daarvan gereeld voorkom, soos in die geval van Belgie, Brittanje, Indie,
Ierland, Kanada, Jeogo-Slawie, Maleisie, Nigerie en die voormalige Oostenryks-Hongaarse ryk.
Ook in die multilinguistiese Suid-Afrika het daar in die verlede taalkonflik plaasgevind, en
bestaan daar potensiaal vir sodanige konflik in die nuwe bedeling.
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Die inkorting van die uitsaaityd van Afrikaans oor die televisiekanale en 'n stortgolf kritiek
uit linkse sowel as regse Afrikaanssprekende geledere wat daarop gevolg het, kan twee
moontlike gevolge ten opsigte van die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans h@:
(a)

Afrikaans kan skade lei ten opsigte van korpus en status, aangesien dit minder oor
die invloedryke medium van televisie gehoor word.

(b)

'n Regse reaksie kan 'n hernieude teruggryp na Afrikaans as simbool van die wit
Afrikaner tot gevolg h@, asook 'n verset teen vernuwing in die vorm van natuurlike
en spontane Engelse leenkonstruksies omdat Engels met 'n ANC-geinspireerde
aanslag teen Afrikaans geassosieer word. Dit kan op sy beurt Standaardafrikaans
verder isoleer van die taalwerklikheid en vernuwing in die wiele ry 18 •

Die inkorting van die uitsaaityd kan dus in meer as een opsig die natuurlike ontwikkeling van
Afrikaans strem, in teenstelling met die nuwe benadering van RSG, wat die natuurlike
ontwikkeling van die taal aansienlik kan bevorder.

4.10

Gevolgtrekkings

Volgens Pokpas & Van Gensen (1992:177) bly ideologie die belangrikste faktor in
taalbeplanning, en kan geen taal, allermins Afrikaans, ooit ideologies waardevry wees nie.
In die proses van taaldemokratisering is dit egter noodsaaklik dat taalbeplanners hul eie
ideologiese posisie erken.
Ideologiese dryfvere en filosofiee was en is die grootste struikelblokke in die natuurlike
ontwikkeling, en gevolglik die intranasionale en internasionale toekoms, van Afrikaans. Die
toedrag van sake is in ooreenstemming met die sosiolinguistiese teorie dat taal en politiek
saamgaan.
Die Afrikaner se Calvinistiese agtergrond het die taal Afrikaans drasties beinvloed. Ten
opsigte van vernuwing, aanvaarbaarheid en lewensvatbaarheid het dit onder andere bygedra
tot 'n formalisme wat Standaardafrikaans in vele opsigte onaanvaarbaar vir baie
Afrikaanssprekendes as omgangstaal maak.
Alhoewel 'n eiesoortige vorm van Calvinisme 'n groot bydrae tot die bevestiging en wettiging
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van die apartheidsideologie gelewer het, het dit ook indirek bygedra tot die uitbouing van
Afrikaans deur dit taalantropologies met die nasionalistiese strewe van die Afrikaner te
verbind. In die proses het Afrikaans - anders as in die geval van baie ander taalvorme wat
uit die kolonialistiese era gespruit het - ontwikkel tot 'n

statut~re

amptelike taal as

groepmerker van 'n ideologiese groepering.
Die hermeneutiese bydrae van Suid-Afrikaanse Calvinisme tot die besinning oor die identiteit
van die Afrikaner het 'n wesenlike bydrae gelewer tot die ideologie agter Standaardafrikaans
deur die taal - onder andere deur middel van mitologisering - as groepmerker en eksklusiewe
besitting te koppel aan die geskiedenis en lotgevalle van 'n volk wat as die Ajrikanervolk
bekend geraak het.
Hierteenoor bestaan aktuele Afrikaans reeds sedert die aanvanklike vormingsjare van die
taal, maar is dit nog nie amptelik bevestig in die skryftaal van Standaardafrikaans - 'n latere
ontwikkeling daarvan - nie. Hiervoor bestaan daar weinig grammatiese redes - die redes is
ideologies van aard; omdat 'n gedeelte van die Afrikaanse spraakgemeenskap die skriftelike
aanvaarding daarvan as synde Standaardafrikaans assosieer met die ondergang van 'n volk
se waardes, kultuur en afsonderlike etniese karakter.
Daarom word nuwe norme vir Afrikaans in konserwatiewe geledere met oorgawe geassosieer:
oorgawe aan globalization, internasionalisme, Engelse imperialisme en selfs kommunisme
(laasgenoemde veral met die implikasie van anti-Calvinisme, die koms van die antichris en
die oorheersing van sekulere waardes).
Aangesien die Calvinistiese handhawing van puristiese waardes ten opsigte van
Standaardafrikaans in wese neerkom op 'n teenkanting teen vermenging wat geregverdig
word op grond van die goddelike verdeling in die Babelse sin, kan daar aangevoer word dat
teenkanting teen erkenning van aktuele Afrikaans veral 'n vergestalting van AfrikanerNasionalisme is.

Met ander woorde, die konserwatiewe weerstand teen natuurlike

verandering ten opsigte van Afrikaans kom neer op 'n etniese regverdiging van die
handhawing van Standaardafrikaans as simbool van die wit Afrikanervolk.

Dit is 'n

weerstand teen verbastering wat onder andere na die Romantiek en die Volksgeist-gedagte
herlei kan word.
Rassisme verteenwoordig 'n geloof dat 'n individu se eie ras, met sy eie kultuur, geskiedenis
en taal, superieur is teenoor 'n ander ras - daarom sal vermenging met minderwaardige rasse
noodwendig 'n verlaging in die standaard van die eie ras meebring. In die ekstreemste
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definisie kan vele vorme van weerstand teen aktuele Afrikaans dus selfs as rassisme vertolk/
geetlketteer word. Die begrip etnisiteit kan in hierdie verband as eufemistlese, politleskorrekte sinoniem aangebied word.
Afrikaans was deur die jare heen 'n slagoffer van partypolitleke gewin en indoktrinasie met
die eiesoortlge Christelik-Nasionale ideologie.

Di~

toedrag van sake is onder andere vergestalt

in eensydige skoolsillabusse en onsensitlewe lemmas in woordeboeke.
Konserwatlewe en puristlese aspekte van

di~

ideologie gepaard met verpolitlsering

verteenwoordig struikelblokke in die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans. Later het
Afrikaans ook die slagoffer van 'n teenreaksie teen diskriminasie en eksklusivisme in die
vorm van die Altematlewe Afrikaanse beweging geword.
Die houding van 'n deel van Afrikaans se gebruikers as bydrae tot die onaanvaarbare beeld
van Standaardafrikaans ten opsigte van vemuwing, wat saamhang met emotlewe waardes
wat aan Afrikaans geheg word, strem ook die natuurlike ontwikkeling van die taal en
vervreem potensiele eerste- en tweedetaalsprekers.
Daarenteen kan die houding van die SABC, in teenstelling met 'n radiodiens soos
Radiosondergrense, 'n konserwatlewe teenreaksie uitlok wat remmend op die natuurlike
ontwikkeling van Afrikaans kan inwerk, aangesien dit die indruk wek dat Afrikaans 'n
bedreigde taal is as gevolg van die oorgang na 'n nuwe landsbestel. Die indruk word gewek

dat Afrikaans deur die oorgang na 'n nuwe, demokratlese landsbestel eerder "bedreig" as
"bevry" word. Dit kan weerstand teen verandering en paradigmaverskuiwing vergroot en
teenproduktlef vir Afrikaans wees.

Voetnotas:
1)

Die historikus Janice Farquharson £Sunday Times. 6 Okt 1996) skryf: "For some people, the Boer War is
still being fought. For others, interest in the subject has been virtually destroyed, thanks to the appalling
standard of history under the Christian National Education System".

2)

Boesak het soos volg betoog:

"Ons sal eerllk en opreg die lug moet suiwer van al die kwasi-Christellke gedoe: 'n broederskap waar die
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wit broed.er sonder om te blik of bloos nog "baas" wil bly; waar die "een, heilige, aJgemene Christelike
kerk" tog assebllef nie een moet word nie; en waar die egte, bevrydende werklikheid van Jesus Christus
ingeruil Is vir die koppelteken Christendom van 'n nasionallstiese ideologie. Ons sal moet vra of God Is
wat Hy Is. In alle eerllkheid sal ons moet vra waarom dit Is dat die Christelike tradlsie my geleer bet ...
dat die hlstoriese Jesus 'n blonde, blou-ogige was sonder om ooit hierdie hlstoriese twyfelagtigheid te
bevraagteken. Ook sal ons moet vra waarom dit Is dat die Chrlstelike geloof so gemaklik been deur die
eeue mlsbruik kon word vir regverdiging van die gruwelikste (stralend blanket) hoofstukke in ons
geskiedenls. Ons sal agterkom dat dit nooit bevraagteken was nie omdat dit in hul voordeel was om dit
te doen. En Is God self ongeskonde gelaat? Is Hy nie voorgehou as wit, westers, verdraagsaam van die
kwaad van witmense, op sy gemak met slawerny en verdrukking in sy Naam, tevrede met diefstal en
landroofl 'n God van wraak ten behoewe van blankes? As witmense oorlog wen Is dit God wat help, as
hulle in dieselfde oorlog gedood word (soos mense met mekaar in oorlog doen) Is die swartes kinders van
die duiwel. (Geloftedag!)" (Van den Heever, 1987:76)
3)

Swaar strawwe Is uitgedeel aan kinders wat ongehoorsaam aan hul vaders was. In Gen~ve Is 'n kind se
kop afgekap omdat die kind gewaag bet om aan die vader te slaan.

4)

('I~aylor,

1953:158)

Mense Is gestraf omdat hulle Calvyn as "Calvyn" in plaas van "Meneer Calvyn" aangespreek bet. Inwoners
van Gen~ve wat sy preke gekritiseer bet, Is - dienooreenkomstig sekulfu'e strawwe van di~ tyd - gestraf deur
drie dae op slegs brood en water te moet leef. Gruet, wat Calvyn se doktrine gekritiseer en "onsin" in die
kantlyn van een van sy geskrifte geskryf bet, se kop Is afgekap vir verraad en godslastering. Berthelleu,

wat die reg van die Konsistorie om mense uit die kerk te ban betwis bet, Is saam met verskeie van sy
ondersteuners onthoof.
Calvyn bet Servetus aan die Franse Inkwislsie verklap, en sy aandeel daarin deur 'n leuen verdoesel.
Servetus bet egter ontsnap en na

Gen~ve

gegaan om sy verskille met Calvyn te bespreek. Daar Is hy

summier gearresteer, verhoor sonder die voordeel van regsbystand en verbrand op Calvyn se uitdruklike
bevel. Nog voordat die verhoor begin bet, bet Calvyn beveel dat Servetus Gen~ve nie lewend mag verlaat
nie (Taylor, 1953:159).
5)

Calvyn bet absolute onderdanigbeid teenoor die gesag van God (of liewer, sy eie interpretasie daarvan) van
almal verels. Behalwe Gruet, Berthelieu en Servetus, Is vele andere in die tronk gestop of doodgemaak

omdat hulle dit gewaag bet om Calvyn se leerstellings te bevraagteken. Aangesien die kerk en die regering
~n

6)

was, was kettery terselfdertyd verraad {Ibid., p.159).

Daar word beraam dat tussen 200,000 tot een miljoen bekse in twee eeue in Europa deur die bemoeienls
van Christene (die Rooms-Katolieke Kerk en die Protestante) gefolter, verbrand of andersins tereggestel Is
weens heksery (Ruthven, 1978:131-132). In Gen~ve Is allerhande "ketters" op Calvyn se bevel tereggestel
(Taylor, 1953:127).

7)

Stanford (1996) beskryf hoe die Duiwel oor duisende jare been die lewe van die Kerk en individu in baie
godsdienste oor die wereld geregeer bet - en dit steeds doen. Die Duiwel bet in verskillende gedaantes en
onder verskillende benaminge reeds bestaan in voor-Chrlstelike beskawings soos di~ van die Egiptenare,
Mesopotamiers en Perse. Maar Stanford beskou die Christendom as die eintlike skepper van die Duiwel.
Die duiwelbegrip Is in die vroee kerke ontwikkel en mlsbruik as afskrikmiddel om mag te verkrv en te
behou. Die Duiwel bet byvoorbeeld 'n prominente rol gespeel in die kerkiike inkwlslsie en heksejagtery
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waarin derduisende mense onskuldig op brandstapels en ander wrede maniere gesterf het. Seks is onder
andere uit die goddelike sfeer verdryf en aan die duiwelse en onmenslike toegeskryf. Maagdelikheid was
volgens Thomas Aquinas (1225-1274) verkieslik omdat dit die goeie van die gees najaag, teenoor die
huwelik, wat ingestel is op die liggaamlike. Vandag nog pas Rooms-Katolieke en Protestantse kerke
"uitdrywing" toe - die evangelis Billy Graham sidder byvoorbeeld by die gedagte dat iemand aan die
bestaan van Satankan twyfel fRapoort, 13 Okt 1996).
8)

Aangesien onderdrukking altyd dit wat dit wil onderdruk, stimuleer, is dit nie verrassend dat Calvyn se
skoonsuster en eie dogter self ontug gepleeg het nie (ibid., p. 164).

9)

Hierdie

ideologi~

is volgens Kuyper in stryd met die teosentriese uitgangspunt van "Ek is die Here jou

God". Kuyper het onder andere die Calvinistiese posisie ten opsigte van die mensdom, samelewing, nasie,
geskiedenis, famille, ekonomie, seks, maatskaplike klas, kultuur, kolonialisme, monargie en opvoeding
gedefmieer (ibid., p.6).
Volgens Kuyper moes Calviniste nie die sondige

w~reld

vermy nie - hulle moet uitgaan en dit red.

Calviniste moes dus hul invloed oral laat geld - in die politiek, kultuur, ekonomie, ens. - as die reddende
en vrugbare kern van die nasie (ibid., p. 7).
10)

Dit is insiggewend dat dr Arnoldus Pannevis se aanvanklike pleidooi vir die vertaling van die Bybel in
"eenvoudige" Afrikaans daaroor gegaan het "dat die kleurlinge dit ook kan verstaan". Omdat die groep
Hollands moeilik gevind het, was die Bybel vir hulle 'n "geslote boek". Pannevis se pleidooi het aanvanklik
'n opskudding veroorsaak, omdat bale mense onder andere sy voorstel as 'n belediging vir die Woorcl van
God beskou het, en die meeste Boere self toe nog Afrikaans as 'n "kombuistaal" beskou het. (Gouws,
1969:51).

11)

Vir Rousseau (1712-1778) was die "vollc" 'n kollektiewe persoonlikheid en die kern van die nuwe
maatskaplike bestel. Ten einde die· roeping van die vollc te vervul, moes die vollc verenig wees ten opsigte
van sy bewustheid, doel en verantwoordelikheid.
Rousseau se Duitse aanhanger, Johann Gottfried Herder (1744-1803), het later hierdie gedagte ontwikkel
tot die teorie van die Volksgeist, wat beskou is as die kollektiewe, historiese persoonlikheid van ellce vollc
wat 'n unieke karakter en samehang aan ellce vollc verleen. Volgens die teorie het God sodanige Volksgeist
aan ellce vollc gegee ten einde die unieke roeping waarvoor dit geskep is te vervul. Ellce persoon was dus
in die eerste plek 'n lid van die vollc en dan 'n individu. Individue kon slegs hul voile potensiaal binne
volksverband verwesenlik, en nie daarbuite nie (vergelyk in hierdie verband die "verdwaalde Afrikaner"etikette wat gedurende die apartheidsjare aan verskeie Afrikaners gehang is)(Loubser, 1987:17).

12)

Hierdie nasionalistiese idees is verder ontwikkel deur die proponente van Duitse romantisisme soos
Schelling, Fichte en Hegel, wat die reg van nasionale state op selfbeskikking beklemtoon het. Fichte (17621814) en sy volgelinge het die vollc as 'n biologiese entiteit gekwalifISeer, en ook onderskei tussen vollce
met 'n

h~r

en laere "begaafdheid" (ibid., p.17).

Hierdie ontwikkeling van nasionalistiese idees het Afrikaner-Nasionalisme sterk beinvloed in die 1930's
en 1940's, en het onder andere 'n sterk invloed op die "Apartheidsbybel" (ibid., p.17) uitgeoefen.
Laasvermelde impliseer onder andere die regverdiging van apartheid op grond van Bybeltekste; 'n
regverdiging wat oorheersend taalantropologies van aard was (sien 3.2). Dit is insiggewend dat beide die
Duitsers en Afrikaners se nasionale ontwaking aan die einde van die negentiende eeu die grond voorberei
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het vlr hierdie gedagtes, en dat beide ontwakings hul insplrasie ult dieselfde geskiedkundige wortels gekry
het.
Duitse romantisisme (sien ook 4.2.4) het ook 'n spesifieke beskouing oor die geskiedenis gehuldig wat later

via die Nederlandse teoloog Kuyper (sien 4.2.2) sy weg na Suld·Afrika gevind het. Die romantisisme was
'n protes teen die oorbeklemtoning van rasionaliteit. Dit het 'n sekere mate van irrasionaliteit aangehang
in die opvatting dat daar 'n lewensmag bestaan wat meer behels as wat die mensllke rede kan begryp.
Daarom is dit ook geassosieer met digkuns, skilderwerk en godsciienstlge herlewing. Hierdie fokus op
intuisie en ervaring sou later die proponente van apartheid insplreer om te soek na goddellke beginsels in
die historiese ervaring van die volk (Kinghorn, 1985; Loubser, 1987; Jonker, 1989).
13)

Hierdie benadering is soos volg deur Deist (1982:8-11) gekritiseer:
"Party mense haal Genesis 10 aan om apartheid nie alleen mee te regverdig nie, maar as die 'wil van God'
voor te stel. Maar sou hulle nie sien ·dat Genesis 11 die volkereverskeidenheid en hulle afsonderllke kulture
en tale as 'n vloek van God ultwys nie? ... Ander mense grond die 'skriftuurlikheid' van apartheid op die
Bybel se opdrag aan Israel om nie vermeng te raak met die nasies om hulle nie. Maar hulle vergeet dat
die mense met wie Israel hulle kon vermeng, soos hulle, Semiete was; dus mense van dieselfde ras. Israel
is verbied om met ander volke te meng. Indien hierdie Bybelse 'opdrag' ultgevoer

m~s

word, sou daar

weinig, indien enige Afrikaner wees wat voor God bestaansreg sou h~. Want is ons nie 'n mengsel van al
wat 'n Europese nasie is nie? Het bale Afrikaanse gesinne nie ook iets van Afrika in hulle nie? (Vgl. Heese,
1984 ten opsigte van laasgenoemde) ... Party mense beroep hulle vlr hul baasskapspolltlek op die
vervloeking van Garn en die veroordellng van sekere mense in die Ou Testament om 'houthakkers en
waterputters' te wees. Daarmee sou die meerderwaardlgheid van die blankes oor die mense van kleur
'skriftuurllk' gegrond wees en elkeen wat daarteen praat, 'n ongelowlge. Ten eerste is dit tog nie Garn (die
voorsaat van die Hamiete) wat vervloek is nie, maar sy seun Kanaan. Die nageslag van Kanaan is
vervloek om die nageslag van sy broers te dien. En die Kanaiiniete en die Hamiete (die mense van Afrika)
het niks met mekaar te maak nie. Wie dan op

di~

manier sy baasskap wil grond, sal maar vlr horn 'n

Kanaiiniet moet gaan soek om oor baas te speel."
14)

Op die 50ste verjaardag van die Broederbond in 1968 het die eerste voorsitter van die organisasie, H J
Klopper, in 'n toespraak g~ dat die Broederbond, sedert dit momentum begin kry het, die land al sy
regerings gegee het. "Dit het die land elke Nasionale Premier sedert 1948 gegee. Alhoewel indlrek, het
dit die Republlek aan ons volk gegee. Dit het die land twee Staatspresidente gegee. Besef u watter
invloedryke mag vanaand tussen hierdie vier mure vergader is? Wys my 'n groter mag op die ganse
kontlnent van Afrika! Wys my 'n groter mag op enige plek, selfs in die sogenaamde beskaafde landel Ons
is deel van die Staat, ons is deel van die Kerk, ons is deel van elke groot beweging wat ult die volk gebore
is. En ons maak ons bydraes ongesiens; ons voer hulle deur tot op die punt wat ons volk vandag bereik
het." (Vrye vertaling ult Wilkins & Strydom, 1978:3).

15)

Die Nasionale Party van D.F. Malan, wat in 1934 gestig is, het Christellke norme gepropageer. Daarom
het artlkel 1 van di~ party se Grondwet dan ook gelul dat die Party die oppermagtlgheid en leiding van God
in die bestemming van lande erken, en dat die Party streef na die ontwikkellng van die volk se lewe volgens
Christellk-Nasionale riglyne. Ten opsigte van opvoeding moes "die Christellk-Nasionale grondslag van die
staat ten voile in ag geneem te word" (artlkel 24). Aile swart mense moes ook onder die "Christellke
voogdyskap" van die Europese ras gehou word.(Bloomberg, l 990:xxii). Dr. Malan, 'n ouddominee, het die
Nasionale Party se Christellk-Nasionale filosofle in 1937 met die slagspreuk "Glo in God! Glo injou Volk!
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Glo in jouself!" opgesom. Sy opvolger, J.G. Strydom, het dieselfde ftlosofie onderskryf. Strydom se
opvolger, dr. Verwoerd (wat in 'n stadium 'n NGK-predikant wou word), het by sy verkiesing as Premier
verklaar dat die wil van God daardeur geskied het. As die argitek van die tuislande en die Republikeinse
ideaal was sy rassebeleid geskoei op die "Christelike ideale van sy volk", en die bewaring van die "volk se
Christelike lewenswyseensedes". Ooksyopvolger, B.J. Vorster, hetGoddikwels aangeroepomdie beleid
van die Nasionale Party te onderskryf (ibid., pp. xxiv-xxv). Bloomberg (1990:1) skryf die Afrikaner se
Christelike

w~eldbeskouing

toe aan twee tradisies: die een uit die vierde eeu toe Konstantyn die

Christendom tot staatsgodsdiens verklaar het en sodoende Christelikheid as 'n pilaar van die status quo
en 'n mantel van die regeerder gevestig het, en die ander die moderne Eeu van Ideologie. ChristelikNasionalisme is bloot 'n meer intense vorm van godsdienstige etnosentrisme; 'n teologiese kleed gewy aan
selfbeskerming. Christelik-Nasionalisme inkorporeer volgens Bloomberg (a) die idee van 'n "uitverkorevolk-met-'n-sending" en (b) die beklemtoning van gesag, hierargie, dissipline, privilege en elite-leierskap,
asook die verheerliking van God, die familie, bloedverwantskap en die kultus van dwang, wat gekoppel
word aan 'n verwerping van liberalisme, Marxisme, 'sieklike, sentimentele humanisme' en die gelykheid
van die mensdom ongeag rasseverskille. In

di~

lig gesien, is Christelik-Nasionalisme dus 'n teologiese

regverdlging van Afrikaner-Nasionalisme.
16)

Vergelyk die volgende kommentaar deur Gerald Shaw in die Caoe Times, 12 Februarie 1997:
"President Mandela would also do well to consider the consequences of a continued downgrading of the
Afrikaans language and culture on the SABC and elsewhere - which plays into the hands of those bent on
exploiting sectional fears and antagonism."
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HOOFSTUK 5
DIE FUNKSIES EN KENMERKE
VAN AKTUELE AFRIKAANS

"A language does not belong, it exists in a living relationship to people. It is not
the product ofa single exclusive group. It results.from interaction ofdiverse people
in the historic process of co-existence. "
(Davids, 1987:38)

"{E}k dink die antwoord Le gedeeltelik daarin dat ons Afrikaans moet vry maak van
die inperking van ampswee wat daar was ... die taal moet sterker deur die
algemene bevolking oorgeneem en gepraat word."
(Breyten Breytenbach in Rooi Rose, 21Augustus1996)

5.1

Inleiding

Daar moet weer eens beklemtoon word dat die aktuele Afrikaans waarna hier verwys word
bloot as oorkoepelende begrip gebruik word, en dat dit in die praktyk baie name kan

h~.

maar uiteindelik bloot Afrikaans. in sy werklike vorm. is (sien 1.1.4).
Hoe pas die nuwe stel norme ten opsigte Afrikaans soos in hierdie studie bepleit in by die
algemene Afrikaanse gebruiksfeer? Voldoen dit aan beide die hrer en laer funksies (vgl. 5.4)
van taal as kommunikasiemedium?
In sowel die hoer as laer funksies (sien 5.4) word taa1 op verskillende maniere gebruik.
Reagan (1992:35-39) onderskei ses duidelike gebruike van taal: (a) informatiewe taal, (b)
direktiewe (of imperatiewe) taal, (c) emotiewe taal (d) ondervragingstaal, (e) evalueringstaal
en (t) seremoniele taal.
In die volgende voorbeelde blyk dit dat die laer funksies, bv. gespreks- of omgangstaal, veral
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baie woorde bevat wat algemeen voorkom maar nie erkenning kry nie. Die voorbeelde wat
gebruik word, Is ingesamel volgens dieselfde kriteria in 6.9:
(a)

Informatiewe taal
Hierdie tipe taal word gebruik om verskillende soorte inligting oor te dra, hetsy waar
of vals, bv.:
Laer funksie: (1) Die restaurant is toe of (2) Die grocery winkel is toe.
Hoer funksie: Vergelyk reglsterverskille in verslae, studiehandleidings, ens.

(b)

Direktiewe taal
Hierdie tipe taal word gebruik om bevele/opdragte/aanwysings, ens. te gee, bv.:
Laer funk5ie: (1)
(2)

Pos asseblief hierdie briewe of
Gaan koop asseblief vir ons 'n pakkie chips en twee

hamburgers.

Hoer funk8ie: Rigtingaanduiding, studiewerkopdragte, tegniese handleidings, ens.
(c)

Emotiewe taal
Hierdie tipe taal word gebruik wanneer blote gevoelens, emosies, voorkeure en afkere
uitgespreek word en kan ook aangedui word deur stemtoon, as gevolg waarvan dit
soms op implisiete wyse geskied, bv. om irritasie uit te spreek wanneer 'n persoon op
'n barse manier sou vra: "Nou wat het jy verwag?". Eksplisiete voorbeelde van
hierdie tipe taal Is:
Laer funksie: (1) Ek is bale liefvir warm weer of (2) Ek is mal oor warm weer.
Hoer funksie: Politieke taa]/ideologiese uitsprake, ens.

(d)

On<lervragin&staal
Hierdie tipe taal word gebruik wanneer inligting of optrede verlang word. Soos in die
geval van emotiewe taal, kan dit op eksplisiete of implisiete wyse geskied. Voorbeelde
van hierdie tipe taal Is:
Laer funksie: (1) Hoe laat is dit? of (2) Wat is die tyd?
H@r funksie: Hofverrigtinge/polisie-ondervragings, ens.
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(e)

Evalueringstaal
Hierdie tipe taal word gebruik om 'n ooret.eel oor iets uit te spreek. Dit verskil van die
informatiewe funksie omdat dit nie net inligting nie, maar ook 'n oordeel behels, bv.:
L.aer funksie: (1) Jan is slimmer as Julie of (2) Jan het meer brains as Julie.
HC>l;r funksie: Navorsingsresultate, ens.

(:f)

Seremoniele taal
Wanneer taal op 'n seremoniele wyse gebruik word, word dit eerder gebruik om
sosiale funksies as kommunikatiewe funksies te vervul. Voorbeelde hiervan is die
volgende:

Laer funksie:

(1) Aangename kennis of (2) Hi!

(1) Tot siens! of (2) Sienjou! of (3) Okay, bye!
HOOr funksie: Verwelkomings- en afskeidswoorde in toesprake.
Wanneer die funksies van taal bestudeer word, is dit baie belangrik om te let op die konteks
waarbinne die taal gebruik word, asook die betekenis wat die spreker en hoorder daaraan heg
(ibid., pp.36-39).
Wanneer die voorbeelde van laer funksies hierbo bestudeer word, is dit duidelik dat die
vorme wat telkens tweede verskyn, presies dieselfde funksies vervul as die wat eerste
verskyn. Die uitsondering is dat die vorme wat tweede verskyn, nie as Standaardafrikaans
erken word nie weens norme gebaseer op ideologiese en puristlese oorwegings wat niks met
suiwer kommunikatlewe en seremoniele funksies te doen het nie.
Op suiwer taalkundige gronde vir gesproke taal voldoen die Afrikaanse vorme wat tweede
verskyn hierbo dus heeltemal aan die vereistes van taal as 'n kommunikasie- en seremoniele
medium - die enigste moontlike besware daarteen is nie op taalkundige gronde gebaseer nie.
Wat die norme vir die skryftaal behoort te wees, is 'n oop agenda (bv. brains of breins, bye
of baai?). Vervolgens word daar gekyk na enkele nietaalkundige oorwegings ten opsigte van
die funksies van aktuele Afrikaans.
Twee aspekte van die funk5ies van taalgebruik is belangrik ten opsigte van bostaande: (a)
kommunikasie en (b) die ekstralinguistlese funksies van taalgebruik.
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In die eerste plek is die funksie van taalgebruik om met ander persone te kommunikeer (vgl.
4.3.1). Hierdie funksie kan, soos hierbo geimpliseer, by hook or by crook geskied, met ander
woorde dit maak nie saak hoe die verbale boodskap oorgedra word nie, solank die
aangesprokene net die sender se boodskap 100% korrek interpreteer. In hierdie sin het
"suiwer" taalgebruik, soos deur sekere voorstanders van Standaardafrikaans gepropageer,
dus geen praktlese voordeel nie en lei dit tot 'n nuttelose haarklowery. Gevolglik is daar in
hierdie sin geen rede om modeme, aktuele Afrikaans, ontlenings en al, op enige manier te
kritiseer nie:

dit beantwoord 100% aan die vereistes van taalgebruik, naamlik

kommunikasle.
Hieruit volg dit dat die tweede faktor, die ekstralinguistlese faktore, in werklikheid geen
taalwetenskaplike doel <lien nie en suiwer sosiaal-politlese funksies vervul. Vergelyk die
volgende kort dialoog:
A:

"Ek het die jliek bale gelaaik. "

B:

"'n Mens

s~

nie 'gelaaik' nie - dis verkeerd, dit klink platvloers. Moenie soos 'n

skollie praat nie. 'n Mens

s~

'Ek het bale van die rolprent gehou'."

Uit die dialoog blyk dit duidelik dat B 100% korrek verstaan het wat A

~.

maar dat

ekstralinguistlese faktore B beweeg het om "gelaaik" as verkeerd te bestempel. In hierdie
geval is die ekstralinguistlese faktore konvensionele norme, purisme en sosiale klasseonderskeid. B keur die gebruik van die Engelse vorm "gelaaik" af om sy persoonlike redes,
wat gewoonlik op purisme of sosiale vooroordele ("Moenie soos 'n skollie praat nie") berus.
In sekere situasies word formele registers egter vereis, en elke situasie/instelling het sy eie
vereistes ten opsigte van formaliteit. Die pleidooi is egter dat daar herbesin moet word oor
kodes wat as taboe vir formele gesprekke beskou word. Die informele register van die
standaardtaal is meer toeganklik vir die meeste mense en bevat reeds heelwat aktuele
woorde. Die meer algemene vorm van die standaardtaal sal dan vanselfsprekend aktuele
Afrikaans wees wat ook vir formele doeleindes gebruik kan word. Dit sal uiteraard steeds
meer formeel wees as gewone omgangstaal.
Uit hoofstukke 3 en 4 blyk dit duidelik dat daar onder andere heelwat ideologiese agendas
verskuil is in Standaardafrikaans, en dat heelwat van hierdie agendas ongewens ten opsigte
van die vemuwing en voortbestaan van Afrikaans is.
Wanneer daar besin word oor die funksies van aktuele Afrikaans, behoort dit sover moontlik
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op 'n suiwer taalwetenskaplike benadering, gesuiwer van alle verskuilde subjektiewe
agendas, te geskied.

Die belangrikste kriterium ten opsigte van die besinning oor die

funksies en gebruik van aktuele Afrikaans is dus kommunikasie.

5.2

"Suiwer" taal en "kreoolse" taal: 'n depolitiserende besinning

Aangesien die aktuele Afrikaans waarvoor daar in hierdie studie betoog word 'n nuwe stel
norme vir Afrikaans impliseer wat breedvoerig op verkose en frekwente omgangstaal
gebaseer is, veral ten opsigte van laer funksies, bevat dit heelwat vorme wat deur puriste en
ander ideologies-ge'inspireerde normbewakers as "mengtaal", "gemengde taal", "bastertaal",
"Anglisistiese taal" en veral "onsuiwer" taal beskryf sal word. Daarom is 'n objektiewe
besinning ten opsigte van "suiwer" taal teenoor "kreools" en "mengeltaal" noodsaaklik vir
die doeleindes van hierdie studie.
Taalsosiologies binne die Suid-Afrikaanse konteks beskou, met ander woorde veral met die
klem op die vroeere politiek-gemotlveerde toe-eiening van Afrikaans as 'n eksklusiewe en
"suiwer Germaanse" skepping, is die vraag nie soseer ~Afrikaans so snel as onderskeibare
Dietse taal ontwikkel het nie. Die vraag is eerder wie het in watter mate bygedra tot die
ontwikkeling van die akrolektiese kreool, Afrikaans, en in watter mate dogma en eensydige
geskiedskrywing in diens van Afrikaner-Nasionalisme bygedra het tot mites, opvattlnge en
persepsies ten opsigte van Standaardafrikaans.
Woordeboekomskrywings van suiwer/zuiver/pure lui onder andere soos volg:
"3. Sedelik rein: Suiwer bedoellnge. 'n Suiwer lewe leL 4. Sonder foute of afwykinge; soos

dit hoort: Suiwer Afrikaans. [Die taal] suiwer praat ... "CHAT, 1991).
" ... unmixed with any other substance ... of unmixed race ... clean; without evil or sin"
(Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 1974).
"... zonder bijmeng8els, niet vermengd ... schoon, zindelijk ... kuis, rein ... (zuiver) Nederlands,
goed ... " CVerklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal, 1966).
Die ideologiese ondertone ten opsigte van "suiwer/pure/zuiver" is onmiskenbaar in die
semantiese oorvleueling van "sonder foute" met "Suiwer Afrikaans"; "of unmixed race",
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"clean; without evil or sin" met "unmixed with any other substance"; asook ten opsigte van
"zonder bijmengsels ... zuiver Nederlands; goed" en "kuis, rein".
"Suiwer" taal word, soos aangetoon in hoofstuk 4, onder andere aan "opgevoede" taal
gelykgestel. Vergelyk die volgende aanhaling uit De Klerk et al (1981:36): "Ontwikkelde,
beskaafde mense praat beskaaf". In die Suid-Afrikaanse konteks geld die stellings dat
ideologiee hoofsaaklik onbewustelik funksioneer en dat dit ingebed is in stelsels (sien 1.3.3)
veral ten opsigte van die assosiasie van "beskaafd" met "opgevoed" en "suiwer" (soos in die
Afrikaner-Nasionalistiese, normatiewe "Algemeen-Beskaafde Afrikaans").
Die assosiasie van "suiwer" met "of unmixed race" is belangrik ten opsigte van "suiwer
Afrikaans" - die mitiese "suiwerheid" van die Afrikanervolk hang ten nouste saam met die
geidealiseerde "suiwer Afrikaans" (vgl. hoofstuk 3).
So word die etiket "kreools" in psigolinguistiese terme dikwels gelykgestel aan 'n bastertaal,
'n onsuiwere ontwikkeling uit 'n oorspronklike, Europese taal (veral Engels en Frans, maar
in die Suid-Afrikaanse konteks, Nederlands).
Ideologiese oorwegings stel "kreools" met ander woorde gelyk aan 'n mengeltaal, met die
implikasie van minderwaardigheid. Die kommunikatiewe, instrumentele waarde van 'n
"kreoolse"

taal

is

in

die

sin

ondergeskik

aan

sy

sosiale

etiket

wat

deur

woordeboekinskrywings in stand gehou word.
Tog sal 'n stelling dat "suiwere" Europese tale soos Engels en Nedeylands in wese ook
"kreoolse" tale is, nie vergesog ten opsigte van die ideologies-gelaaide definisies van "kreools"
wees nie.
Woordeboekomskrywings van Kreools/Creole/creools lui onder andere soos volg:
"Mengeltaal ontstaan tussen 'n Europese en 'n inboorlingtaal ... in breer opvatting, enige taal
wat die vermenging van meer as een taal is ... " (HAT, 1991).
"(person) of pure European descent in the West Indies or Spanish America; (person) of mixed
European and African blood in the West Indies, Mauritius, etc; (of a) language resulting from
contact between a European language (esp English and French) and languages in West
Africa, America and the Far East; and now spoken as a mother tongue ... "
Advanced Learner's Dictionarv of Current English, 1974).

(Oxford
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"creolisering ... (taalk. het creools worden, verbastering) ... creool ... I oorspr. en nog in
New-Orleans: naam voor de afstammelingen van de Portugese en Spaanse kolonisten uit de
17de en 18de eeuw in noordelijk Z.-Amerika en het Caraibisch gebied; 2 afstammeling van
Europeanen in die streken; 3 in Suriname: inboorling, geboren uit afstammelingen van
negerslaven ... " (Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal, 1966).
Crawhall (1993:2) wys daarop dat daar uit 'n linguistlese perspektlef geensins 'n ding soos
"suiwer taal" bestaan nie. Taal is voortdurend aan die verander, en selfs die geskrewe
grammatikas van standaardtale sluit 'n mate van variasie in. Dit is ook belangrik om die
verband tussen teoriee oor rasseverskille en teoriee oor taalverskille uit te lig (sien veral 3.2
in hierdie verband). In Suid-Afrika, waar rassistlese teoriee oor genetlka deel gevorm het van
pseudo-wetenskaplike en religieuse diskoers, is dit te verwagte dat sosiale wetenskaplikes
van die apartheidsera sal volhou met ewe misleidende linguistlese teoriee (vgl. 3.1).
Hieruit volg dit dat die kategorisering van Afrikaans as 'n kreoolse taa1 vir bogenoemde
taalkundiges sinoniem is met 'n statusverlaging en stlgmatisering van Afrikaans. Die
vernederlandsing van Afrikaans in 'n poging om nie-Europese taalkenmerke met Europese
kenmerke te vervang, was dan ook 'n dekreoliseringspoging (Meiring, 1990:47-48).
Holm (1988: 1) wys daarop dat die houding van vroeere generasies teenoor pidgin en
kreoolse tale duidelik blyk uit vroeere sinonieme SOOS "broken English", "bastard Portugese",
"nigger French", "kombuistaaltjie" en "isikula" ('coolie language'). Hierdie minagtlng het
enersyds gespruit uit die gevoel dat pidgins en kreole verbasterings van "hoere" tale,
gewoonlik Europese tale, is en andersyds uit die houding teenoor die sprekers van hierdie
tale (wat glad nie op taalkundige gronde berus nie), wat dikwels as halfbarbare beskou is en
wie se gedeeltelike oomame van "beskaafde" gewoontes op die een of ander manier as
aanstootlik beskou is. Sprekers van kreoolse tale wat toegang tot opvoeding gehad het, is
dan ook dienooreenkomstlg oortuig dat hul spraak "verkeerd" is, en daar is dikwels gepoog
om hul taal op die vlak van die standaardtaal te kry (vgl. die verhouding tussen taal en mag,
SOOS

bespreek in 1.3.4}.

Die term kreooVkreools is oorspronklik afkomstlg uit die Latynse creare, wat inderwaarheid
"create/skep" beteken (Concise Oxford Dictionary, 1990:273). Oorspronklik is die term
kreool gebruik om na 'n groep mense te verwys. Die Latynse creare het die Portugese criar

(om groot te maak, bv. 'n kind} geword, waaruit die verlede deelwoord craido ("raised, a
servant born into one's household"} ontwikkel het. In Brasilie het crioulo later die betekenis
aangeneem van 'n Afrika-slaaf wat in die Nuwe wa-eld gebore is. Daarna het die betekenis

242

verbreed om ook te verwys na Europeers wat in die Nuwe W&eld gebore is. Uiteindelik het
die woord verwys na die gebruike en spraak van Afrikane en

Europe~

wat in die Nuwe

Wereld gebore is. Verskeie tale het die woord ontleen: criollo in Spaans, creole in Frans,
creool in Nederlands en creole in Engels.

Holm (1988:1) wys dan ook daarop dat linguiste eers redelik onlangs besef het dat pidgins
en kreole nie verkeerde weergawes van ander tale is nie, maar eerder nuwe tale. Hui
woorde is grootliks ontleen aan 'n ouer taal gedurende 'n tydperk van linguistiese krisis ten
einde te voldoen aan 'n dringende behoefte aan kommunikasie.

Dit laat hulle lyk na

vervormde weergawes van die betrokke ouer taal. Maar wanneer hulle as linguistiese
sisteme (ten opsigte van fonologie, sintaksis en morfologie) ondersoek word, word dit duidelik
dat hul stelsels heelwat verskil van die taal waaruit die leksikon stam (hul leksikale bron of
basistaal). Hui stelsels is so verskillend dat hulle beswaarlik as dialekte van hul basistaal

beskou kan word. Hulle is nuwe tale, wat deur dieselfde taalkundige invloede gevorm is as
bv. Engels en ander "suiwer/groot" tale.
Kreoolse tale is tale wat deur ganse spraakgemeenskappe gepraat word: dikwels
gemeenskappe wie se voorvaders geografies verplaas is (bv. as slawe, soos in die geval van
die Maleiers in Suid-Afrika), met die gevolg dat hul bande met hul oorspronklike taal en
sosio-kulturele identiteit gedeeltelik verbreek is. Tog bestaan daar kreoolse tale waarvan die
sprekers nooit verskuif is nie, bv. Portugees-gebaseerde varieteite in Asie (op. cit., pp.6-7).
In sommige lande waar kreoolse tale in kontak met hul leksikale basistaal bly, is daar 'n
historiese tendens dat die kreool sy mees opmerklike nie-Europese kenmerke verloor, en
hulle dikwels met Europese kenmerke vervang, of kenmerke wat Europees vertoon. Hierdie
proses van dekreolisering kan aanleiding gee tot kontinuumvarieteite, wat wissel van
varieteite wat die verste van die superstratum (basilekl is tot varieteite wat die naaste
daaraan is (die akrolekl, met mesolektiese varieteite tussenin. Na •n aantal generasies verloor
sommige varieteite feitlik al hul kreoolse kenmerke as gevolg van dekreolisering, wat J22§1:
kreoolse varieteite tot gevolg het. Hierdie varieteite staan ook bekend as semi-kreo91se tale wat beteken dat hulle beide kreoolse en nie-kreoolse kenmerke vertoon.

Sommige

taalkundiges meen dat Afrikaans, veral die varieteit van die "gekleurdes". as 'n semi-kreool,
maar nie 'n post-kreool nie, bestempel kan word (op. cit., pp. 9-10). Vergelyk Meiring
(1990:50-54) vir kreoolse kenmerke (volgens Holm) in Afrikaans.
Meiring (op. cit.,p.43) voer aan: "Gemeet aan die kenm.erke van kreoolse tale is Afrikaans wel
in 'n mate 'n kreoolse taal, maar dit tel eintlik in sy guns as ons die kenmerke van lewende

243
taal en taaloorlewingskriteria in ag neem."

Vergelyk Meiring [op. cit., pp.42-44) se

bespreking van Markey (1982) se "configuration" in hierdie verband.
Intemasionale tale/basistale soos Engels en Nederlands kan ook as kreoolse tale bestemoel
word op grond van die volgende:
(1)

Beide hierdie Europese tale het breedvoerig aan ouer, "suiwere" en "klassieke" tale
soos Latyn en Grieks ontleen. Engels is bv. sterk beinvloed deur die taal van die
Normandiese veroweraars in die elfde eeu, en vanwre die aanwesigheid van die groot
getal Franse leenwoorde in Engels kan daar ook aangevoer word dat Engels ontwikkel
het uit die manier waarop die verowerde Angele en Saksers die taal van die
veroweraar, die Normandiers, gebrekkig probeer praat het.

Middelengels het

ontwikkel na die verowering van die Angele en Saksers deur die Franse Normandiers
[Holm, 1988:14-15). Vergelyk ook HAT se definisie hierbo wat onder andere lui: "...
in brrer opvattlng, enige taal wat die vermenging van meer as een taal is ... "
(2)

Beide tale het ook breedvoerig aan die tale van hul kolonies ontleen - Suid-Afrikaanse
Engels bevat bv. talle Afrikanismes en ontlenings uit ander inheemse tale. Vergelyk
Branford (1991), Silva (1996) en die volgende voorbeeld van Suid-Afrikaanse Engels
uit 'n advertensie in die Pretoria News, 7 Nov. 1996: "Send a krismis kerel to the
ous in Oz: If your relatives and friends were some of the voortrekkers and natrekkers

that left for Canada, Oz or wherever during our recent history, you'll know all about
their battles for boerewors, biscuits and other parts of our lekker staple diet."
Standaardnederlands ontleen boonop ook maklik aan tale soos Engels. Die Belgiese
popgroep BZN staan byvoorbeeld bekend as die "Band zonder Naam", terwyl 'n
Nederlandse krieketspeler sonder meer l.b.w. [leg before wicket) betrap kan word.
Die onderskeid tussen "kreoolse" tale en "suiwer" tale berus veral in Suid-Afrikaanse konteks
op sosio-politiese oorwegings, soos bespreek in 3.1.
Hierdie hoofstuk [a)

poneer die siening van Ponelis (1988: 119-143) van Afrikaans as 'n behoudencte
akrolektiese kreool, wat dus sowel "Nederlands" as "kreools" is [sien 3.1.1);

[b)

gaan van die standpunt uit dat 'n kreoolse taal 'n nuwe taa} is;
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(c)

beskou die bestaan van "suiwere" tale as 'n mite, wat gebaseer is op sosio-politiese
oorwegings; en

(d)

beskou alle sogenaamde "kreoolse" tale en "suiwer" tale as gelykwaaniig ten opsigte
van status en instrumentele kommunikasiefunksies en -moontlikhede.

Meiring (1990:44) betoog bv. ook dat indien Afrikaans deur Ponelis (1988:119) beskryf kan
word as "histories 'n Nederlandse dialek wat sterk van ander Nederlandse dialekte afwyk",
Standaard-Nederlands ook as 'n dialek van die Nederlandse taalsisteem beskryf kan word.
In dieselfde sin is Standaardafrikaans bloot een van die varieteite van Afrikaans, wat deur
institusionele normering ontwikkel is.
Die implikasies vir die funksies van aktuele Afrikaans is dat dit (a)

geen "onsuiwere" varieteit is nie, maar berus op natuurlike ontwikkeling van
Afrikaans in die multilinguistiese Suid-Afrikaanse realiteit;

(b)

'n nuwe standaard ten opsigte van kommunikasie verteenwoordig en dus 'n nuwe
varieteit is; en

(c)

geensins

ten

opsigte

van

status,

ensovoorts,

minderwaardifl

teenoor

Standaardafrikaans of enige sogenaamde "suiwer" varieteit is nie.

5.3

Aktuele Afrikaans en Nuwe Afrikaans: ooreenkomste en verskille

Soos aangedui in 3.3.2, sluit die nuwe benadering tot Afrikaans soos in hierdie studie bepleit
aan by die Nuwe Afrikaans soos voorgestel deur Van Rensburg (1991:13-33). Daar bestaan
heelwat ooreenkomste, maar ook groot fundamentele verskille. Die grootste verskil is dat
Van Rensburg betoog vir 'n Nuwe Afrikaans gebaseer op Standaardafrikaans in sy huidige
YQ!!!l

(die "Nuwe Afrikaans" "(hoet) nie ingrypend van die huidige Standaardafrikaans ... te

verskil nie" - ibid., p.14), met verbreding wat plaasvind deur middel van die ander varieteite.
Die huidige Standaardafrikaans sal met ander woorde by implikasie steeds die
oorkoepelende/bodialektiese varieteit en die norm wees. Daarteenoor is die basis van 'n
aktuele Afrikaans 'n nuwe stel norme wat geleidelik ontwikkel en berus op die bodialektiese
vorm van Omgangsafrikaans. die taal soos dit werklik in die alledaagse omgang. in alle
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situasies en op verskillende funksionele vlakke. gebruik word. terwyl dit aangevul word deur
funksionele Standaardafrikaans en ander varieteite ten opsigte van leemtes.
Hierdie verskil in benadering bring ook in sommige ander opsigte ingrypende verskille van
die Nuwe Afrikaans soos bepleit deur Van Rensburg mee, omdat die aanvaarding van
algemene omgangstaalvorme as die nuwe standaardvorm (wat natuurlik ook vorme uit die
huidige standaardvorm en ander varieteite insluit) verreikende implikasies inhou ten opsigte
van standaardisering en goeie intranasionale en internasionale kommunikasie. Dit sal onder
andere 'n geleidelike proses van standaardisering impliseer, met die minimum instltusionele
inmenging.
Hierdie proses van standaardisasie berus op die beginsel dat tale vanself standaardiseer,
ongeag institusionele inmenging.

Talle "onaanvaarbare"/"nie-amptelike" vorme van

Afrikaans het bv. in die taal gevestig geraak ten spyte van die institusionele preskriptiwiteit

van sillabusskrywers, leksikograwe, akademici, opvoeders, ens. Ten spyte van die puristiese
veldtog daarteen, bestel die grootste gros Afrikaanssprekendes bv. vandag in 'n restaurant
'n rump (nie 'n "kruisstuk" nie - sien 7.4), koop hulle vis en chips (nie "vis en
(aartappel)skyfies" nie - sien 7.4), laat hulle hul karre diens of service (nie "versien" nie) en
klok hulle af (hulle "steek" nie "lepel in die dak" nie).

'n Taal word nie net deur 'n

gesagsgroep gevorm nie, dit word voortdurend gevorm en verryk deur al die sprekers. Selfs
establishment-varieteite kan nie hierdie proses vryspring nie.
Die voorgestelde nuwe benadering tot Afrikaans in hierdie studie sal meebring dat Afrikaans
op natuurlike wyse sal standaardiseer - welke standaardisasie sal plaasvind op grond van
menslike interaksie in 'n demokratiese samelewing. Vergelyk in hierdie verband Davids
(1987:38) se stelling dat 'n taal nie behoort nie, maar bestaan in 'n lewende verhouding tot
mense. Taal is nie die produk van 'n enkele, eksklusiewe groep nie - dit ontwikkel uit die
interaksie tussen uiteenlopende mense in die historiese proses van naasbestaan.
Wanneer sosiale, politieke en geografiese skeidings tussen mense opgehef word - soos in die
huidige multilinguistiese Suid-Afrikaanse bestel wat voorheen kunsmatig in groot mate op
hierdie gebiede geskei is - word verskillende registers, uitspraakvorme, ensovoorts, geleidelik
in die interaksie tussen die sprekers deur die sprekers self opgehef in die soeke na 'n
gemeenskaplike vorm van kommunikasie. Met ander woorde, eliminasie van niefunk:sionele
elemente en vestiging van voorkeurvorme geskied soontaan, natuurlik en geleicielik; met die
gevolg dat daar geen tydskaal aan standaardisasie gekoppel kan word nie.
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Institusionele betrokkenheid by die vorrning van die nuwe standaard sal van hierdie
beginsels kennis moet neem. Standaardisering sal op grond van gebruiksfrekwensie moet
plaasvind en gebaseer moet wees op navorsing en informele opnames (deur akademici,
navorsingsinstansies, studente, voornemende navorsers, en selfs skoolleerlinge). Die besluit
oor wat standaard is/behoort te wees, moet op hierdie navorsing (waarvoor fondse ook
beskikbaar gestel behoort te word) gebaseer wees. Die uiteindelike riglyne ten opsigte van
standaardvorme moet dus nie berus op die outokratiese top-down beginsel van
Taalkommissies en ander normeerders nie - dit moet demokraties en buigsaam wees.
Ten opsigte van institusionele inmenging sluit die navorser aan by Breytenbach (Rapport,
6 Okt 1996) se betoog vir 'n koordinerende liggaam vir swart, bruin en wit Afrikaners:
"... 'n saamstaan, 'n adres van ultklaring waar aangeklop kan word vir lnliqting
en

mgg

en bystand ... maar die inlslatief moenie van politieke partye en ou

patriargale honde en koukusse en klieks kom nie. Die orqanlsasie moet ult die
burqerlike qemeenskap qroei - ult verenigings van boere en werkers en
werkgewers, uit bedrywe en kerke en moskees en civics, uit akademici en
kunstenaars en onderwysers en studente.

Sod.at ons ons met publikasies en

radiosenders en televisiekanale en besighede en teaters en 'n universltelt kan
beywer vir die dinamiese ontplooiing van Afrikaans ... vir diensbaarheid en
skeppende ontwikkeling, vir internasionale skakeling" (eie onderstrepings).

Dit is egter te betwyfel of die huidige liggame en normeerders hierdie funksies sal kan vervul,
aangesien daar heelwat kondisionering in die ou bestel plaasgevind het.
standaardvorm moet

~

Die huidige

as die uitgangspunt dien nie, met ander woorde die nuwe

normeerders moet ongekondisioneer en verteenwoordigend wees van Afrikaanssprekende
gemeenskappe waarin die meeste sprekers is wat 'n algemene vorm in sowel hoer as laer
funksies gebruik. Gebruiksfrekwensie sal bv. bepaal moet word deur verteenwoordigers van
al nege provinsies. Riglyne oor standaardvorme kan dan gepubliseer word in die vorm van
woordelyste deur die Onderwysdepartemente en aktuele, sinchroniese woordeboeke, terwyl
diachroniese woordeboeke bloot etimologiese funksies en weinig normatiewe funksies
behoort te vervul. Daar moet egter tot elke prys (ten alle koste!l gewaak word teen die
totstandkoming van 'n nuwe Akademie met sterk voorskriftelike normerende roagte. Die
doel van so 'n liggaam moet eerder kontrolerend as normerend wees.
In die geval van die nuwe benadering tot Afrikaans moet daar ook geen kunsmatige grypes
na bv. Nederlands plaasvind in 'n poging om status aan die taal te verleen nie. Omdat
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kreatiwiteit en demokratiese beginsels belangrike elemente is, is die taal lewendig en vind
skeppende vemuwing makliker plaas as wanneer die standaardtaal deur institusionele
preskriptiwiteit en ideologiese voaroardele gedomineer word.

Die nuwe Afrika.anse

paradigma is in 'n sin dus oak kosmopolities, aangesien daama gestrewe word om alle
nasionale bekrompenheid en voaroordele af te

l~.

Terwyl Nuwe Afrikaans hoofsaaklik 'n verbreding van die taalbasis impliseer, impliseer
aktuele Afrikaans dus die geleidelike skepping van 'n nuwe norm, met ander woarde 'n
nuwe paradigma wat op weinig van die anomalire van die vorige paradigma gebaseer is.
'n Uiters belangrike aspek van aktuele Afrikaans is dat taal bloot as 'n kommunikasiemiddel
en 'n gebruiksartikel beskou word. Du Plessis (1992:96-97) onderskei tussen verskillende
denkraamwerke oar taal en nasionaliteit in die taalsosiologie op grond van die beoordeling
van verskillende opvattinge oar taal self. In hierdie verband is sy onderskeiding tussen die

sentimentele en instrumentele opvattinge belangrik.
'n Sentimentele opvatting oar taal beklemtoon die simboliese asoek van taal. Taal word
voorgehou as een van die kragtigste simbole van identiteit - dit is veel meer as 'n
kommunikasiemiddel, dit is ook geestesbesitting, 'n saambindingsmiddel en die draer van
gedagte, gees en idee. Hierdie sentimentele benadering is bevorderlik vir groepsbelange,
aangesien dit bv. 'n belangrike bydrae kan lewer tot die skepping van 'n magsbasis in 'n
multilinguistiese bestel. Hierdie tipe opvatting kan natuurlik verbind word met etniese
nasionalisme, soos Afrikaner-Nasionalisme.
Ook Swanepoel (1992:121-135)(sien 4.8) wys op die emotiewe verband wat taalgebruikers
met 'n taal/varieteit het. Taalliefde (as sinoniem beskou met taalgetrouheid en/of taallojaliteit
en taalhandhawing) is volgens hierdie siening 'n voarwaarde vir die voortbestaan van
Afrikaans. Moedertaal word op grond van die funksie daarvan as identiteitsmerker beskou.
Taal kry oak simboliese waarde en betekenis deur mites waardeur taal tot 'n waarde ver bo
die eenvoudige waarde daarvan as kommunikasie-instrument verhef word. Hierdie siening
hang saam met Du Plessis se sentimentele opvatting en die taalantropologiese opvatting en
ontogenetiese mite van Afrikaans, soos bespreek in 3.2.
Daarteenoar sien die instrumentele opvatting taal as 'n blote kommunikasiemiddel; 'n
middel tot 'n doel, hetsy polities, moreel or religieus van aard. Hierdie opvatting is wesenlik
nie-nasionalisties georienteerd, wat oak die orientasie van 'n nuwe benadering tot Afrikaans
behoart te wees - 'n benadering wat deur sentimentaliste onder andere as taalverraad,
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dislojaliteit en dissensie vertolk sal word. Hierdie benadering hang saam met Du Plessis se
instrumentele benadering, wat ook die benadering van aktuele Afrikaans behoort te wees.
Gespesialiseerde vaktaal dien bv. reeds as instrument om kommunikasie tussen vakgenote
optimaal verstaanbaar en bondig te maak. Die metataal moet op dieselfde wyse duidelik en
funksioneel wees.
Soos bespreek in 3.2, wys Bartsch (1984:181-196) ook op die primere funksie van taal as 'n
kommunikasiemiddel, met Sprachreinigers in Duitsland wat bv. die rol van taal as nasionale
simbool primer stel in hul purisme, terwyl taal as nasionale simbool eintlik 'n sekondere
funksie behoort te wees.
Belangrike ooreenkomste en verskille tussen Nuwe Afrikaans en die aktuele Afrikaans soos
in hierdie studie bepleit, word in die tabelle hieronder aangedui.

Let daarop dat die

kategoriee by mekaar aansluit en soms oorvleuel, en dat aktuele Afrikaans bloot 'n gerieflike
oorkoepelende term is, soos bespreek in 1.1.4.

OOREENKOMSTE TUSSEN NUWE AFRIKAANS
EN AKTUELE AFRIKAANS
Die volgende punte word in T ABEL 2 vergelyk:

TABEL 1
(1) AFRIKANISERING

1.

Afrikanisering van die taalbasis.

2.

Realistiese benadering tot Afrikaanse spel- en taalreels.

3.

Wegdoening met uitgediende en verouderde skryfwyses (bv.
niefunksionele/uitgediende spelvorme na die Nederlandse model).

4.

Erkenning van die aanleerdersvarieteite van Afrikaans.

(2) §TANDAARDAFRIKAANS

1.

'n Inklusiewe standaardtaal.

2.

Verbreding van die taalbasis.
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(3) NATUURLIKE ONTWIKKELING

1.

Toegeeflikheid.

2.

Kreatiwiteit belangrik.

3.

Diglossie steeds moontlik.

4.

Inagneming van die populere kultuur.

(4) NORMSTATUS
1.

Intuitiewe spelwyse.

2.

'n lnklusiewe standaardtaal.

3.

'n

B~r

basis van wisselvonne.

(5) [UNKSIES
1.

Akkommodeer beide die laer en hoer funksies van Afrikaans.

2.

Verbreding van die taalbasis.

(6) IDEOLOGIE
1.

Depolitisering.

2.

Taal 'n saambindende faktor as gevolg van demokratisering.

3.

Geskiedskrywing hersien om skeefgetrekte taalgeskiedenisse te verhoed.

3.

Ontvanklikheid vir vernuwing (by implikasie in die geval van Nuwe Afrikaans).

4.

Anti-puristies (by lmplikasie in die geval van Nuwe Afrikaans).

250

TABEL 2
VERSKILLE TUSSEN NUWE AFRIKAANS
EN AKTUELE AFRIKAANS

(1) AFRIKANISERING

NUWE AFRIKAANS
1.

AKTUELE AFRIKAANS

Tempering van Europeesheid (by

1.

Opname van natuurlike,

implikasie). Taal hoofsaaklik

funksionele Europese elemente

verbreed deur aanvullings uit

(veral ten opsigte van die

varieteite.

omvangryke Engelse invloed),
sowel as Afrika-elemente. Die
nuwe standaard ontstaan uit die
somtotaal van al hierdie varieteite.

2.

Dialekvorme as verrykend tot die

2.

standaard beskou.

Dialekvorme as gevestigde vorme
in eie reg beskou, nie bloot
"aanvullings" tot die bestaande
standaard nie.

(2) STANDAARDAFRIKAANS

NUWE AFRIKAANS
1.

Standaardafrikaans steeds die

AKTUELE AFRIKAANS
1.

bodialektiese vorm.

Standaardafrikaans bloot 'n
varieteit waaruit elemente op
spontane wyse geneem word om
sekere funksies te vervul.

2.

Standaardafrikaans nader aan die

2.

spreektaal.

3.

Geen ingrypende verskil van

'n Nuwe standaard gebaseer op
frekwente spreektaalvorrrie.

3.

Ingrypende geskrewe verskil van

Standaardafrikaans in die

Standaardafrikaans ten opsigte

geskrewe vorm - 'n "versoolde"

van die idiomatiek, leksikon,

standaard.

morfologie, ens. · 'n algeheel nuwe
standaard.
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(3) NATUURLIKE ONTWIKKELING

NUWE AFRIKAANS
1.

AKTUELE AFRIKAANS

Heelwat formalisme bly behoue

1.

Formalisme doelbewus ontmoedig

omdat Standaardafrikaans steeds

en uitgeskakel, aangesien die

die bodialektiese vorm bly.

werklike omgangstaal die nuwe
bodialektiese vorm word.

2.

Behoud van Standaardafrikaanse

2.

Natuurllke ontwikkeling van norm

vorme met Standaardnederlandse

sal lei tot verlies van

basis (by implikasie).

niefunksionele vorme met
Standaardnederlandse basis.

(4) NORMSTATUS

NUWE AFRIKAANS
1.

Beskerming van bestaande norme,

AKTUELE AFRIKAANS
1.

Gerigtheid op werklike, lewende

aangesien Standaardafrikaans

spraak- en taalelemente as die

steeds die bodialektiese vorm is.

nuwe norm. Normalisering en

Steun dus nog op

aktualisering van Afrikaans deur

Standaardafrikaans, met beperkte

die werklike, gevestigde

taalnormverskuiwings die gevolg.

omgangstaalvorme as
kommunikasiewerklikhede te
aanvaar. Sprekers bepaal die
standaard deur die frekwensie van
gebruik. Aansienllke
taalnormverskuiwings as gevolg
hiervan.
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2.

2.

Verteenwoordigende,

Die taal van die sprekers is die

demokratiese komitee doen

norm - 'n norm wat spontaan en

aanbevelings oor

natuurlik ontwikkel. Ongekondi-

taalaangeleenthede.

sioneerde, verteenwoordigende
taalkomitees doen navorsing oor
frekwente taalvorme en doen
aanbevelings d.m.v. vorme wat
aangeteken word in woordelyste,
woordeboeke, ens. Die klem van
taalkundiges verskuif van
normering na aantekening en
kontrole.

(5) FUNKSIES
NUWE AFRIKAANS
1.

Bestaande vaktaal (by implikasie)

AKTUELE AFRIKAANS
1.

Vaktaal behou, met die
kwaliflkasie dat frekwensie van

behou.

taalgebruik bepaal watter term
(Germaans of Romaans) geld.

2.

?

2.

Wegdoening met
taalwetenskaplike benadering op
skool en konsentrasie op werklike
gebruikstaal. Wetenskaplike
bestudering van die taa1 as
keusevak aangebied.

3.

?

3.

Streekbenadering ten opsigte van
taalonderrig en minder eksterne
eksaminering.
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(6) IDEOLOGIE

NUWE AFRIKAANS
1.

By implikasie bestaan daar steeds

AKTUELE AFRIKAANS
1.

Afrikaans bloot 'n

taalliefde en taallojaliteit, en bly

kommunikasiemiddel, met die

Afrikaans 'n simbool om

klem op 'n blote gebruiksmiddel

Afrikaanssprekendheid te

om mee te kommunikeer -

illustreer (wat weer die ideologies-

Afrikaans gedemitologiseer tot 'n

gelaaide "taaltrots" impliseer).

taal vir almal sonder spesifieke
simboliese waarde. Bestaande
simboliek bloot van akademiese
waarde, nie 'n basis vir
manipulasie nie.

2.

3.

Afrikaans by implikasie steeds 'n

2.

Afrikaans as merker van 'n

groepsmerker van die Afrikaanses,

bepaalde taalgemeenskap se

met ander woorde die

kultuur van sekond&e belang.

sentimentele opvatting bestaan

Die instrumentele benadering is

steeds in 'n mate.

prim&-.

?

3.

Demitologisering van konsepte
SOOS

"standaard"

VS

"niestandaard" en "kreools" vs
"suiwer".
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(7) INSTITUSIONELE INMENGING

NUWE AFRIKAANS
1.

Institusionele inmenging op groot

AKTUELE AFRIKAANS
1.

Minder opsigtelike institusionele

skaal ten opsigte van die

inmenging - 'n pragmatiese

uitbreiding van

benadering word gevolg met

Standaardafrikaans. Die gesag

betrekking tot vemuwing en

van normatiewe diachroniese

standaardisering - die nuwe

woordeboeke en ander

standaard ontwikkel spontaan,

normeerders soos kommissies bv.

natuurlik en geleidelik op die

steeds baie belangrik.

basis van die werklike, gesproke
taal wat minder rigied en
normatief is. Geen Taalkommissie
in huidige rol nie - slegs 'n
kontrolerende liggaam indien
nodig.

2.

?

2.

Klem op sinchroniese/
gebruikswoordeboeke en
woordelyste. Argaiese vorme uit
gebruikswoordeboeke/
handwoordeboeke soos HAT en
taalsillabusse verwyder en in
etimologiese en diachroniese
woordeboeke opgeneem. 'n
Wegbeweging van geidealiseerde
taal na die omgangswerklikheid
en taal-in-gebruik.
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5.4

Hoer en laer funksies

'n Taalmedium wat voldoen aan doeltreffende kommunikasie moet kan voldoen aan beide
die sogenaamde hoer en laer funksies van 'n taal. "Hoer" funksies behels onder andere die
gebruik van taal in staatsinstellings, kerkdienste, lesings, politieke toesprake en oor die radio
en televisie.

"Laer" funksies behels onder andere die gebruik van taal in gesprekke met

ewekniee, vriende, familielede en teenoor vyande, om grappe te vertel en te vloek (Steyn,
1982:15). Vergelyk 5.1.

5.4.1 Hoer funksies
Aktuele Afrikaans kan aan al die hoer funksies van 'n kommunikasiemedium voldoen,
aangesien dit onder andere reeds 'n skryftaal, navorsingstaal, en die taal van die howe,
kunste, navorsing, wetenskap en tegnologie, handel en vaktaal kan wees (weliswaar met 'n
nuwe stel norme wat ook funksionele Standaardafrikaanse elemente ontleen).
Tog hou 'n nuwe stel norme wat op frekwent gesproke taal berus, sekere implikasies vir die
skryftaal en nuwe norme vir die hoer funksies van standaardtaal in.
Veral sekere spel-, woordkeuse-, sinskonstruksie- en leestekenkwessies is belangrik.
Vervolgens word daar kortliks na enkele van hierdie probleemareas gekyk (in die
demokratiese gees van die voorgestelde nuwe benadering tot Afrikaans is dit onwenslik - en
ook onmoontlik - vir die navorser om uitsluitsel oor alle nuwe benaderings tot Afrikaanse
kwessies ten opsigte van spelling, woordkeuse, sinskonstruksie en leestekens te gee).
(a)

Soelkwessies

Sj:>elreels berus tans volgens AWS (1991:11) op drie beginsels:
(1)

Die klankstelsel van Standaardafrikaans

(2)

Die beginsel van gelykvormigheid: vormlik verwante woorde word sover moontlik
gelykvormig gespel.

(3)

Die tradisie waarvolgens Standaardafrikaans gespel en geskryf word.

Daar bestaan geen rede vir die aktuele vorm van Afrikaans om cirasties van hierdie beginsels
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af te wyk nie. Dit is wel nodig om oor "tradisionele" beginsels te besin - waar het hierdie

tradisies ontstaan, en in watter mate is hulle oorgekultiveerd en beinvloed deur bv. 'n
"tradisionele" kunsmatige grype na Standaardnederlands? Wanneer 'n betekenisverskil, soos
in die geval van komplimenter x komplementer, wei x wy, ens. ter sprake is, is dit belangrik
om korrek te spel, aangesien betekenisverskil, ongeag die konteks, ter sprake is. Maar
wanneer weereens x weer eens ter sprake is, is daar weinig redes om aan te voer waarom
dit een of twee woorde moet wees, en behoort dit eenvoudig - soos in AWS (1991 :319) - as
wisselvorm erken te word.
Vir die moeilike kwessie van los of vas skryf, kan die volgende kriteria geld:
(1) Is dit verstaanbaar, met ander woorde vind duidelike kommunikasie plaas?
(2) Wat is die frekwentste gebruik?
(3) Wat is die resente tendense, asook die Nederlandse en Engelse speltradisie? (Die Engelse
speltradisie staan dan nie gelyk aan fout niel). AWS (1991:56; 68-69) het reeds erkenning
aan hierdie beginsel verleen deur naas 'n konstruksie soos Venterstraat ook die vorme
Venter Straat, Venter-straat, Venter straat en Venter-Straat te erken.

As gevolg van die diglottiese situasie waarin Afrikaans horn bevind, word daar in die praktyk

heelwat probleme met hooflettergebruik ervaar. Watter praktiese kommunikasieprobleme
word ondervind wanneer daar na aanleiding van die Engelse "I saw Mr du Toit in the street"
in Afrikaans geskryf word: "Ek het Mnr du Toit in die straat gesien "? (Standaardafrikaanse
reels lui dat dit mnr:.. Du Toit moet wees). In suiwer grammatiese terme bestaan daar geen
rede waarom daar met die verskil in hooflettergebruik volgehou moet word in 'n geval soos
hierdie nie. In die loop van die navorser se werk as taalpraktisyn word daar male son<ler tal
"foute" in hierdie opsig begaan, bv. Die saak word deur Inspekteur Qan der Westhuizen
ondersoek; Daar is aan Mnr Ndule verduidelik dat ... ; Daar bestaan twee vakatures vir
,S.ersante

by die Bedrogtak;

ens.

Tog bestaan daar geen moontlikhede vir

betekenisverwarring in hierdie gevalle nie, en die vraag ontstaan waarom daar nog hare
hieroor gekloof moet word.

(b)

Woordkeµse

Woordkeuse berus onder andere op ingewikkelde beginsels soos die gepaste register vir 'n
betrokke situasie, asook persoonlike voorkeur, aangesien gepastheid vir 'n sekere situasie
dikwels op sterk subjektiewe gronde soos "styl"-voorkeur berus. Is dit bv. gepas vir 'n
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predikant om in 'n kerkdiens waarin ouer ~n konserwatlewer persone teenwoordig is van die
commitment teenoor die Here en die Here saljou nie drop nie te praat? (Vergelyk 4.8 en
6.2 tot 6.4.5).
Wat wel soos 'n paal bo water staan, is dat daar talle leksikale items is wat 'n plek in die
nuwe standaard verdien, en daarom erkenning in amptelike woordelyste en woordeboeke
behoort te kry. Enkele voorbeelde in hierdie verband is die volgende (waarvan sommiges
reeds opgeneem is, maar in verafrikaanste vorm):

affair, afshow, afslek, anniversary, bacon, bier-shandy, brain wave, casual, clutch,
delicious monster, dirty thirties, doggy bag, flair, flirt, flop, guts, haljtyd,
hamburger, humeur verloor, insider, kykervriendelik, licorice, marshmallows, nerd,
oraait, pose, self-starter, shebeen, stapler, stupid, tantrum, tissue, ensovoorts.

(c)

Sinskonstruksies

Heelwat vorme wat tans nie as standaard aanvaar word nie kan wel sulke erkenning kry in
die nuwe Afrikaanse "standaard".
Twee voorbeelde is die van setselskeiding en die vorm van verlede deelwoorde, bv.:

"Is dit die man watjy van gepraat het?"
"Ek het dit daardie tyd gehet. "
Ook

sinskonstruksies

wat

'n

Engelse

model

navolg,

kan

aktuele

Afrikaanse

"standaard"vorme wees na aanleiding van gebruiksfrekwensie, bv.:

Hy is baie vol van homself.
Hy het 'n gek van homself gemaak.
Ek is tussen twee vure oar die saak.
'n Persoon wat

~:

"Gee my asseblief 'n vuurhoutjie, ek het nou ult vuurhoutjies

gehardloop" sal bv. weldra self sy fout agterkom ashy uitgelag word. Die beginsel dat 'n
taal homself standaardiseer ondanks die preskriptlwiteit van normeerders
weereens/weer eens in hierdie opsig.

geld
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(d)

Leestekenkwessies

Ten opsigte van leestekenkwessies kan aktuele, moderne Afrikaans breedvoerig aan
Standaardafrikaans ontleen. Enkele uitsonderings ten opsigte van die nuwe stel norme is
die volgende:
(1)

Die gebruik van punte na afkortings is uitgediend, en geld bv. nie meer in instansies
soos die Suid-Afrikaanse Polisiediens en Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, asook
vooraanstaande koerante soos die Argus, nie.

(2)

Dit is onnodig om uitsluitsel te gee oor die gebruik van leestekens soos :- vs : of voordat 'n lys items opgenoem word, asook oor kommas of kommapunte aan die
einde van elke reel, bv.:
Hy het beweer dat {:}{-){:-)

(3)

(1)

aktuele Afrikaans 'n nuwe stand.aard verteenwoordig {;){,)

(2)

dit erkenning aan leenvorme verleen {;){,) en

(3)

dit konsentreer op die instrumentele benadering.

Die leestekens /en - is ook in meer gevalle omruilbaar in aktuele, kommunikatiewe
Afrikaans,

bv.

in polisie-gemeenskap-verhoudinge

vs polisie/gemeenskap-

verhoudinge of polisie/gemeenskapverhoudinge.

(e)

Semantiese verskuiwings

Verskeie Afrikaanse vorme wat in die alledaagse werklikheid gebruik word, verteenwoordig
semantiese verskuiwings: die woord se betekenis het verander.
Respondente kon bv. oor die algemeen nie onderskei tussen moraal en moreel nie. Alhoewel
daar histories tussen hierdie vorme onderskei is, is dit deesdae onnodig om onderskeid te tref
(bevestig deur dr. Rufus Gouws van US, 1996). Die nuwe benadering tot Afrikaans behoort
dus moreel/moraal as wisselvorme in die betekenis van "moed h@" te beskou: Die soldate

se moreel/moraal is laag.
Respondente het die woord bombasties bv. slegs in die betekenis van "nors/barS/onbeskof/
met 'n harde stemtoon praat" geken: "Hy is baie bombasties; hy praat altyd so hard". Die
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betekenis van "hoogclrawend" of "woordepraal" het klaarblyklik in omgangstaal verskuif na
bovermelde.
Respondente het bv. ook deurgaans geen onderskeid tussen onreelmatighede en
ongerymdhede getref nie - beide is sinoniem met die Engelse "irregularities" vertolk.
Ongerymd in die betekenis van "dwaas" was aan geen van die respondente bekend nie, en

dit wil voorkom asof ongerymdhede 'n semantiese verskuiwing na die betekenis van
onreelmatighede ondergaan het.

Hierdie voorbeelde van semantiese verskuiwings verteenwoordig aktuele Afrikaanse vorme,
en dit sou op onaanvaarbare voorskriftelikheid neerkom om hul nuwe betekenisse te ontken.

5.4.2 Laer funksies
Die aktuele vorm van Afrikaans voldoen ook in al die laer funksies van taal, aangesien dit
primer op die omgangsvarieteit van Afrikaans gebaseer is. Daarom is dit ook die basis vir
taal-in-gebruik, soos dit in alledaagse gespreksituasies gebruik word. Hierdie funksies van
aktuele Afrikaans blyk veral duidelik in die besprekings in hoofstuk 6, en word nie verder
hier bespreek nie.

5.5

Vernuwing en destigmatisering

Klassieke puristiese oorwegings wil dit he dat 'n konstruksie soos as volg (bv.: "Ek lewer as
volg kommentaar") na die Engelse model is (wat dit inderdaad is - alhoewel die Nederlandse

vorm als, soos in als volgen, is), en daarom afgekeur behoort te word. Hierdie konstruksie
is egter in die praktyk baie gewild (persoonlike navorsing uit die navorser se werksaamhede
as taalpraktisyn), en gebruikers word deur puriste geaffronteer wanneer hulle daarop gewys
word dat dit eintlik soos volg behoort te lui, omdat dit 'n Anglisisme sou wees.
Die konstruksie as volg voldoen egter aan heelwat vereistes ten opsigte van aanvaarbaarheid:
Eerstens is dit volkome verstaanbaar en ondubbelsinnig. Tweedens is die woorde wat dit
bevat 100% Diets (alhoewel lg. geen absolute kriterium behoort te verteenwoordig nie).
Derdens is die konstruksie verrykend: 'n mens kan dus as volg of soos volg skryf (dit is 'n
soort wisselvorm). Vierdens skryf 'n groot gedeelte van die Afrikaanssprekende gemeenskap
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as volg. Vyfdens is die konstruksie 'n natuurlike uitvloeisel van die noue kontak tussen

Afrikaans en Engels in Suid-Afrika. Sesdens kom die konstruksie geensins lagwekkend
(steurend) voor nie.
'n Aktuele benadering tot Afrikaans sal dus in vele opsigte bydra tot vernuwing in Afrikaans,
onder andere ten opsigte van sintaksis, leksikon, fonologie en morfologie. Sien hoofstuk 6
in hierdie verband.

Destigmatiserlng
Weens die feit dat Standaardafrikaans op sigself 'n kunsmatige en beperkende vorm van
Afrikaans is, is heelwat variante van Afrikaans deur die jare heen gestigmatiseer as
"streektaal", "sleng", "anglisisties", of selfs die gevolg van spraakgebreke (sien hoofstuk 4).
In hierdie opsig het uitspraakvorme veral onder skoot gekom.
Lank gevestigde vorme van affrikatisering, sinkopee, oorronding, die bry-r, sekere vorme van
agtervoeging en klankverhoging is as "Niestandaardafrikaans" gestigmatiseer.
Die volgende is voorbeelde van gedestigmatiseerde fonologiese varieteite wat deel vorm van
die verskeidenheid van die voorgestelde nuwe Afrikaanse norm:

*

Die bry-r

Die bry-r is vroeer selfs as 'n spraakgebrek beskou. In die navorser se skooljare is dit as
"verkeerd" en 'n "spraakgebrek" deur onderwysers beskou.

Leerlinge is inderdaad selfs

verwys vir spraakterapie om die "gebrek" reg te stel. Ten beste is dit gestigmatiseer as
"gewestelik". Tog verleen dit verskeidenheid aan die uitspraakmoontlikhede van die foneem
/r/ in Afrikaans en is dit ook ooreenkomstig huidige norme volkome aanvaarbaar as
variantvorm in Afrikaans (heelwat respondente het die bry-r inderdaad as sexy beskryf!).

*

Affrikatisering

Sekere vorme van affrikatisering is sterk gestigmatiseer as "Kleurling-Afrikaans" of
gewestelike "Wes-Kaaps". Dit geld veral affrikatisering van die foneem /j/, soos in "djy" en
"djou". Hierdie affrikatiseringsvorme verleen variasie aan die uitspraak van die foneem /j/,
en is volkome aanvaarbaar binne die paradigma van Afrikaans as wisselvorm vir ander
uitsprake van /j/.
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*

Sinkopee

Ook die sinkopee van die /r/ in, byvoorbeeld, [cle:tin] i.p.v. "dertfen" is gestigmatiseer as
"Kleurling-Afrikaans", "Wes-Kaaps" of "Kaapse Afrikaans". Dit ten spyte daarvan dat hierdie
bloot nog 'n voorbeeld van 'n fonologiese wisselvorm is, wat sy plek in Afrikaans ten voile
waardig is en algemeen in die spreektaal (ook in Standaardafrikaans) voorkom.

*

Oorronding

Sandveldse vorme soos die oorronding van "huis" na "hui-us" is as "streektaal", eerder as
wisselvorme (met die geiinpliseerde gelyke aanvaarbaarheid), bestempel. Soortgelyk is die
"mo" en "pc)" vir ma en pa ook gemerk as 'n verskynsel uit die Pretoria-Johannesburg
omgewing.

*

Klanktoevoeging

Die toevoeging van die-sin die woord nogals (i.p.v. nogal) is byvoorbeeld aan 'n Afrikaanse
hoer skool in Goodwood as 'n fout beskou. Die nuwe norm sou kon bepaal dat dit wel 'n
aanvaarbare vorm is, hoewel minder algemeen. Vergelyk ook skoorsteen x koorsteen en
badkamer x badskamer.

*

Klankverhoging

Die verhoging van vokale soos die /e/ in hekel na [hi:kc3l] en die /oo/ in boom na [bu:m] is as
"Wes-Kaaps" gestigmatiseer, en nie as wisselvorm aangebied nie -wat dit wel in die aktuele
vorm van Afrikaans is.
Die verspotte debat tussen Gautengers en Kapenaars oor die "korrekte" uitspraak van /e/ in
ek dien ter illustrasie van die ongewenste uitvloeisels van purisme en 'n oordrewe strewe na

ordening. Beide [rek]/[re:k] en [ek] is volkome aanvaarbaar as wisselvorme in die paradigma
van aktuele Afrikaans.

5.6

'n Leksikologiese perspektief
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Hierdie studie bet aan die llg gebring dat daar 'n behoefte bestaan aan 'n sinchroniese
Afrikaanse verklarende handwoordeboek wat Gebruiksafrikaans reflekteer.
Volgens die leksikograwe Gouws [persoonllke gesprek, 1996), Swanepoel [persoonllke
gesprek, 1996) Feinhauer [persoonllke gesprek, 1996) en Buttner (persoonllke gesprek, 1996)
bestaan daar reeds geruime tyd 'n behoefte aan so 'n woordeboek.
Die algemene gevoel van die respondente was dat sodanige woordeboek nie normatief van
aard behoort te wees nie. Normatiwiteit is egter 'n probleem in die opsig dat 'n woordeboek
deur die algemene publiek gewoonllk as normgewend beskou word (sien 4. 7).
Daarom sal so 'n woordeboek ekspllsiet moet aandui dat dit (a)

taalverandering reflekteer;

(b)

konsentreer op hedendaagse taalgebruik;

(c)

taal vanuit 'n instrumentele perspektief benader;

(d)

primer op kommunikasie [teenoor ideologiese oorwegings) gerig is;

[e)

op 'n demokratiese navorsingsprosedure berus;

(fJ

nie die rol van diachroniese woordeboeke ontken nie; en

[g)

bloot 'n weerspi@ling van taal-in-gebruik is.

Soos bespreek in 4. 7, neig die primere en sekondere sprekers van Afrikaans om hulle op die
gesag van handwoordeboeke te beroep ten opsigte van alledaagse taalkwessies. In die
Standaardafrikaanse konteks beroep hulle hulle veral op die gesag van HAT.

Die

omvangryke en diachroniese WAT is in die proses inderdaad irrelevant vir praktiese,
daaglikse gebruik omdat dit [a) onbekostigbaar vir die algemene publiek is, [b) te lywig vir
alledaagse kantoorgebruik is, en (c) in 1997 slegs tot die alfabetiese K strek.
Vir die algemene publlek is die Taalkommissie se Woorclelvs en Soeireels nie gesaghebbend
genoeg om met 'n handwoordeboek soos HAT te kompeteer nie. Die publikasie is ook
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grootliks onbekend aan die algemene publiek.

In staatsdepartemente soos die Suid-

Afrikaanse Polisiediens word kantore - onder andere tiksters - bv. meesal net van HAT en
Bosman se Tweetalige Woordeboek of Kritzinger se Groot Woordeboek voorsien. Die gevolg
is dat hierdie twee woordeboeke in die praktyk meer toonaangewend en normatief as WAT
is.

Die weglating van lemmas in bovermelde drie woordeboeke (HAT, Tweetalige Woordeboek
en Groot Woordeboek) impliseer vir die algemene publiek gewoonlik ontkenning van
amptelike status: aangesien die lemma nie in HAT verskyn nie, bestaan dit met ander
\Voorde nie in establishment-taal nie. Daarom "bestaan" die beskrywende ajklok (stert) nie
in establishment-Afrikaans nie omdat dit nie in HAT of enige ander gesiene handwoordeboek
verskyn nie, en word ajklok dan ook as "verkeerd" en "onaanvaarbaar" beskou - dit
"behoort" ajklo12 te wees.
Die volgende lemmas ontbreek dus in 'n woordeboek soos HAT:
afklop

(sien afk.lok).

afklok

Spottend gese van iemand wat sterf; ook afklop.

Soos voorheen aangedui, is die skryftaal die spreektaal gemiddeld 30 jaar agter. Hierdie
stand van sake word onder andere in daagliks gebruikte handwoordeboeke soos HAT
weerspieel deur die volgende:
(a)

Woorde wat daagliks gebruik word, maar in geen woordeboek verskyn nie. Dit sluit
ontlenings uit ander tale in.
Voorbeelde hiervan is afskiet (in die oordragtelike sin), huismoles, cowboy, clue,

tissue en skirt.
(b)

Woorde wat feitlik nooit gebruik word nie (vaktaal uitgeslote), maar wel in
woordeboeke verskyn.
Voorbeelde hiervan is strapats, spelQood., vagebond, efod, lanteifanter, roepsekl,

kwispedoor en haarlemmerolle.
(c)

Woorde waarvan die betekenis verander of verbreed het, maar wat nie sodanig in

264

gebruikswoordeboeke beskryf word nie.
Voorbeelde hiervan is moraal/moreel: Histories is daar wel tussen die twee onderskei,
terwyl die onderskeid sedertdien weggeval het; aanspreek (in die betekenis van die
hoof bied: 'n probleem aanspreek) lapa (in die betekenis van 'n rietdakkonstruksie
in 'n erf) en random (in die betekenis van betreffende: die probleme random 'n saak
aanspreek). Vergelyk 4.7.

(d)

Woorde waarvan die uitspraak verander het, rnaar wat nie as sodanig in woordeboeke
verskyn nie.
Voorbeelde hiervan is rQbbedoe teenoor rgbbedoe; spuug teenoor spoeg en deuskant
teenoor duskant.

(e)

Woorde wat in sinsverband nuwe verbindings- en konstruksiemoontlikhede verloor
of bygekry het.
Voorbeelde hiervan is konstruksies met voorsetsels: Daar word steeds aangedring op
'n geveg QJ2 lewe en dood, terwyl dit in die spreektaal 'n geveg om lewe en dood is

(sien 7 .3); daar word steeds hare gekloof oor op die hoogte van sake/op hoogte met
die stand van sake wees/op hoogte van/met sake wees, ensovoorts, terwyl daar geen

gramrnaties verantwoordbare argument bestaan om tussen die verskillende
konstruksies te onderskei nie.
Bestaande Afrikaanse woordeboeke reflekteer dus tans nie die werklike omgangstaal van die
oorgrote meerderheid van die Afrikaanse gemeenskap nie.

Die voorbeeld van 'n

verteenwoordigende Afrikaanse woordeboek wat hieronder bespreek word, behels werklike,
tiperende inskrywings in die woordeboek wat die algemeenste deur Afrikaanssprekendes as
gesaghebbend beskou word: die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT). Daarnaas
verskyn inskrywings wat in 'n ge'idealiseerde Aktuele Woordeboek van Afrikaans (AWA) sou
verskyn.
Weer moet daar beklemtoon word dat arga'iese vorme nie sonder meer op die ashoop gegooi
moet word nie, en dat sodanige vorme wel 'n verdiende tuiste in sinchroniese woordeboeke
kanhe.
Soos HAT, behoort AWA etiketterende lemmas te bevat. Polities-sensitiewe lemmas soos
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hotnot en Boer is wel steeds 'n werklikheid van die Nuwe Suid-Afrika, en sal nog lank in
die sin gebruik word.

Boonop is sulke lemmas nuttig vir verwysings in woorde soos

boerewors, boeresports en hotnotsvy.

Hulle moet egter duidelik van etikette soos

"stereotiperend" "beledigend", "diskriminerend", ens. voorsien word.

Ander sensitiewe

("polities verkeerde") lemmas soos mannetjiesagtig, moffie, moffierig, kapoefter en

butch sal ook wel weens die aktualiteit en frekwensie daarvan in AWA verskyn, maar ook
met die nodige etikette soos "neerhalend", "diskriminerend", "beledigend", ens.
AWA behoort dus op taal-in-gebruik te konsentreer, wat die volgende impliseer:
(a)

Die inskrywings wat opgeneem word, is gebaseer op frekwente taalgebruik (en selfs
vorme wat intui'tief as frekwent aangevoel word, indien onmoontlik om die frekwensie
van alle vorme na te vors), terwyl die weglating van ander woorde op dieselfde
beginsel gebaseer is.

(b)

Soos hierbo aangedui, neig woordeboeke om norroatiewe funk5ies te vervul, met
ander woorde die woordeboekgebruiker kan horn op die gesag van 'n woordeboek
beroep om bv. te beslis of cute aanvaarbaar of onaanvaarbaar in standaardtaal is.
Wanneer cute dan nie in die woordeboek verskyn nie, is die implikasie dat dit geen
amptelike status geniet nie en dus verkeerd of onaanvaarbaar in die standaardtaal is.
Die l!!Y:!.A sal ~ normatief in bovermelde sin wees nie. Die doel daarvan sal bloot
wees om 'n getroue spieelbeeld van aktuele spreektaal te wees.

Etimologiese

aanduiders, bv. dat 'n lemma uit Engels, isiZulu of Sesotho afkomstig is, kan ook
verskyn. In hierdie sin sal AWA dus 'n leemte in die Afrikaanse woordeboekbedryf
vul.

(c)

Die doel van AWA sal geensins wees om finale uitsprake oor die funksionaliteit van
woorde soos kwispedoor, wat wel steeds hul plek in etimologiese woordeboeke het,
te vel nie. Die doel sal bloot wees om alledaagse. aktuele Afrikaanse taalgebruik te
weerspieel.

Leksikografiese probleme met die opstel van AWA sal die volgende insluit:
(a)

Die kwessie van die soelling van leenwoor<ie.
Soos bespreek in 6. 7, is daar bewys (gesprek met prof. Johan Combrink op 2 Junie
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1995) dat 'n verafrikaanste woord 'n laer status geniet as 'n woord wat in sy
oorspronklike vorm as leenwoord oorgeneem word (vgl. die geval van steak).
Daarteenoor word 'n informele vorm meer geredelik aanvaar indien dit met 'n sekere
affek te make het (vgl. die geval van mistykie en brelgls).
Wanneer 'n woord soos breakfast in 'n woordeboek tot brelifis verafrikaans word,
veroorsaak dit onder andere dat die woord status kan inboet, met ander woorde, die
woord bestaan wel, maar dit word nie in "opgevoede geselskap" gebruik nie. En dan
is daar boonop groot meningsverskille oor wat "opgevoed" nou eintlik beteken (vgl.

4.6.3).

Fonetiese aanduiders sal aanvanklik noodwendig 'n groot rol moet speel (later
behoort die konteks die gebruiksveld aan te dui). In die geval van loop sal daar bv.
onderskei moet word tussen loop as substantief met behulp van fonetiese skriftekens.
Loop as substantief kan bv. die loop van 'n geweer of 'n rivier aan dui, terwyl [lu:p]

ook voorkom in die plan het vir 'n loop gegaan (die plan het misluk). Fonetiese
riglyne sal egter nie benodig word ten opsigte van lemmas soos clue nie. Chauffeur
het klaarblyklik geen probleme opgelewer ten opsigte van spelling, semantiek of
aanvaarbaarheid in Standaardafrikaans nie. Daarom behoort clue ook nie probleme
op te lewer nie, behalwe natuurlik ten opsigte van ideologiese oorwegings.
Aangesien Standaardafrikaans arm is aan woorde wat met 'n c begin, lyk dit
byvoorbeeld asof lemmas wat met 'n c begin maklik in hul ontleende vorm behoue
~l

kan bly.

Vergelyk die volgende:

clue, chips, coke, cool, commitment,

class/classy, cherry, chop-'n-change, ens.

Weens hierdie oorweging behoort leenwoorde hoofsaaklik in hul oorspronklike,
geleende vorm opgeneem te word: chips bly dus chips en word nie tjips nie.
(b)

Die bepaling van gebruiksfrekwensie.
In sekere gedeeltes van die land (die De Aar-0mgewing) word daar bv.

g~

dat 'n

persoon bebloed is wanneer die persoon baie kwaad/woedend is, terwyl 'n drywer en
stoker spello (le en rus op die voetplaat in 'n toestand tussen wakker en slaap
wanneer die nagskof se werk afgehandel is).

D~

uitdrukkings sal moontlik nie

opgeneem word nie omdat dit nie die alledaagse, frekwente aktualiteit weerspieel nie.
Dit is egter deesdae algemeen om te

se

dat 'n persoon in die root is (fmansiele

probleme ervaar/'n klomp skuld het). Daarom sal laasvermelde wel opgeneem word.
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Daar sal egter meningsverskil bestaan oor wat as frekwent en wat as minder
frekwent/verouderd/dialekties/idiolekties. ens. beskou behoort te word. Aanvankllk
sal opstellers van 'n voorgestelde AWA met ander woorde hoofsaaklik op intuisie
moet staatmaak en woorde aan 'n kontroleerbare toetstydperk moet onderwerp.
(c)

Die kwessie of 'n woord tot die kernwoordeskat behoort (vgl. die bespreking van

tissue vs cute, in 5.4.1 hierbo).
(d)

Ideolog:iese oorwegings.
Protes teen die opname van woorde soos inpop, ougat en sexy op grond van die
bevordering van onderskeidelik "mengeltaal", "kru" taal en "vreemde" taal behoort
te verval in die lig van 'n hoe gebruiksfrekwensie in spesifieke kontekste.

Die doel van enige woordeboek is in die eerste plek om kommunikasie en verstaanbaarheid
te verbeter. Met bovermelde kwalifikasies in ag genome, behoort AWA bloot te poog om
aktuele. frekwente taal-in-gebruik ter bevordering van k9mmunikasie te weerspieel.
Die voorbeelde in tabelle I en II op die volgende bladsy dui slegs enkele tiperende yerskille
tussen HAT en 'n voorgestelde AWA aan. In Tabel I verskyn taalalfabetiese lemmas in HAT
in kolom 1, en hul ooreenstemmende lemmas en beskrywings (al dan nie) in AWA in kolom
2. In tabel II verskyn taalalfabetiese lemmas in AWA in kolom 1, en hul ooreenstemmende
lemmas (al dan nie) in WAT in kolom 2.
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TABEL I
HAT

AWA

aanspreek rig tot, praat met, berisping gee,
begin te gebruik.

aanspreek rig tot, praat met, berisping gee,
begin te gebruik, die hoof bied, aandag gee aan:
'n probleem -.
bril (-le, -letjie) ook brille (ekv.)

bril (-le, -letjie)
hoogte ... op [die] hoogte bly van iets ... op [die]
hoogte wees ...

hoogte op [die] hoogte wees van/met iets ...

kordon ... 'n kordon trek om

kordon ook afkordonneer 'n kordon span om
... 'n gebied afkordonneer.

kruisskyf

(weggelaat)

rooi ... 'n Oulap se rooi maak mooi.

rooi ... (weggelaat)

vakansie ... Met vakansie gaan.

vakansie ... Op vakansie gaan (ook met
vakansie gaan.)

TABEL II
AWA

HAT

chips repies of skyfies gebraaide aartappels. Hy
het sy chips gehad: dis klaar met horn.

(afwesig)

clue benul, idee: Hy bet nie 'n clue waarvan ek
praatnie.

(afwesig)

huismoles Bakleiery in die gesin.

(weggelaat)

macho Oordrewe manlik.

(afwesig)

rump [ramp] Vleissnit (bees).

(weggelaat)

rooi ... in die rooi wees: 'n oortrokke
bankrekening he, skuld he.

rooi ... (verskyn nie)
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5. 7

Gevolgtrekkings

Die konsep van 'n "suiwer" taal is 'n mite, en proponente van die gedagte dat "suiwer" tale
meerderwaardig is teenoor "kreoolse" tale besef miskien nie dat "suiwer" tale soos Engels en
Nederlands in die bref! sin van die definisie ook kreoolse tale is nie. Suid-Afri.kaanse Engels
is bv. allermins "suiwer". Buitendien tel die feit dat Afrikaans in 'n mate 'n kreoolse taal is

in sy guns (Meiring, 1990:43). Veral in die Latynse betekenis van creare (om te skep) is dit
eintlik 'n kompliment vir Afrikaans as steeds ontwikkelende, skeppende taal - iets waarop
die taaltrotses trots kan wees.
Die feit dat Afrikaans inherent hibridies en "kreools" is, word in hierdie studie as 'n positiewe
aspek van

di~

taal beskou;

veral ten opsigte van die ryke verskeidenheid

skeppingspotensiaal wat Afrikaans het ten opsigte van Afrika-, Oosterse en Europese diffusie
{sien 2.6), akkulturasie (sien 2.6) en fusie (sien 6.1).

Indien sodanige standpunt met

verbastering geassosieer sou word, vereenselwig die navorser horn ten voile daarmee, maar
dan net in die positiewe en opbouende sin daarvan.
Uit die besprekings hierbo is dit verder duidelik dat die aktuele vorm van Afrikaans aan die
hof!r en laer funksies van 'n kommunikasiemedium kan voldoen, en dat dit 'n nuwe
standaard verteenwoordig wat op demokratiese beginsels en werklike, natuurlike, taal-ingebruik gebaseer is.
'n Taal laat horn nie deur normeerders se preskriptiwiteit voorskryf nie - dit ontwikkel
spontaan in die mond van die sprekers daarvan.

Daarom is 'n nuwe benadering tot

Afrikaans nodig wat die minimum institusionele inmenging en normering behels en eerd.er
konsentreer op akkommodering van norme vir geslaagde kommunikasie, vry van ideologiesgeinspireerde, sentimentele oorwegings.
Dit is ook duidelik dat Afrikaans 'n behoefte ·het aan 'n beskrywende, nie-normatiewe
woordeboek/woordeboeke wat die aktuele vorm van Afrikaans reflekteer.
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HOOFSTUK 6
KULTURELE FUSIE IN AFRIKAANS
AS MULTIKULTURELE TAALVORM

"Afrikaans watempoweris, is 'nAfrikaans waarinjyjouselfkan wees, 'nAfrikaans
waarinjou uniekheid in elke opsig en ten alle tye gekoester en uitgebou word, 'n
Afrikaans wat plek het vir die sake man sowel as die gebouman. Dit is duidelik dat
dit immoreel sal wees om voort te gaan om taalhandboeke te skryf en goed te keur
wat nie spraakgemeenskaplik is nie." (Botha, 1990:9)

6.1

lnleiding

In hoofstuk 2 is daar gewys op die r91 van kulturele diffusie ten opsigte van taalbeinvloeding
en taalverandering.

In hierdie hoofstuk word daar na aanleiding van aangetekende

voorbeelde gekonsentreer op die praktiese realiteit van fusie in Afrikaans as multikulturele
taal. Die ekstensiewe aard van die fusieproses blyk duidelik uit hierdie voorbeelde.

Diffusie is meesal die term wat gebruik word om die ontwikkeling van tale soos Frans,
Spaans, Portugees en Italiaans uit Latyn te beskryf. Die hoofstrome van Afrikaans, nl. OosKaapse Afrikaans, Oranjerivierafrikaans en Wes-Kaapse Afrikaans, illustreer dieselfde proses
as ontwikkelinge uit die Nederlandse dialek soos dit deur die koloniste, vryburgers, slawe en
hul kinders gepraat is (Meiring, 1990:42).
Afrikaans is egter die eindproduk van fusie, wat beskryf kan word as die ineensmelting van
tale om 'n nuwe etimologies deursigtige taalvorm te genereer. Afrikaans sou ook kon
kwalifiseer as 'n "fusion creole" met die vroee kontaktale, nl. die sterwende/uitgestorwe Khoi-

I
'

Santale, Maleis-Portugees en Nederlands wat nie meer as gesprekstaal in Suid-Afrika gepraat
word nie. Die versteuring van Nederlands was een van die prosesse wat tot die vorming van
Afrikaans gelei het (Meiring, 1990:43). Ponelis (1988:31) wys daarop dat die versteuring van
Kaaps-Hollands deur die interlekte Khoense Nederlands, Slawe-Nederlands en die Nederlands
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van die Franse en Duitsers almal bygedra het tot die vorming van Afrikaans.
Afrikaans is dus eintlik 'n produk van die fusie tussen 'n Westerse dialek, inheemse
Afrikatale soos Khoitale, en Oosterse tale (Maleis). As kulturele diffusie tradisioneel gesien
is as 'n proses wat plaasvind vanuit die beskaafde, ontwikkelde, geindustrialiseerde,
klassieke, gekerstende Weste mi die primitiewe, onontwikkelde, onderontwikkelde, heidense
volke, is die ontwikkeling van aktuele Afrikaans 'n weerspreking daarvan. Die taal het sedert
sy ontstaan in veral die tweedegeslagsprekers aan die Kaap in die l Sde eeu ontwikkel vanuit
'n sg. beskaafde dialektiese Nederlands na 'n taal met kenmerke van niewesterse Khoitale,
Maleis-Portugees, ander Afrikatale, ens. - vandaar die inherente hibridiese aard van die taal.
Verryking kom steeds van sowel Westerse as Afrikatale, bv. Engels en ander inheemse tale.
Boonop neig die taal nou, met die blootstelling aan buitelandse kultuur, om 'n globale
woordeskat te inkorporeer uit lande soos Amerika, Rusland, Japan en China (Meiring, 1996).
Vergelyk 2.3 tot 2.6 in hierdie verband.

6.2

Die televisie, gedrukte media, literatuur, teater, populere musiek en
rolprentbedryf: voorbeelde

Oor die Suid-Afrikaanse televisie en in die gedrukte media, literatuur, teater,

popul~re

vermaak en rolprentbedryf word daar 'n geruime tyd en in toenemende mate van werklike,
gesproke, nie-amptelike Afrikaanse vorme gebruik gemaak wat veral Engelse en Amerikaanse
ontlenings bevat. Die tipe artikels reflekteer ook 'n wegbeweeg van onderwerpe en woorde
wat tradisioneel taboe was of as "ongewens"/"swak smaak"/"onfatsoenlik" beskryf is/word.

Die televisie: twee voorbeelde
Moderne, bevryde Afrikaans word al meer oor televisie gehoor.

Die volgende dien as

voorbeelde:
"Vir die lid het ek darem 'n tissue" (troosprys) - Hernus Kriel - 1995.

"Jy lean nou 'n kans kry om in te chip" - Freek Robinson -Agenda - 14 Junie 1995.

In programme soos Paradys, Onder Engele, Tussen Duiwels en Vetkoekpaleis is en word
aktuele Afrikaans bv. gebruik. Die volgende twee gevallestudies dien ter illustrasie:
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(1)

Tussen Duiwels (SABC, 1996)
(Draaiboekredakteur Rosa Keet)
Hierdie televisieprogram handel oor die wedervaringe van •n bruin gesin en
gemeenskap wat hul woning in Distrik Ses moes ontruim, en is •n opvolgreeks tot
Onder Engele.

Die taal is deurgaans die natuurlike, Omgangsafrikaans van •n

beduidende aantal moedertaalsprekers van Afrikaans.

Die volgende is enkele

voorbeelde van die dialoog (sien die Bylaag onder [9] vir vollediger voorbeelde):
fed-up [gatool}; the more the merrier; ek soek dit nie; 'n sky[ (sigaret); my
uniform short 'n lekker press; Ek het genuine geweet dis myne; Dis sommer
'njoke; Bennie-boy staan agter in die queue; Jy houjou bek van my af- try

it!, Kyk ofjulle daai skottelgoed kan tackle;jy't 'n white boyfriend gehad;
Maybe kanjy dit disguise; Moenie garter belts bydra nie; Jong, 'n mini-skirt mens moet oppas vir pantyhose wat wys; Onsfight om te survive; Jy skuld
my hoeka 'njaoour; Jou pel trust my niks; Daai's niefair nie, ens.

Die mate waartoe Engels en Afrikaans in hierdie program ineenvloei in die dialoog
sou egter nie as tipies van die gemiddelde Afrikaanssprekende se omgangstaal beskryf
kon word nie. Die dialoog probeer eerder die taalgebruik van persone in die destydse
Distrik Ses weergee. Tog verteenwoordig die dialoog 'n realiteit ten opsigte van die
werklike taalgebruik van 'n groep sprekers met Afrikaans as huistaal.
(2)

Vetkoekpaleis (SABC, 1996)
(Draaiboek: Willie Esterhuizen)
Hierdie Afrikaanse komediereeks handel oor 'n Afrikaner-sakeman wat 'n restaurant
in 'n stad besit wat net vetkoeke verkoop. Alhoewel die reeks deur sommige kykers

onder andere as "common" bestempel is, was dit gedurende Augustus 1996 die derde
gewildste televisieprogram

(~wart

tale inkluis) in die land (Huisgenoot, 8 Aug.1996).

Die eienaar en werknemers van die restaurant - almal moedertaalsprekers van
Afrikaans - gebruik deurgaans natuurlike, Omgangsafrikaans - in die woorde van die
draaiboekskrywer, Willie Esterhuizen wou by "'n reeks oor gewone mensevir gewone
mense skryf" lHuisgenoot, 8 Aug.1996). Die volgende is enkele voorbeelde van die
dialoog (sien die Bylaag onder [9] vir vollediger voorbeelde):
sweet blue boggerol; geworried; my luck draai; that's it! (dis finaal, dis al);
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relax!; laaitie; boggerdiefamilie;jy's welkom (vgl. "you're welcome"); so toe
soos 'n klei-os se gat; shaddap!; sharrap!; smart; vetkoek en mince; till

(kasregister); tip; No problem!; Okay, ek check net!; Ek sien nie juis
customers toustaan nie; Glo my, sy't nie 'n clue nie; Dis 'n baie
sophisticated drankie - Cream Socia en cane; iets offer om te drink; oefen dat
die boobs nie hang nie; Hy't 'n geweldige hang-up oor kleur; Waar's die
inspekteur se doggy-bag?; Jy's besig om die dam onder die gans se gat uit

te ruk; 'n blind date; ens.
Die gewildheid van die reeks kan gesien word as 'n aanduiding dat televisiekykers
hulle met die taal van die karakters vereenselwig.

Die gedrukte media: vyf voorbeelde
Afrikaanse tydskrifte en koerante maak in toenemende mate gebruik van modeme, aktuele
Afrikaans om die realiteit van taal-in-gebruik te reflekteer.

Die volgende is enkele

aangetekende voorbeelde:

(1)

Die Burier

Die Burger is die grootste Afrikaanse dagblad in die land, en word na beraming deur
gemiddeld 80 000 persone per weeksdag en 92 000 per Saterdag gelees (persoonlike
navorsing). Die redakteur, mnr Eb be Domisse, bestempel aktuele, nie-amptelike Afrikaanse
vorme as "Panafrikaans" (persoonlike navorsing). Dit is egter veral opmerklik dat die Jeug
Burger en 'n rubriek wat op die jeug gemik is, naamlik Pop se gedagtes deur ene Chutney
de Ridder, die werklike taal van die jeug eksplisiet weerspieel.
Aktuele Afrikaanse vorme uit die hoofkoerant en Jeug Burger sluit die volgende in:
die musiek begin opjou groei- 8/5/95
die coolste radiostasie in Suid-Afrika - 8/5/95
hy ry self boogie-board - 8/5/95
roulie-poulie-poeding - l/5/95
rocksterre, rockmusiek - 1/5/95
Soul enfunk met so 'n titselljie rock- 1/5/95
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... daar is min gesien van die Hane se ':flair" - 22/6/95

... so 'n Bok moet jem kry . .. - 27/6/95
"Aan die een kant is dit goed dat Liza blootgestel is sodat ander wat dit gebruik kan weet
dat hulle een of ander tyd uitgevang kan word" - 19-jarige meisie - 8/5/95
"... sy gunsteling drankie is Jack Daniels 'on the rocks'" - James Small - 1/5/95

"En die kortste pad na sy hart? 'Om my 'n harde tyd te gee ... "' - James Small - 1/5/95
"Hoe weet ek waar om die streep te trek?" - tiener, 1/5/95
"Ek moet elke nou en dan net by myself wees om my gedagtes reg te kry" - 16-jarige meisie

- 1/5/95
"Die meisies laaik hom blykbaar" - 27/5/96

"Teen daai tyd is hulle seker al klaarfamous" - 27/5/96
Die vole;ende is slee;s enkele voorbeelde uit Chutney de Ridder se rubriek:
bootleg (onwettige opname); twee cool dudes; keyboards; Ek kan Savuka live sien; paartie

(19/6/95); Bestee die beste honderd bokke (geld}; Goed, dis 'n date (31/7/95); coversong
(22/5/95); industrial klanke; non-stop musiek (14/8/96); 'n outfit wat ten hemele gil
(12/2/96); panic stations op kantoor (22/4/96); Drome is darem weirdgoed; Drome smokkel
met 'n mens se kop; Amerikaanse rapper; Hy en pelle het 'n dop gaan steek (6/5/96); die
rock & roller; die art-rock kombinasie Roxy Music (27/5/96)

(2)

Rapport

Rapoort is die grootste en enigste Afrikaanse Sondagkoerant en het inderdaad 'n monopolie
in die opsig. Na beraming word dit elke Sondag deur 1 616 000 mense bo die ouderdom van
16 jaar gelees (Rapport, 11 Augustus 1996).
Talle voorbeelde van nie-amptelike Gebruiksafrikaans kom elke Sondag in hierdie koerant
voor. Die volgende is aanhalings uit Rapport se algemene afdeling:
Die hoipolloi (die gepeupel) - 30/4/95; Roemenie en Kanada is vulleljies teen wiejy nie hoef

te bodder nie - 30/4/95; pick 'n choose - 30/4/95; die in-ding - 30/4/95; tyerljies (bande) 30/4/95; so half orraaiterig - 30/4/95; my pel Sam is nie skaam nie - 30/4/95; papiertier 30/4/95; Afrikanerskap le maar veldiep - 30/4/95; in pas met die gees van die tyd- 30/4/95;
Sy gebruik ook nie die onderhoud om politieke statements te maak nie - 21/5/95; Kosmaak
is niejuis haarforte nie - 21/5/95; ... 'n sightfor sore eyes - 25/6/95; "Die vrou is altyd 'n
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understudy vir die man"; "Hulle het net gese: 'bogger die wet' ... ; Sy hou van "movies
kyk"; "Die verhoog moenie net entertainment wees nie"; "Ons het ons eie epics" - die

aktrise Denise Newman - 21/5/95; "En hulle is almal op drugs" - onderhoud met Bruce
Fordyce, 16/7/96; "... maar wanneer jy opjou eie ingooi sukkel, hetjy vir Tommie om die
job te doen "; "Ons begin elke wedstryd om sekere goed te counter ... "; "Dit is vital posisies
in enige span" - onderhoud met Alan Zondagh, 16/7/96. "... met die groot aantal beamptes
wat die show moet run, kry ek nie meer kaartjies nie" - Gerhard Viviers, 19/5/96; "... die
outoppie optjop en kook" - opskrif, 19/5/96.

Die volgende is enkele aanhalings uit die rubriek Boela Vermaak soeel oop kaarte met sport:
optok (rugbyklere aantrek) - 30/4/95; "... 'n span wat omtrent die hele boks-en-daais in
wereldrugby verslaan het"; ""Die somtotaal is veel meer .. "; "Bokke wie se koppe skoon
uitgehak het noudat hulle in die geld rol"; "... oor sy Bok-losskakel sulke eersteklas
speeches maak ... "; "Die woord is uit dat die WP-base hul pond vleis van 'n speler soos
Stransky wil he ... "; "En soos ek die ding hoor, is Joel nie al Wereldbeker-Bok wat oor die
ge-speechery nou in die sop is nie"; "Dem goeies, bygese"; " ... omdat Ligblou-breier John
Williams met die speletjie die Noorde sejuigkommando skoon in 'n trance gehipnotiseer
het"; "... jy (kan) meestal 'njlop pleks van 'n haas of twee uit die hoed te wagte wees";
"Maar dit was rustyd dat die papaja die fen behoorlik geslaan het" - 26/5/96.
" ... dat alles nie so honkiedorie is as wat die juigkrete van Provence (sic) 'n mens sou laat
dink nie"; "Toe het die Leeus die hel uit hulle gespeel"; "Hy's e.ffens van 'n tjoepie"; "Issy
jop dan nie om in die skrum sat te maak .. "; "Op kantoor maak 'n ou die punt dat ... ";
"... ons man het nogal 'n punt ... "; "Nou-ja, ek het maar net gaan tjek wat die ou se" -

16/7/96.

(3)

Loslyf

Een van die Calvinistiese sienings en sosiale norme oor seks is dat enige eksplisiete
verwysings daama in die praktyk 6f omskryf 6f verswyg moet word (sien 4.2.1 en 4.2.4).
Hierdie siening het deur die jare heen 'n streng sensuurbeleid in die Suid-Afrikaanse bestel
tot gevolg gehad.
Daarom verteenwoordig die verskyning van Loslyf 'n soort bevryding van Afrikaans uit
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beperkende sensuur, waaroor die redakteur, Joe Theron, in die uitgawe van Januarie 1996
skryf:

"'n Mens moet blykbaar nie die sogenaamde vryheid in die nuwe Suid-Afrika te
ernstig opneem nie. Want skaars is die staat uit sy ou sensor-borstrok van die
verlede, of 'n nuwe een word aangetrek. En hierdie keer is dit ... die CNA, daardie
winkel wat so spog dat hy eerste met die goodies is ... 'n Paar CNA hot shots blaai
deur jou tydskrif en besluit dit is nie aanvaarbaar vir hulle 'gesinswinkel' nie ... 'n
Mens kan nie anders as om die CNA te verdink daarvan dat hulle sekstydskrifte
gebruik om in die goeie boekies van die anti-porno groepe te kom nie. En dan,
nadat hulle 'n paar opportunistiese myle ten koste van sekstydskrifte soos Loslyf
gescore het ... verkoop (hulle} steeds Hollywood se geromantiseerde weergawes van
geweld en seks op video ... "

Die taalgebruik in die publikasie is, soos hierbo, op die man af, maar sal waarskynlik deur
heelwat Afrikaanssprekers as "blatant" bestempel word. In streng taalwetenskaplike sin is
dit egter bemoedigend dat Afrikaans ook nou die vryheid het om horn op hierdie gebied vrylik
uit te druk aan belangstellende lesers.

Daar sal egter altyd diegene wees wat uit

godsdienstige oortuigings die soort publikasie as ongewens beskou, terwyl daar ook
Afrikaanssprekendes is wat 'n groot behoefte daaraan het (soos bewys deur die tydskrif se
omset).
Die volgende is enkele (minder kru) voorbeelde van taalgebruik in hierdie publikasie:
"die bloemers en die korsette"; "die drol in die drinkwater"; "'n klomp ou toppies";
"kaalgat"; "tough luck"; "slapgatte"; "hoe kry 'n mens dit reg om op jou gat te sit";
"lekkerdeur die kak"; "Jy sit soos pietsnot"; "skytbang"; "die tippie van die hipnoseysberg"; "Quitefrankly"; "sweet blue boggerol"; "take-aways"; "al diejlieks kom
anyway op M-Net"; ens.

(4)

De Kat

De Kat is 'n maandelikse Afrikaanse tydskrif met 'n stygende maandelikse sirkulasie van

tussen 24000 en 26000 eksemplare wat op die meer gesofistikeerde Afrikaanse leserspubliek
konsentreer. Die redaktrise, Joan van Zyl, voer onder andere aan dat hierdie tydskrif 'n
bepaalde beeld oor Afrikaners en Afrikaans bevorder (sien 3.8).
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Die 1996 Julie-uitgawe verskyn met 'n naakte Michelle Garforth op die voorblad, wat die
redaktrise as "gevaarlike pionierswerk" beskryf, waarmee De Kat "'n nuwe voorblad-grens
in die plaaslike tydskrifwese (wou) versit".

In 'n persoonlike onderhoud (20/6/96) het Joan van Zyl bovermelde soos volg verduidelik: Die
beleid van die tydskrif is om Afrikaners te bevry van die selfbeeld dat hulle common is
vergeleke met Engelssprekende landgenote. Daarom 'n modeme, gesofistikeerde upmarket
tydskrif wat ~: S6 lyk modeme Afrikaners en s6 lyk modeme Afrikaans. Die tydskrif "s~ nie
ons is so nie, ons wys hoe ons is - ons wroeg nie en baklei nie".
Die volgende is enkele uittreksels uit hierdie tydskrif (Julie 1996):
"Zack het die uitnodiging aanvaar om te gaan kyk hoe sake by 'n plek van plesier
bedryfword- net kyle, mind you"; "Ek tert stories op - ek word mos betaal om k*k

te praat, dis die personal touch"; "Frik is 'n ou bliksem. Hy bullshit gereeld want
hy wil net geld maak"; "Daarsonder isjy net te casual, en dis die vinnigste watjy

jou gat sien "; "Troues is nag, dis te persoonlik"; "Ander mense het kopdokters,
sielkundiges en ghoeroes"; "Ek haat politiek. Ek dink baie daaroor en raak lekker
gatvol ook daarvoor"; "Mense se vir my: Maar jy act nie eintlik nie,jy is netjouself';
"Niks kritiek oor die reeks nie, dat dit 'n k *k moewie is of dat die acting swak is
nie"; "Die gentle giant haal sy groot skouers op"; "Sal maar wag tot hulle die movie
maak"; "Dis die mind set waarinjy heeltyd is"; "Fynsny by diefyndraai"; "Dis net
'n kwessie van tyd voordie popo diefan strike"; "Dis sexy"; "... hy't 'n ding omtrent
treine ... "; "... ek moet netnou die trein terugvat Kaap toe"; "bemors met
koeldrankblikkies en tjipspakkies"; "Daarna twee jaar armie toe"; "Na die trip
oorsee het ek een aand gaan sit ... "; "Dit was 'n haze van celebration"; "Ofskoon hy
lipstick enfrshnet stockings dra... "; "Asjy 'n denkende mens was, moesjyjouself
behoorlikge-'debrief het ... "; "Maar Afrikaners is besig om hulselfte 'debrief en te
bevry"; "... ek wil na 'n 'lady's night' gaan"; ens.

Sensasie is die kos waarop koerante en sekere tydskrifte oorleef, en hiervan bevat De Kat ook
sy kwota, soos blyk uit die volgende artikels in die uitgawe van Junie 1996: 20 goed van die
aartsbiskop watjy nie geweet het nie; Is dit waar wat die mense van die Troskies se?; Jong
Afrikaners sonder rigting; Hoe om oornag 'nfortuin te maak {en te verloor); Wat doen
manne regtig op 'n ramparty?; ens.
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(5)

Huisgenoot

Huisgenoot is 'n weeklikse Afrikaanse tydskrif wat na beraming weekliks deur meer as 500
000 mense gelees word (Buttner, 1996). Dit is verreweg die tydskrif wat die meeste in SuidAfrika verkoop.
Die tydskrif akkommodeer Christelike waardes deur rubrieke SOOS "Sake van die hart" deur
die predikant Murray Janson. Vergelyk bv. die volgende aanhalings: "Die Here wil graag M
ouderlinge moet onberispelik wees (1 Tim. 3:2)" (27/6/96); "Dit beteken natuurlik nie dat
die Bybel

s~

daar moet 'n erediens gehou word nie, maar dit sou ook nie verkeerd wees

nie"; "Kry baie oefening en glo en weet datjy 'n hele vrou, mens en Christen is" (20/6/96);
"Natuurlik sou ek saamstem dat om by plekke te gaan dobbel (al is dit ook klein bedrae}
moeilikheid soek is" (25/4/96); "Beeindig die verhouding ... en verander jou huwelik van
redelik in baie gelukkig. Anders spotjy met Christus" (18/4/96).

Verder spreek die tydskrif dikwels morele oordele uit deur middel van die afkeur wat uit
artikels se titels blyk. Vergelyk bv. die volgende opskrifte: "Hoe sewejarige verongeluk het
weens haar pa se ydelheid" (25/4/96); "Prinses Diana die mannejagter"; "Tragedie van die
vroegryp Egoli-ster"; "Koor van protes teen die plank-lywe" (27/6/96); ens.

Daarbenewens konsentreer die tydskrif ook op sensasie en emosioneel aangrypende artikels,
soos uit die volgende opskrifte blyk: "Vigs-spoor van die bose verleier"; "Monaco-prinsesse susters en geswore vyande "; "Onthul: die siel van Gert van Rooyen "; "Dode like gifgenees
my skewe nek" (20/6/96); "Ons aanneemkind die monster"; "Gedoem tot 'n oudag van
krummels" (27/6/96); "Man wat die hele dorp haat"; "Beter liefde metjonger man - ouer
vroue vertel" (25/4/96); ens.

Die sukses van die tydskrif kan dus hoofsaaklik aan die suksesvolle voorsiening in die
behoeftes van 'n spesifieke leser toegeskryf word. Die taalvorm wat gebruik word, naamlik
Standaardafrikaans, kom soms gekunsteld en argaies voor. Briewe aan die tydskrif word
taalkundig versorg om die Standaardafrikaanse vorm te reflekteer (navorsing gebaseer op eie,
gepubliseerde briewe aan Huisgenoot).
Desnieteenstaande sluit 'n artikel in die uitgawe van 8 Augustus 1996 wat handel oor kritiek
teen die gewilde televisiereeks Vetkoekpaleis soos volg af: "Dr. Etienne Britz, 'n letterkundige
van Stellenbosch, het Willie al voorheen gepak omdat hy meen mense praat nie werklik
soos die karakters in sy reeks nie. Dalk het dr. Britz reg. Nie een van sy akademiese
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kollegas praat so nie. Dis net ons armefools wat elke Woensdagaand in die geheim na
Vetkoekpaleis kyk - wantons dink dis nice - wat so praat."

In Huisgenoot het ons die interes8ante teenstelling dat kru, soms grusame temas in die
standaardtaal geskryf word. Blootstelling aan ongure temas soos pedofilie en bloedskande,
in watter taalvorm ook al, kan beskou word as meer skadelik in die hande van die onryp leser
as wat 'n artikel oor tuinmaak of beroepskeuses in eksplisiete, sosiaal onkonvensionele taal
sou wees.
In die lig van Huisgenoot se groot sirkulasie vorm die taalgebruik van die tydskrif egter deel
van die aktuele Afrikaanse paradigma op grond van die frekwensie-beginsel.

Die literatuur: ses voorbeelde
A.

Pros a

(1)

Casspirs en Campari's

Hierdie roman van Etienne van Heerden handel oor die geweld en inhaligheid van die dekade
Tagtig.

Daar is bv. Erwin, wat aan die hoof van 'n reklame-veldtog staan om 'n

staatspresident se beeld te verbeter, terwyl hy self uit verset teen die heersende orde diensplig
wil weier; en Seun, wat die Struggle join teensy ouers se wil.
Van Heerden gebruik werklike, Gebruiksafrikaans om geloofwaardigheid aan die karakters
te verleen, maar skryf as verteller ook in aktuele Afrikaans, bv. met die bekendstelling van
die karakters: Erwin is oversexed; Harl is definitief Die Heroine; Ernie is 'n bietjie van 'n
bliksem; Sarel is 'n postmodernistiese gedye-de hangkuifte elitistiese spoilt consumer
society discourse junkie; Mandy is 'n take-away by 'n escort agency, Groot Bill 'n tycoon en
MD met 'n voorliefde vir curb crawling, Marthinus is te bedonnerd to get his act together;

Shahied is into Art Deco; Izaan is Ernie se designer vrou; ensovoorts.
Ander voorbeelde van aktuele Omgangsafrikaans uit die boek sluit die volgende in:
{D}ie Third World-argitek look; daarom sy grand schemes; Was dit 'n pass?; Die
sekretaresses en ontvangsdames is almal uit op lunch; om aan ons te verduidelik
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hoe om nie die buck te pass nie; dis daardie oop, bright look wat ek smaak; met 'n
hardegat, chic swaai oon haar heupe; Ek is nie seker watter bungalow dit is nie;
Sjarrap; 'n baie decent ou; ... 'n paar songs uit Marthinus se kabarette ... ;dis tog ook
drugs, nie waar nie?; Fok hulle anyway; Hetjulle nie 'njob vir my vanaand nie; ...
voel of ek gaan uitpass; Hoekom het hy my oonaand gedrop?; ... fucksakes, ek wil
pille M; tiekiebokse; een of ander dirty old man; ensovoorts.

(2)

Die reuk van appels

Die reuk van apoels, 'n werk deur Mark Behr, is 'n verhaal oor 'n 11-jarige seun se
ontdekking van menswees gedurende die apartheidsjare.

Die Christelik-Nasionale

apartheidsdenke word tot op die been oopgekloof deur die manier waarop die grootmense
opvoedende "waarhede" aan die jong, onskuldige Mamus verkondig.
Hierdie "waarhede" word telkens presies weergegee soos hulle aan Mamus oorgedra word,
en reflekteer telkens die apartheidsretoriek van die tydperk getrou en op die man af: "Maar
nou probeer die swartes ook aan die republiek doen wat hulle met Tanganjika gedoen het.
Hulle probeer alles wat ons oor die jare heen opgebou het, oorvat. Net om dit op te mors
soos wat hulle met alles doen. Die swartvelle het mos die kleinste breine van al die nasies
in die wereld"; "En die Bantoes is nog dommer as die Kleurlinge.

Gelukkig het die

Kleurlinge nog 'n bietjie matroosbloed in hulle are. Maar dit vloei so dun dat hulle almal
aan drank verslaaf is en hulle suip elke naweek hulle loon uit"; "Pase vir die generaal dat
almal teen Suid-Afrika is omdat ons al die goud en ander goed het wat die res van die
wereld so graag wil he. Ook omdat ons die seeroete om die Kaap het. Hy se die buiteland
kruip weg agter die ding oor die Bantoes, maar ten minste het ons nie ons Bantoes
uitgemoor soos Amerika met die Indiane gemaak het, of soos Australie met hulle
inboorlinge nie; mense kan baie dinge oor die Afrikaner se, maar niemand kan se ons is
nie eerlik nie"; "Waar hetjy nou al gehoor van 'n swarte wat al iets ontdek of uitgevind
het soos 'n telefoon of 'n wiel of 'n enjin?"; "En ook hierdie land was leeg voor ons mense
hier aangekom het. Alles, alles watjy hier sien, het ons opgebou. Dis ons grond hierdie.
Die Here het ons hierdie land gegee en ons moet horn oppas "; ensovoorts.

Die realisme van die boek word veral bewerkstellig deur die gebruik van Omgangsafrikaans.
Dit is opmerklik dat hoewel die tipiese leenwoorde wat gebruik word nie kursief gedruk is nie,
dit maklik lees en nie steur nie:
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"Ek sien hy kyk na die halfgedrinkte bottelljie creamsoda in my hand"; "Ek ... het
saam met Pa die baan aanmekaar gesit en toe op hardboard gemonteer ... "; "sy's
'n regte madam - met pers lipstick en die bell-bottom-langbroek"; "ek maak
buitendien

te veel fuss oor die visse"; "Toe ek vanoggend die laaste ratpack

oopskeur ... "; "Hy het dit knotty pine genoem "; "het sy soggens 'n lift gekry tot in
Retreat"; ensovoorts.

Die boek van Behr bewys dat literatuur van hoe gehalte in natuurlike, Omgangsafrikaans
geskryf kan word; daar kan selfs aangevoer word dat die natuurlikheid van die taalgebruik
in hoe mate bydra tot die boek se tretkrag.

(3)

Se dit in die donker

Hierdie bundel sketse deur Pieter van der Lugt tref met die realistiese aanslag daarvan. Die
taalgebruik in die bundel ook realisties en reflekteer verskeie vorme van die werklike
Afrikaanse omgangstaal.
Die volgende is enkele voorbeelde uit hierdie bundel:
Ek beter maar my corduroy-broek en 'n kombershemp aantrek - dalk my pullover
ook; Ons het vir haar 'n .flat in die stad gekry; Okay, kom ons gaan terug; Die
family verkies glo die drive-in; Ek wonder wat is haar storie; surifi.lter-gordyne; Dan
gaan ek na my kamer en skakel my tape deck aan; Moetjy nou in daai overall kom
eet?; In die derde rak is die boks waarin hy sy togs hou; Hy's gelukkig, sy pa is 'n
mechanic; So ek vat maar my tyd; hy is bang om tefight; Die oom gaan haal sy
strap en slaan vir Desme; Hy hou 'n blikkie op met die strepe van die computer
agterop; True soos njannies, ek het haar tiete heeltemal gesien; Dit lyk of sy gaan
huil van kwaadgeit; Jy gaan wysjy's nie chicken nie; As dit lyk ofdie pastoor sien,
maar nie omgee nie, begin die boyfriends en girlfriends openlik langs mekaar
inskuif; Reg, manne, vingertrek, vingertrek; Right! Wie gaan eerste?; Hang net bal,
hang net bal, die ander; Sy doen pottery en ek verf; ensovoorts.

B.

Poesie
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Ook Afrikaanse poesie bewys dat die fynste gevoelens en statements in natuurlike Afrikaans
uitgedruk kan word. Die volgende drie gevalle dien ter illustrasie:

(1)

'n Ordinary mens

Hierdie bundel deur Peter Snyders verteenwoordig die genre van Wes-Kaapse poesie wat
onder andere menswees en die mens se belewenis van die

w~reld

tot in die fynste nuanses

uitdruk - veral deur die gebruik van die aktuele omgangstaal.
Enkele voorbeelde is die volgende:
"Moetie rai gammattaal gebrykie;
dit issie mooi nie;
dit dieghreid die coloured mense of hoe?"
(uit: Of hoe?)
"Of course is ek koud.
Waarvoor dink djy het ek die jersey aan,
en die polarneck onder die hemp,
en die gloves aan my hande,
en die scarf om my nek?"
(uit: Djy vra nog!)
(2)

Die bar op De Aar (Ballades. Blues en Bevliegings)

In hierdie bundel van

Andr~

Letoit word talle Omgangstaalvorme gebruik om intense

menslike gevoelens en lewenservarings uit te beeld. Die leenwoorde skakel ongeforseerd en
natuurlik by die verse in. Vergelyk die volgende:
"As Afrikaans net kon dans
en die NP beweeg
As al die moffies net straight was
En die tronke net leeg
As die programme op TV
net meer kon

~
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En Kodak
Weer by ons wou

bel~

As wit en swart een was

En die polisie net nice
Dan was hierdie land
Ook 'n sweet Paradise"
(uit: Sweet Paradise-blues)
"Maar sou jy haar t6g

liefh~,

Die ongerymde Moedertaal,
Besef jy sy's met clones en pidgins
Landwyd op die paal"
(uit: Swart September)
(3)

om te lewe is onnatuurlik

In hierdie bundel van Gert Vlok Nel word intense belewenisse, gevoelens en kommentaar
eweneens in omgangstaal weergegee. Die volgende is enkele voorbeelde:
"5-uur het ons verwater & wild op die strand uitgehol,
jeans & truie, saam met windsurfers in wetsuits. dit
was haunting, hemel & fokken aarde toegewrap in wolk. ons
was gou warm, t.s.v. die kak drizzle. ek
wou iets (die oggend) vergestalt in rots of rym
maar het alreeds alles weggegee
aan herinnering & pyn"
(uit: desember & see)
"dit gaan
i fokken cruel lonely summer wees desnieteenstaande
sal ek my ballademusieke nie wegdoner nie, sal ek die
anderster etter, warse etter, die bliksem van die boland wees
want jy gedenk nie my flower
en die monkees maak sorrowful noise overhead in pioneer t.w.v.
intertekstualiteit. maar dis tiekets met daai huisie in die hex
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riviervallei, totentaal totempaal tiekets. verstaan jy? natuurlik
sal ironiese seisoene my neerle in pastel, alfokkenleen & sonder jou.
jou liefde sal manifesteer in i baba se boudjies
& myne in drank & ander magodies"

(uit: die onredelike blydskap in septemberi

Die teater, populere musiek en rolprentbedryf: ses voorbeelde
In die teater, populere Afrikaanse musiek (veral die sg. "altematiewe" soort) en Afrikaanse
rolprentbedryf word realistiese Gebruiksafrikaans in toenemende mate gebruik.

A.

Die teater

Om 'n drama/verhoogstuk realisties te maak, moet dramaturge konsentreer op realistiese
dialoog.

Daarom is dit insiggewend dat modeme Afrikaanse teaterstukke nie

oorgekultiveerde Standaardafrikaanse dialoog bevat nie en die werklike omgangstaalgebruik.
Vergelyk die volgende drie gevalle:

(1)

HTLV-3

Hierdie drama deur Lochner de Kock beeld die tragedie van VIGS uit (HTLV-3 is die
intemasionale afkorting vir die VIGS-virus). Wanneer die karakter James 'n regter en
aanklaer namaak, slaan sy register oor na die formele jargon van die hof, terwyl die karakters
andersins natuurlike Afrikaans gebruik.
Die "regter" en "aanklaer" gebruik bv. uitdrukkings soos "Dit behaag die hof'; "As my
geleerde kollega my sal toelaat, sal ek graag die getuienis in oenskou wil neem" en "Indien
u nie die verband met die vorige kan verifieer nie, moet ek u vra om die kruisverhoor te
sluit". Die karakter Dempers gebruik ook formele, retoriese kanseltaal, bv. " ... is dat hier voor
my 'n segment van die mensdom saamgebind is deur bittere pyn en lyding. Neergevel
deur die hand van Hom wat nie slaap nie.

En in hierdie stikdonkere vallei van

doodskaduwee boks hulle as't ware teen die wil van die Almagtige in. Hulle boks, maar
die handeling isfutiel ... ";"Die genade en krag van ons Saligmaker kan vir jou soveel in
hierdie smartlike uur beteken".

286

Daarteenoor gebruik die karakters in die normale situasie natuurlike Afrikaans, bv .: "Jis-jis!
En as julle boys dan nou al wakker is?"; "Ou Pieta, hy was nie al ou wat gisteraand geK.O. was nie"; "Was daar dan nog 'nfight?"; "Niemandfade ooit uit op haar nie"; "Dalk
het Sander 'n punt beet"; "Moenie worry nie, nursie"; "Nouja, laat ek vir julle gaan brelifl.S
organise. Dit help nie om guts te Men hulle's leeg nie"; "Jy's die pervert, die siek een, my
vriend"; "Nee, serious ... Die plek lyk anders ... amper soos 'n army barrack"; "Die chicks
soek my lyf, ek ken van"; "Schemejy ek's 'n mof?"; "Heiman, ek soek nie hierdie strap
nie!" ensovoorts.

(2)

Vat hom. Flaffie!

Hierdie klug deur Pieter Fourie handel oor sewe karakters - onder andere 'n sakeman, sy
skelmpie en sy vrou - wat saam in 'n hydro beland. Die dialoog is deurgaans natuurlik, en

die lagwekkendheid word veral bewerkstellig deur woordspelings en die feit dat die gehoor
'n kennisvoorsprong op die karakters het.
Die dialoog is nooit geforseerd nie, omdat daar geen doelbewuste poging is om snaakse
effekte te skep deur Engels en Afrikaans te meng nie - die leenwoorde wat wel gebruik word,
is bloot funksioneel omdat dit net sulke natuurlike Omgangsafrikaans soos die res van die
dialoog is.
Die volgende is enkele voorbeelde van natuurlike Omgangsafrikaans uit die klug:
"Ek sal traai om te probeer"; "Dis toe dat die Griekse matroos so.fl.ash vir die meisie
in die hawe ... "; "'n Hele plaas! Boonop klaar gestock!";

"En nou moet die

kontrepsiejulle weer bymekaar uitbring?"; "O, ek kan die klein bitch nie vat nie!";
"Die vroeeforties dra die vonds van verruklikheid in die vroulike vesel"; "Weetjy
watjaag sq 'n trippiejou uit die sak uit?"; "Never a dull moment"; "Mind you, dis
ook nie aldag dat mens 'n sensitiewe en gewillige oor soos joune raakloop nie";
"Vang 'n dampie of loop steek 'n dop"; "Wag maar, die sports het nog nie eens
begin nie"; "jy's ook maar lekker one-track-minded"; "Jy beter strip"; "Dis nou

sommer 'n propperse pens! Anyhow, maar hy moet iets he"; "Dis die dat 'n man
se bloedsomloop klopdisselboom moet operate"; "vir vyf en dertig is ek seker nog
OK?"; "'n Shrink en 'n chiropractor saam?" ensovoorts.
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(3)

Die Vleiroos

Hierdie drama deur Pieter-Dirk Uys handel oor ene Nedda Barnard se liefde vir die natuur,
wat bedreig word in die vorm van die vleiroos - die weermag toets geheime wapens in die
berge en 'n kemkragstasie word vir die gebied beplan.
Die dialoog is natuurlik en bevat heelwat algemene leenwoorde uit Omgangsafrikaans.
Vergelyk die volgende:
"Ek was op soek na die bitter chocolate"; "dis baie keer meer entertaining as die
waarheid"; "Wiljy enige clues he?; "Moenie panic nie ... "; "Damn it, ons sal van
voor af moet begin"; "Die besigheidsman. of die beauty queen?"; "Jy sal net 'n
stroke daarbo kry"; "Moenie vir my nou rondboss nie"; "ek is mos nie 'n bleddiefool
nie"; "Die Koeimis milkshake"; "Ek gaan die lunch maak"; "Ek gaan buite sit met
my ou pelle"; "Die lewe is opfast:forward"; "Maar ons het sulke sports gehad"; "Ok
Ferdie, ek het nie groot tolle gehad nie"; "Maar ons maak die eerste move";

ensovoorts.

B.

Populere musiek: die musiek van Johannes Kerkorrel

Die musiek van Johannes Kerkorrel word hier ter illustrasie van populere Afrikaanse musiek
gebruik - musiek waama voorheen algemeen as "altematiewe" Afrikaanse musiek verwys is
en wat in die apartheidsjare van die lug verbied was, toe dit ondenkbaar was om lirieke soos
"Ek is gatvol vir jou dikbek, lang gesig" (deur Die Baron) oor die lug te hoor.

Ralph Rabie, wat onder die verhoognaam Johannes Kerkorrel saam met sy Gereformeerde
Blues Band optree, het in die laat l 980's 'n opskudding veroorsaak met sy langspeelplaat Eet
Kreef, wat grootliks die geboorte van altematiewe Afrikaanse musiek verteenwoordig. Soos

ander vemuwende kunstenaars voor horn (bv. David Kramer se langspeelplaat Bakgat), is
Kerkorrel se musiek deur die SAUK en verskeie universiteite verban. Later is sy konserte
egter in groot getalle bygewoon, selfs op kampusse soos die van US en UP waar die konserte
aanvanklik verbied is.
Sy Voelvry-toer het onder andere 'n groot gehoor by RAU getrek en voor vol sale in die
Markteater en Wits opgetree (De Vos, 1989:24). Oor sy musiek se Kerkorrel:
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"Die oorskakeling van kabaret na rock en roll was doelbewus. Met rock en roll kan
die werk met die regte mense praat, met die gewone mense sonder pretensie - met
diejongmense en studente ... die sogenaamde alternatiewe Afrikaners - wie dit nou
ook al mag wees - het nou uit die woordwork gekruip. Al die ou rebels surface nou
by ons konserte. Ons Afrikaners was mos maar altyd bottom of the barrel. Ons
besef dat baie van die probleme in die land oor die afgelope 40 jaar aan die
Nasionale Party en ons Afrikaanse mense te danke is. Maar ons is kwaad daaroor.
Ons is woedend, want ons ouers het alles opgefok."

Die woede teen pretensie en die vorige bestel blyk uit die lirieke van Kerkorrel, waarin daar
met die sg. heilige koeie draak gesteek word en taal-in-gebruik doelbewus ingespan word om
weg te kom van pretensie, bv.:
"By Florida's in die son drink ons wyn
ons survive met 'n helse lot pyn ... "

"Avbob/Al die boere doen die Avbob/al die boere gaan lekker aftjop ... "

"Dit was 'n regte, egte rock en roll ossewa ... "

Albrecht (1992:57) voer aan dat hierdie protesmusiek ten minste Afrikaansejongmense sover
gekry het om weer na musiek van hul eie taal te luister. Kerkorrel se latere musiek handel
meer oor universele kwessies, en op snitte soos Halala Afrika word Afrikaans onder andere
met Nguni vermeng.
Die groot aanhang wat Johannes Kerkorrel en ander kunstenaars soos Andre Letoit en
Nataniel veral onder jong mense geniet, dui daarop dat daar 'n behoefte onder die jeug aan
natuurlike, onpretensieuse taalgebruik in Afrikaanse musiek bestaan; veral as dit hul eie
rebelsheid, onvergenoegdheid en gemoedstoestand verwoord. Dit staan in kontras met die
gewildheid van romantiese lirieke soos die volgende in die verlede:
As die maan deur die wolke vir ons loer, word ons saam na 'n paradys gevoer ...
hand aan hand deur die groen koringlande ... stap ons saam as die skemering
daal ...

Die name van die verskillende "altematiewe" Afrikaanse bands reflekteer meesal 'n protes
teen pretensie en die konserwatiewe aard van die vorige bestel, en 'n versugting na die
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realiteit van taal-in-gebruik: taal wat die lewenswerklikheid weergee. Vergelyk die volgende:
Randy Rambo en die Rough Riders, Koos Kombuis, Mr Mac and the Genuines.

Ook die onopgesmukte lirieke van kunstenaars soos Pieter van der Westhuizen, David
Kramer, Worsie Visser, Anton Goosen, Leon Schuster en andere pas in die kader van aktuele
Afrikaans.
Hierdie situasie dui op 'n paradigmaverskuiwing ten opsigte van Afrikaanse musiek. Sien
ook 7.5.

C.

Die rolprentbedryf

(1)

Lipstiek Dipstiek (1995)

Hierdie komedie steek onder andere die draak met geveinsdheid en die regstelsel - 'n dominee
wat 'n transvestiet in die geheim is, 'n rassistiese skoolhoof wat by die sekretaresse slaap en
'n yuppy-prokureur wat nooit sonder sy selfoon is nie.
Die "natuurlike" karakters gebruik almal natuurlike, Omgangsafrikaans, terwyl die
stereotipiese huigelaars almal gekultiveerde Afrikaans gebruik (bv. die dominee wat na 'n
"traumatiese ervaring" as 'n "katarsis" verwys). In die proses word daar eintlik subtiele
kritiek teen Standaardafrikaans uitgespreek, omdat die onaanvaarbare karakters en
huigelaars strykdeur die varieteit gebruik.
Die volgende is enkele voorbeelde van Omgangsafrikaans wat in die dialoog voorkom (sien
die Bylaag onder [9] vir vollediger voorbeelde):
Ek het my met die welding-rod gebrand; Miskien hou jy daarvan dat allerhande
perverts vir jou loer; Dis 'n hospitaal, nie 'n bar nie; Toe, toe, movejulle mofgatte!;
Isjou girlie preggies {verwagtend}; Dis ek wat G-strings en suspenders moes gedra
het; Waar's die shrink {sielkundige}?; Al daai vieslike pin-ups in sy garage kom af;
Ek sitjou gou op hold {telejoon}; Word ek gefire?; Bogger-q[ft; Ek's die helejamilie
se handyman; lunch-box;· 'n nut case; finish en klaar; Hy's 'n uitgeslape, lae
rubbish; ens.
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(2)

Orkney Snork nie 2 - nog 'n movie (1995)

Hierdie Afrikaanse komedie, wat soos Lipstiek Dipstiek ook op video beskikbaar is, is
gebaseer op die gewilde televisiereeks met dieselfde naam.

Die karakters is 'n

Afrikaanssprekende gesin van 'n myndorp in Gauteng. Wanneer die pa op 'n kursus gaan
en saam met 'n ander groep kursusgangers (almal mans) baie geld wen met 'n
perdeweddenskap, ontstaan daar 'n reeks komiese verwikkelinge.
Die dialoog wat gebruik word, is natuurlik en reflekteer Omgangsafrikaans in gebruik - dit
is juis die gepaste dialoog wat tot die sukses van die rolprent by sekere kykers bydra.
Die volgende is enkele voorbeelde wat ter illustrasie aangehaal word (sien die Bylaag onder
[9] vir vollediger voorbeelde):
Lukas het die TV [ti:vi:] in sy glory geskop; As ek nie so broke was nie, het ek
wragtag bedank; Het Tienie kom split? (verklik); Kry vir my security op die lyn; Ek
het twee hub-caps gesteel; Die perm (hare) het darem gehou; Dis hoekom ek jou
bie(jie wil op-cheer; Smart horlosie, he?; Dit gee my 'n helse hang-over; Sorry, Doll!;
Kan ek vir antie-hulle vanaand se special se?; Kom ons vier net ons anniversary;
Jy was dan preggies (verwagtend) met Ouboet; Dis lunch-tyd; Ek is gatvol vir elke

dag peanut butter en stroop; Ek kry nou nog hot.flashes as ek daaraan dink; Ons
kan nie vir mekaar so koebaai se nie; Okay, okay! (bedaar); Dis die klein paloeka
en sy sker (meisie); Die bubbel(jies in die champagne laat my poep; Hoeveel rand
moet ek bet?; Dis 'n groot jackpot; Dis 'n dead certainty; Hulle vertel my my
fortune; Dis mos ou dikkes en sy side-kick daai; Moenie varkerige goed van ander
cherries droom nie; Dis so sweet!; ens.

Gevolgtrekkings
Uit die besprekings van die televisie, gedrukte media, literatuur en teater/vermaak hierbo wil
dit voorkom asof daar in die besonder op die

popul~re

terrein van Afrikaans 'n wegbeweeg

van Calvinistiese waardes en puristiese taalgebruik is.

Dit verteenwoordig 'n

paradigmaverskuiwing - en 'n bevryding van Afrikaans uit ideologiese beperkings in die
proses.

291

Verskuilde agendas vorrn egter nie deel van die nuwe, aktuele Afrikaanse paradigma nie, en
hierdie tendens is slegs op die nuwe stel norrne van toepassing in die opsig dat daar 'n
duidelike beweging is na realisme en die weerspieeling van die Afrikaanse taal soos dit in
werklikheid gebruik word. Dit is duidelik dat Standaardafrikaans oorgekultiveerd is en nie
meer aan die behoeftes van taal-in-gebruik voldoen nie: om die polsslag van die
spraakgemeenskap te reflekteer, word taal-in-gebruik ingespan.

6.3

Ontdekkings en uitvindings

In 2.6 is daar gewys op die rol wat uitvindings in die diffusieproses speel. Vervolgens word
daar gekyk na die volgende aspekte in hierdie verband: (a) die tegnologie en (b) die boubedryf.

6.3.1 Die Tegnologie
Die rol wat tegnologiese ontwikkelings speel ten opsigte van die "problematiek" van geskikte
Afrikaanse ekwivalente vir nuwe begrippe en uitvindings word veral goed deur die
motorbedryf gei11ustreer. Dikwels is tegniese woorde reeds ingeburger in hul Engelse vorrn
voordat 'n "suiwer" Afrikaanse ekwivalent die lig sien.

Daarom sukkel die "suiwer"

Afrikaanse ekwivalent om pos te vat en word dit dikwels as oorgekultiveerd ervaar wanneer
dit wel gebruik word.
Wanneer 'n persoon sy/haar kar (nie "motor" nie) wil laat service of laat diens (nie "versien"
nie) of 'n tune-up wil laat gee, kom verskeie terrne ter sprake waarvan die Afrikaanse
ekwivalente haas onbekend onder Afrikaanssprekendes is en wat selfs tot verwarring by die
mechanic kan lei, of die mechanic stellig sal laat dink dat die spreker 'n snob is, beterweterig

is of 'n grap probeer maak as hy/sy die "suiwer" Afrikaanse ekwivalent sou gebruik. Met
ander woorde, die boodskap word nie 100% korrek vertolk nie.
Dit wil voorkom asof die tegniese aard van die motorbedryf en motorherstelwerk min ruimte
laat vir gekunsteldheid en oorkultivering.
Die volgende dien as voorbeelde:
clutch, self-starter ("knorrnoer"), coil, plugs (ook spark-plugs), rotor (met die Engelse

uitspraak), cubby-hole, spanner, wiel-spanner, bonnet, boot (alhoewel "kattebak"
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nogal dikwels gebruik word), wipers, windscreen, chassy (vir chassis), universal

joint, wheel/wiel bearings, bearings (die kar het bearings geslaan), gasket {die kar
het 'n top gasket geblaas), radiator, tappits, exhaust, sock-spanners (vir sockets),
briek (reeds aanvaarde leenvertaling), handbriek (reeds aanvaarde leenvertaling),
gear-box ("ratkas" is egter ook aanvaarbaar), fan-belt, fan, spaarwiel (die
leenvertaling is verreweg bo die kunsmatige "noodwiel" deur respondente verkies),

bumper, retread (versoolde band), dash-board, safety-belt, carburettor, choke, dif
(kort vir differential), speedometer, ref counter (vir revolution counter), starter, jets,

baclifire,fuses, auto-electrician,jack (ook: op.jack), overall ("oorpak"), overhaul (die
kar overhaul - alles nagaan), tune-up, ensovoorts
Die motorbedryf illustreer die verskynsel dat Engelse en ander leenwoorde in Afrikaans
aanvaar word omdat die artikel/saak waarna die woord verwys via die Engels/ander taal die
land binnegekom het. Indien 'n paslike "suiwer Afrikaanse" ekwivalent nie gou gevind word
en inslag vind nie, is dit dan feitlik onmoontlik om uit puristiese oorwegings die leenwoord
met 'n "suiwer Afrikaanse" ekwivalent te vervang.
Die implikasies vir aktuele Afrikaans is eenvoudig: die frekwentste gebruiksvorm word as die
standaard aanvaar. Daarom behoort die meeste van die terme hierbo in aktuele Afrikaanse
vakwoordeboeke en handwoordeboeke opgeneem te word. In die geval van bv. gear box vs.

ratkas en spark-plugs vs vonkproppe behoort al vier vorme in die woordeboek te verskyn,
met hul sinonieme wat as wisselvorme aangebied word onder die onderskeie lemmas (die
wisselvorm ratkas behoort bv. as sinoniem aangebied te word onder die lemma gear-box).
In die geval van 'n kar laat diens/service vs 'n motor versien en spaarwiel vs noodwiel
behoort "versien" en "noodwiel" weggelaat word of aangebied word as
"oorgekultiveerde" (of selfs "gekunstelde") sinonieme. Skeppings soos knormoer behoort
heeltemal weggelaat te word op grond van hul gebrek aan frekwensie.

6.3.2 Die boubedryf

Ook in die boubedryf is daar 'n groot aantal gevestigde ontlenings, meesal uit Engels. Weer
eens gaan dit in die boubedryf daaroor om die job klaar te kry, en speel puristiese
oorwegings geen rol in die omgangs-jargon nie.

Die volgende is enkele aangetekende vorme:
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Dit is onekonomies om ready-mix (sement) vir bouwerk te gebruik. 'n Huis se facias kort
gereeld varnish, hetsy in 'n mahogany, dark oak, oak of teak kleur.
'n Face brick huis is makliker om te onderhou, maar face bricks is duurder as ander
bakstene.
Lintels (draagbalke, lateie) word bo vensters en damp-proofing onder die vloer ingebou.

Die huis se parapets (ook verdraai tot "paraputte") moet goed verseel word.
Slasto, poly/Ula en putty word gebruik om gate te verseel.

Crete stone word gebruik om die cornice teen die muur vas te sit.
Grouting word gebruik om gate in hout toe te stop.

Die bouer moet verkieslik altyd op die site (perseel waar gebou word) wees, onder andere om
te kyk of die casuals (wat aandring op hulle lunch-break) hul werk doen.
'n Grinder word gebruik vir allerhande saagwerk, en 'n punch om spykers dieper mee in te
slaan.
Dit kos duurder om die ceilings, wat deur die carpenter gedoen word, knotty pine te maak
as rino board.
Bouers kontrakteer ook subbies [sabis] (subkontrakteurs) soos electricians om die bedrading
te doen, pavers om die paving te doen en painters vir die verfwerk met PVA
(watergebaseerde verf - Engelse uitspraak).
Staaldeure moet vasgerivet word met rivets.

6.4

Kultuur

In 2.5 is daar gewys op die sinkretiese aard van die Afrikanerkultuur, en in 2.6 en 6.1 is daar
onderskeidelik gewys op die rol wat kulturele diffusie en fusie in taalbelnvloeding speel.
Vervolgens word daar in hierdie verband gekyk na (a) voedsel en die voedselbedryf, (b) sport,
(c) musiek en vermaak in die algemeen, (d) tuinmaak en (e) kleding en persoonlike
versorging.

6.4.l Voedsel en die voedselbedryf

Ten opsigte van die voedselbedryf is Afrikaans in die gewone omgangstaal besonder ryk aan
ontlenings uit ander tale, veral uit Engels.
Suoermarkte
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Wanneer Afrikaanssprekendes inkopies (ook algemeen bekend as shopping) gaan doen,
spesifiek om groceries te gaan koop, word daar dikwels 'n grocery lys voor die tyd
saamgestel.
Die items op so 'n grocery lys kan die volgende insluit:
'n paar blikkies baked beans
'n paar blikkies sweetcorn
'n paar blikkies bully beef(reeds verafrikaans tot boeliebie.fJ
'n blikkie of twee tuna (met die Engelse uitspraak)
:inchovy smeer

'n botteltjie marmite (die handelsnaam het 'n soortnaam geword)
'n bottel chutney ("blatjang" is darem ook redelik gebruiklik)
'n paar tjops en steaks (reeds aanvaarde leenwoorde)
polony (Engelse spelling en uitspraak)
baby marrows (groentesoort)

butternuts (groentesoort)
peanut butter (alhoewel "grondboontjiebotter" ook redelik gewild blyk te wees)
kondensmelk (lank reeds 'n aanvaarde leenwoord)
ideal melk (die handelsnaam het lankal verflou)
icing sugar

'n Interessante verskynsel - wat meer erkenning sal kry in die nuwe benadering tot
Afrikaans - is dat handelsname (wat meesal Engels is) na 'n ruk soortname word in die
omgangstaalwerklikheid. Dit geld onder andere vir items soosjik ('n bleikmiddel), weet-bix
(graanvlokkies) ideal melk, marmite en rice-krispies. Daarom behoort sodanige eponieme
as lemmas in aktuele Afrikaanse handwoordeboeke te verskyn.

In die kombuis word allerhande soorte disse voorberei.
'n Stew (onder andere 'n Irish stew) is gewild ("bredie" is wel ook gewild).
Mash is 'n gewilde deel van baie disse ("kapokaartappels" is kunsmatig en oorgekultiveerd -

"fyn aartappel" word meer gehoor, maar mash is waarskynlik meer frekwent - sien 7.2).

Aartappels word dan ook gemash.
Soms word daar besluit om nie kos te maak nie, en sommer take-aways te "kry". Dit kan
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onder andere vis en chips, hamburgers (in 'n bun of op toast), pies (steak-en-kidney,
chicken-en-mushroom, cornish, kerrie mince, steak-en-onion, ens.), slap chips, russians,
hot dogs, sausage rolls, 'n Dagwood of 'n rounder wees.
Mince word vir baie disse gebruik, onder andere cottage pie, lasagne, bobotie, meat balls

("frikkadelle" is darem ook gewild), bolognaise, meat loaf en kerrie mince.
Bacon-'n-eggs saam met toast is 'n gewilde brelifis (reeds verafrikaans), terwyl daar soms

sommer meat patties (of kortweg patties) saam met brekfis genuttig word.
Goulash is ook gewild vir stews (bredies).

Margarine word meesal op brood gesmeer, aangesien botter te duur geword het.

In sommige huise is custard baie gewild saam met poeding.
Saam met ete kan 'n verskeidenheid drankies in 'n goblet of 'n tumbler ("duikelaaar")
gedrink word, waarvoor ys, wat in die deep freeze gemaak is, in 'n ice bucket gehou word.

Eet- en drinkplekke
Name van eet- en drinkplekke is grootliks aan aoder tale ontleen. Miskien klink Afrikaanse
name vir eet- en drinkplekke te ongesofistikeerd.
Daarom word daar besluit om nie vanaand kos te maak nie, maar sommer kentucky te koop
(hoender wat deur die winkel Kentucky Fried Chicken verkoop word).
Brekfis word soms by 'n spur (uit Cheyenne Spur, ens.), 'n Golden Egg of 'n wimpy (uit
Wimpy Bar) genuttig.

Die volgende kan onder andere by die waiter of waitress in 'n restaurant (reeds aanvaarde
leenwoord uit Frans via Engels) bestel word:
'nfillet ("filet" werk nie)

'n monkey-gland steak
'n rump steak
'n chedda-melt steak

calamari
shrimps

'n mixed grill (ook kortweg "mix grill '1
'n verskeidenheid burgers (met die Engelse uitspraak - bv. 'n mushroom burger, cheese
burger en wimpy-burger)
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Steaks word rare, medium rare, medium (met die Engelse uitspraak), of well done bestel.
Bykosse sluit Frenchfries (uie), mushrooms (soms op 'n devil'sfork), chips en baked potato
(met sour sauce) in.
Die volgende drankies kan bestel word: 'n brandy en Coke, cane en Appletiser/cane en Coke,
Irish Coffee of Don Pedro, of 'n bottel cabernet sauvignon, rose, stein, late harvest, claret,

ens.
Die Afrikaanssprekende se sinkretiese kultuur as gevolg van die diffusieproses blyk veral
duidelik uit al die terme vir disse en kossoorte (vgl. 2.5), wat ook in aktuele Afrikaanse
woordeboeke gereflekteer behoort te word.

6.4.2 Sport

Omdat sport 'n groot verskeidenheid mense byeenbring, verteenwoordig die sportterrein
seker een van die grootste terreine van taalbeinvloeding deur diffusie - en beslis nie net ten
opsigte van Afrikaans nie. Claassen (1983:27-34) wys daarop dat Engelse invloed onder
andere op sportgebied duidelik is.

Tennis, gholf, krieket, rugby en sokker is almal

sportsoorte wat deur die Britte ontwikkel en beoefen is. Boonop is ongeinhibeerde spraak
dikwels die natuurlikste vorm van 'n taaluiting, aangesien 'n rugbyspeler homself bv. nie in
die hitte van die stryd afvra of 'n term geldig is of nie.
Wanneer 'n groep rugbyspelers 'n gesprek voer oor rugby of rugbyterme in 'n rugbywedstryd
gebruik, geskied dit allermins volgens gestandaardiseerde rugbyterme (ibid., p.27). Alhoewel
rugby ('n "leenwoord") die nasionale sportsoort van die Afrikaner is, bevat dit as gevolg met

die noue kontak met Engelssprekendes 'n groot aantal leenwoorde uit Engels.
Ten opsigte van die posisies in 'n rugbyspan is daar net twee Engelse leenwoorde wat baie
frekwent is: scrummy (vir scrumhalf) enjlyhalf("losskakel" is egter net so frekwent).
Die volgende leenwoorde is egter meer frekwent as die Afrikaanse ekwivalente tussen hakies:
drop (in twee betekenisse: "skepskop" en "weglaat uit die span"), tackle ("laagvat"}, pass

("uitgee/aangee"), skip-pass ("oorslaan-aangee"), dummy ("pypkan"), 'n gap vat ("'n gaping
slaan"), score ("'n drie druk/punte aanteken"),

togs

("rugbystewels"),

tog-kamer

("kleedkamer"), tog ("rugbyklere aantrek"), tog-sak ("sportsak"), push-ups ("opstote"), ref
("skeidsregter" - kort vir referee), knock/knock-on ("aanslaan"), jock-strap (beskermende
onderklere), ball ("bal") lob-pass ("boogaangee"), 'n up-and-under gooi ("'n hangskop los"),
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crossy ("dwarsskop"), blindside ("steelkant"), crash tackle ("plettervat"), late tackle
("laatvat"), ball sense ("balvaardigheid"), 'njootballer (speler met natuurlike aanleg vir die
spel),jlair (natuurlike aanleg), side-step ("systap").
Die volgende is ook aangeteken: site kry (in die span opgeneem word), gyppo (Iyf wegsteek),
suicide pass/selfmoord-pass (die speler kry die opponent en die bal gelyk), rattle (verwar),
in 'njlat spin/in 'njlatfok (deurmekaar/verward - die ref is in 'njlat spin: hy het beheer
verloor, hy weet nie meer wat aangaan nie), crook (verneuk: die ref crook), coach (twee
betekenisse: "afrig" en "afrigter/breier"), die backs (agterspelers) en 'n punch gooi (met die
vuis slaan).
Vergelyk ook die rubriek Boela Vertnaak speel oop kaarte met soort, soos bespreek in 6.2.
Krieket het onder andere die volgende leenwoorde opgelewer: How's it! (uit die Engelse "How
was that?" - wanneer geappelleer word dat 'n kolwer uit is), china-cut, six-or-a-nix, l.b.w.
("Hy's l-b-w uit"), wicky (kort vir wicket-keeper),jlipper, quicky ('n vinnige bouler), spinner,

duck (geen telling- "Hy's uit vir 'n duck), golden duck (uit met die eerste bal), ump (kort vir
umpire), op-pad (uit pads - om beenskutte aan te sit), swipe (swaai na 'n bal: "Hy swipe na
alles'1, Paul Adams wat 'n chinaman boul (soort aflewering/bal), ens.
Tennis het gesorg vir leenwoorde soos deuce (via Frans), backhand, lob, smash, chip-encharge, drop shot en volley. Die meervoude in dubbels speel en enkels speel is waarskynlik
na analogie van die Engelse meervoude.
Sokker het onder andere die leenwoorde tackle, corner en goalie opgelewer.
Watersport het onder andere rubber-duck, wind-surfing, suif, swfer, surf-plank en butterfly
opgelewer.
Boks en soortgelyke kontaksportsoorte het onder anderejab, upper cut, karate, kung:fu,judo
en kick-boxing opgelewer.
Veerpyltjies (beter bekend as darts onder Afrikaanssprekendes) het vir 'n paar leenwoorde
soos dart-board (veerpyltjiebord), bull (die middel van die bord), shangai ('n soort telling),
split eleven (om tussen die twee ene van die elf te gooi), killers ('n soort speletjie), 'round the
clock ('n soort speletjie), one-'o-one, three-'o-one, six-'o-one (soorte speletjies), tops (dubbel
twintig), babies' shoes (dubbel twee), trip (drie van 'n soort), bed-'n-breakfast ('n een, 'n vyf
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en 'n twintig met drie veerpyltjies) en 'n no score (minder as 'n sekere totaal in sommige
speletjies) gesorg.
Kaartspel het leenwoorde soos blackjack, die dummy hand (in brug - self 'n leenvertaling
uit "bridge"), die queen, jack (vergelyk die onlewensvatbare "hoer"), spades, harte, clubs,
diamante (uit "diamonds" - vergelyk die gekultiveerde "ruitens"), rummy en solitaire

opgelewer.
Gym-terme is feitlik deur die bank Engels: vgl. squats, barbell curls, dumbell curls, Roman
chair sit-ups, calf raises, leg presses, lat (vir lateral} pull-downs, push-downs, crunches,
cable extensions, pecdeck, ensovoorts.

Kulturele taaldiffusie blyk duidelik op die sportveld en in speletjies omdat puristiese
oorwegings geen rol in wen of verloor speel nie, en natuurlike taalgebruik normaalweg aan
die orde van die dag is.

6.4.3 Musiek en vermaak in die algemeen
Oat die buiteland toonaangewend is ten opsigte van musiek en vermaak, blyk uit die groot
aantal leenwoorde in Afrikaanse omgangstaal.
Vroeer het mense gespog as hulle 'n goeie hi:fi het, maar deesdae moet so 'n hi:fi ook 'n
dubbele tape-deck (met al die funksies soos high speed dubbing, fast forward, ens., en
waarvoor tapes gekoop word) en 'n cd om cd's mee te speel insluit om with it te wees (dan
moet 'n mens nog net al die nuutste hits ook he). Musiek word ook oor die headphones van
walkmans geluister.

Bands speel gewilde dansmusiek en coversongs by gigs, raves en danse of in disco's, ook
pop musiek genoem, en het gewoonlik 'n lead singer met goeie backing deur die lead
ghitaar, die sax (saksofoon) en bac:k-up vocals.

Gewilde dans- en musieksoorte sluit in: rock, rock-en-roll, country-en-western, raps, folk,
gospel, new wave, breakdancing, two-step, die blues en bluegrass.

Connoisseurs

(aanvaarde leenwoord) hou steeds van tango's,jazz,foxtrot, cha-cha-cha, ballroom dancing,
soul en underground, terwyl die jeug deesdae raves bywoon.
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Baie mense hou van 'n goeie cartoon of comedy wanneer hulle 'n movie gaan kyk, en baie
verkies slap stick. Baie mense hou ook nog van westerns. Uit soap opera het Afrikaans die
leenvertaling sepie, wat blykbaar reeds goed gevestig is. Sommige mense "sit" die TV (met
die Engelse uitspraak) af wanneer 'n program boring is.

Ander mense speel TV

games/arcade games met virtual reality op die televisie, en baie van hierdie games word

beheer met •n joystick. Die TV games kan nie werk sonder 'n transformer nie.
Jollers gaan hou dirty weekends in bungalows, terwyl die dapperes die super tube aandurf

en bungy-jumping doen.

6.4.4 Tuinmaak

'n Verskeidenheid leenwoorde, veral uit Engels, kom ook ten opsigte van tuinmaak voor.
'n Weed eater word gebruik deur 'n tuinboy om onkruid en die rande van akkers te trim.
Die kreepy (uit die handelsnaam Kreepy Krauly) hou die swembad skoon.
Die volgende soort blomme en struike kom in tuine voor: daisies.forget-me-nots, sweet peas,
gladiolas (uit gladiolus) en delicious monsters.
Potting soil word in potplante gesit om hulle beter te laat groei.

Gras kry 'n top dressing om beter te groei.
Die kinders kan 'njungle gym in die tuin kry om op te baljaar.
'n Brazilian pepper is 'n boom wat vinnig groei, terwyl 'n Port Jackson 'n ongewenste boom
op 'n erf is.

6.4.5 Kleding en persoonlike versorging

Die invloed van buitelandse modes - veral uit Europa en Amerika - op die Afrikaanse
samelewing blyk duidelik uit die aantal leenwoorde in verband met kleding en persoonlike
versorging.
Dames (en ook mans) dra hulle hare frizzy, bob, afro, in 'n pony tail, met 'nfringe, en laat
hulle hare dye, mousse, perm, wave en blow-dry. Daar word ook van curlers gebruik
gemaak om hare te krul, terwyl jonger meisies Alice bands in hul hare dra.
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In haarsalonne laat mans hul sidies {side whiskers) trim en hul hare so 'n duim bo die collar
met 'n square cut of short sides and back met heelwat body bo (wat deesdae weer redelik
mod (modem) is) sny.

Kleredrag sluit die volgende in: jeans, bra's, panties, bangles, pyjamas, slippers, vests,
wind-breakers, overalls, jackets (nie in die betekenis van "baadjie" wat saam met 'n das

gedra kan word nie), boots, bermudas, T-shirts, PT-broeke (die "PT" in die Engelse
uitspraak), belte, casual skoene en broeke, tekkies, G-strings, mini-skirts, bikini's, tangas

en pantyhose (terwyl dit deesdae geen ongewone gesig is om meisies topless op Cliftonstrand te sien tan nie).

6.5

Algemene data ter illustrasie van die multikulturele aard van die Afrikaanse
gemeenskap

Die multikulturele aard van die Afrikaanse gemeenskap blyk ook uit die volgende: (a)
naamgewing en vokatiewe, (b) bynaamgewing, en (c) eksplisiete uitdrukkings.

6.5.1 Naamgewing en vokatiewe
Die neiging na naamgewing (voomame, plekname, handelsname, ens.) in vreemde tale is baie
prominent onder Afrikaanssprekendes.
Alhoewel daar historiese redes vir Franse name (baie was stamname) bestaan, figureer Frans
baie in naamgewing - ook in families wat hoegenaamd geen verbintenis met Franse
voorouers gehad het nie. Voomame soos die volgende raak al gewilder: Jean, Jeanne,
Jeanette, Pierre, Andre, Jacques, Francois (in plaas van die Dietse ekwivalente Johannes,

Johanna, Petrus, Andries, Jakobus en Frans), Rene, Morne, Angelique, Monique, Lizandre
ens. Baie Dietse voomamesoos Hester, Magrietha, Danelia, Hermanus, Gottlieb, Petronella,
ens., het "oudoos" geraak (volgens respondente).
Die name van film- en boekkarakters en sporthelde soos Lara, Heidi, Morne, ens. is ook aan
die toeneem.
Soos aangedui deur Ponelis (l 992:86)(vgl. 2. 7) is Engelse naamgewing algemeen onder
Afrikaanssprekendes.

Die outeur

het

onder andere

die

volgende

name

van
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Afrikaanssprekendes aangeteken: Barry Vermeulen, Barry Ferreira, George Sinden, Ronald
Maritz, Dan du Preez, Michael Moreland, Jimmy Kruger, Amy Kleynhans, Arthur Brown,
John Hanekom, William Smit, Gordon Groenewald, Peter Kenmuir, Charles Hakkenbroek,
Nicolene Smith.

Vokatiewe moet in die konteks van die sosiolinguistiek binne die pragmatiese situasie
bestudeer word (vgl. die raamwerk van Carstens (1992a:46-51) en Hymes (1972:58 e.v.) in
hierdie verband). Hierdie pragmatiese situasie ten opsigte van die kommunikasiekonteks
behels al die ekstralinguistiese faktore wat 'n taalgebruiker in staat stel om 'n uitdrukking
wat op die oog af betekenisloos is te interpreteer. Hoe die hoorder die (verbale en nieverbale)
boodskap interpreteer, hang af van die konteks waarin die boodskap oorgedra word. As 'n
spreker 'n ander persoon byvoorbeeld 'n sweetie-pie noem, sou dit afhangende van die
pragmatiese konteks kon beteken dat die persoon se intieme vriend dit as vleiend ervaar,
maar in 'n vreemdeling-tot-vreemdeling-situasie sou dit as uiters provokerend ervaar kon
word. Die leenwoord het dus affektiewe waarde.
'n Kombinasie van plek en tyd kan bv. veroorsaak dat Afrikaanssprekende persone mekaar
verskillend aanspreek. In die SA Polisiediens is daar bv. in die oggend in die kombuis by die
werk aangeteken dat seniors en juniors, mans en vroue mekaar vrylik aanspreek as
Freshness, Sugar, Sweetie-pie, Goodness, Sweetness en Sunshine en op verkorte en

diminutiewe vorme soos Johnny (vir Johannes), Bennie (vir Benjamin) Sue/Suzie (vir Susan)
en Jakes (vir Jakob). Later in die dag, tydens 'n formele vergadering, word daar oorgeskakel
na formele voorname en titels soos luitenant, kolonel, meneer, mevrou, mevrou X, meneer
Y, of volle voomame (soos Jakob vir "Jakes" hierbo).

Hoe informeler die situasie, hoe meer Engelse invloed is blykbaar teenwoordig.
Die frekwente gebruik van Engels as basis vir bynaamgewing in die Afrikaanse gemeenskap
illustreer die omvang van multikulturele belnvloeding verder.

6.5.2 Bynaanige\Ving
'n Vokatief behels basies enige manier waarop 'n persoon aangespreek word. Dit sluit
byname in.
'n Studie van byname en bynaamgewing is 'n sosiolinguistiese veld op sigself, dus word daar
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hier net oorsigtelik aan sosiolinguistiese teoriee aandag gegee en word daar gekonsentreer
op taalbeinvloeding ten opsigte van Afrikaanse bynaamgewing.
In hierdie afdeling word die ekstensiewe invloed van Engels op Afrikaanse bynaamgewing
aangetoon. Die byname wat as voorbeelde aangegee word, is deur persoonlike navorsing
verkry (tensy anders vermeld).
Die bedoeling agter 'n bynaam vir iets of iemand is dikwels om met die persoon of voorwerp
te spot, met ander woorde byname het 'n prediserende funksie. En aangesien ongewone
kombinasies van Engels en Afrikaans dikwels 'n lagwekkende uitwerking het, wemel
ontlenings uit veral Engels in Afrikaanse byname. Byname word ook toegeken om persone
nader te identifiseer, en ook in hierdie opsig kom verskeie ontlenings in die Afrikaanse
bynaamgewing voor.
Spot deur middel van 'n bynaam is soms kwaadwillig en soms goedig. Onder kinders neig
dit om kwaadwilliger te wees. 'n Goeie voorbeeld is die van ene Piggy, wat op skool

SJ'

genoem is omdat sy vet is. Namate sy ouer geword het, het die bynaam na die eufemistiese
Peggy verander (Universiteit van Stellenbosch: klasnotas, 1985).

Selfs wanneer byname toegeken word om persone nader te identifiseer, bly die spotelement
dikwels teenwoordig. Sodanige identifikasie kan 'n deiktiese en etimologiese komponent he
ten opsigte van plek van herkoms (bv. Umtata) en beroep (bv. Piet Tieties - 'n dokter wat
spesialiseer in vroulike borskwale) of 'n pronominale en etimologiese komponent ten opsigte
van 'n gebeurtenis (bv. Shocks - 'n persoon wat homself per geleentheid erg geskok het).
Ander byname word toegeken na aanleiding van 'n persoon se pa/ma of die se beroep (bv.
Jan Quarry), 'n TV- of filmkarakter (bv. Kojak), 'n persoon se vrou of man (bv. Vicky Arthur)

of 'n geskiedkundige figuur (bv. Sherlock Bones - opsetlike verdraaiing van die agtemaam
om aan te dui dat die persoon baie maer is). Dikwels is 'n bynaam 'n verkorting, verdraaiing,
verkleining of verengelsing van 'n persoon se naam of van (bv. Wessie uit Van der
Westhuizen, Sones uit Soon, Johnny uit Johannes en Blacky uit Swart). Vertalings van
name en kombinasies van Afrikaanse en Engelse konstruksies is baie gewild, bv. Gutterpyp
en Tyretong.
Soms word persone aangespreek deur 'n kombinasie van naam en bynaam (bv. Bennie
Longlast).

In die

meeste

g~valle

word

persone

egter

net

op

hul

bynaam

aangespreek/geidentifiseer, en die gemoedelike aard van byname blyk uit die feit dat die
element ou dikwels vooraan gelas word, bv. ou Compact.
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Byname kom onder beide geslagte voor, maar mans is meer geneig om byname te kry. Die
rol van vrouens se veronderstelde groter sensitiwiteit is hier nie uit te sluit nie. Mans is dan
ook meer geneig om op hul byname aangespreek te word (Universiteit van Stellenbosch:
klasnotas, 1985).
In "geslote" gemeenskappe soos skole kom byname ook meer voor as in groot en
onpersoonlike gemeenskappe, soos bv. 'n groot blok woonstelle. Verstedeliking het dan ook
relatief minder byname tot gevolg gehad. Hoe meer persoonlike kontak, hoe meer byname,
en hoe beter die beheersing van vreemde of tweede tale, hoe meer byname in die betrokke
vreemde of tweede taal (Universiteit van Stellenbosch: klasnotas, 1985).
Byname kom ook onder alle stande voor, en die graad van kruheid verskil min (bv. Piet Sex
vir 'n dokter en Gutterpyp vir 'n rangeerder).
Byname spruit onder andere uit die volgende:
(a)

Ironie
Dikwels word groot persone Tiny en lang persone Shorty genoem, terwyl 'n
onaantreklike meisie se bynaam as Snow White (wat skoonheid simboliseer)
aangeteken is.

(b)

Teenstellings
'n Egpaar van wie die man donker hare het en die vrou blonde hare is Black and
White genoem.

(c)

Fisiese kenmerke
Voorbeelde hiervan (almal uit Engels) sluit die volgende in: Bulldog (Iyk nors), Piggy,
Porky, Tubby (is vet), Gutterpyp (het groot geslagsorgaan), Tyretong (het groot tong),
Budgie (het 'n skerp neus), Compact (is kort en fris).

(d)

Manierismes of gewoontes
Payday (wag altyd vir betaaldag), Brelifis (wil gedurig verpoos vir ete), Cowboy (dra

altyd 'n rewolwer), Bennie Longlast [is dikwels laat), Madame Diamond (liefvir geld),
Groen Move (lief om groen te dra), Rabies (kry hewige woedebuie), Gig (kort vir gigolo
- lief vir meisies).
(e)

Voorvalle uit die verlede
Captain Marvellous (uit 'n voorval toe die persoon met 'n rooi onderbroek gesien is),
Footloose (was baie lief vir di~ plaat toe dit op die treffersparade was), Paygirl (die

persoon was versot op 'n meisie wat by die betaalkantoor gewerk het).
(h)

Betoning van suoerioriteit
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Die toekenning van byname (niepermanentes) uit veral Engels op die ingewing van
die oomblik om superioriteit aan te toon is 'n algemene verskynsel. Die volgende
voorbeelde is aangeteken:
"Hey, Sunshine, kom hier!" ('n ontstelde klant aan 'n petroljoggie by 'n vulstasie)
"John Travolta, ek donner vir jou!" (man aan 'n vreemdeling wat amper voor sy

motor ingestap het)
(i)

Verdraaiings van name en vanne. en afleidings uit vanne op die patroon: Engelse
afleiding + van
Jakes (uit Jaco), Berns (uit Bernard), Pine (uit Pienaar), Mister Mac (uit McDonald),
Marshmallow (uit Marsh), Botes (met Engelse uitspraak - vir Botha); Stoney
Steenkamp, Blackie Swart, Rusty Roestodf, Whitey de Wit, ens.

OJ

Verengelsing van 'n persoon se voorletters
Die is 'n baie algemene verskynsel onder Afrikaanssprekendes. Daar word volstaan
met enkele bekende voorbeelde: PJ, HD, HO, JJ, JP, LM en ET.

(k)

Vemoeming
Dit gebeur dikwels dat persone na TV-, rolprent- of bekende politieke en
geskiedkundige karakters vemoem word. In die verband is Amerikaanse invloed
duidelik sigbaar.

Die volgende is enkele voorbeelde: Rocky (is lief vir boks na

aanleiding van die rolprent met die naam), Kojak (het 'n kaalkop soos die akteur Telly
Savallas), Dolly (het groot borste soos die sangeres Dolly Parton), Bugs (het groot
tande soos Bugs Bunny).
(1)

Beroep
Persone word dikwels na hul beroep vemoem, of na die naam van die plek waar hulle
werk of hul ouers werk. Enkele voorbeelde is die volgende: Nee ls Argus (werk by die
koerant), Number One (beklee 'n mafia-agtige posisie by 'n rugbyklub), Cow ('n
apteker- uit die produk Cow's Lick wat in die apteek verkoop word), Piet Bugs (ook
'n apteker), Derricks en Auto Spares (plek waar persoon se pa werk).

(m)

Oorerwing
Persone erf soms hul ouers of familielede se bynaam.

'n Persoon heet bv. Kat

Myburgh na aanleiding vari sy pa se bynaam, wat ook Kat was; en soms word dit

selfs Klein Kat om te onderskei tussen die twee. Slegs een voorbeeld met Engelse
invloed is aangeteken: Klein Shorty (die seun se pa is ook Shorty genoem).
(n)

Herkoms
'n Persoon se herkoms/plek van geboorte bly hom/haar soms by in die vorm van 'n
bynaam. Die volgende is aangeteken:
Vivian London (sarkasties agter die vrou se rug omdat sy uit Engeland kom en altyd

die land ophemel teenoor Suid-Afrika).

305
(o)

Noemname/troetelname uit die gesin of familie
Soms bly noemname uit 'n persoon se kindertyd vassteek as byname. Baby is 'n
bekende voorbeeld, terwyl Zenny (uit Eugene van der Westhuizen) ook aangeteken
is.

(p)

Karaktertrekke
Inherente karaktertrekke gee ook aanleiding tot byname. Die volgende is aangeteken:
Grumps (persoon wat nors is), Big Daddy ('n senior by die werk wat lief is om baas

te speel), Sparks ('n lewenslustige persoon) en Brainbox ('n skrander persoon).
(q)

Afleidings uit 'n vorige bynaam
'n Persoon se bynaam word soms verdraai om 'n meer eufemistiese effek te verkry,
bv. Peggy uit Piggy, soos hierbo vermeld.

(r)

Rymelary
Dikwels word rymende konstruksies met 'n persoon se voorletters, voomaam of
agternaam gevorm om 'n satiriese effek te verkry. Die volgende is aangeteken:
Willing Whilly (vir Willem - 'n persoon wat hou van meisies), Sexy Sophie (vir Sophia

- 'n mooi meisie) en Wally Walters (blote rymelary uit die agternaam).
Dit is duidelik uit die voorbeelde hierbo dat Afrikaans breedvoerig aan Engels ontleen vir
bynaamgewing, en dat die grootste rede daarvoor waarskynlik die "lagwekkende",
prediserende affek verbonde aan ongewone kombinasies van Afrikaans en Engels is.

6.5.3

Eksplisiete uitdrukkings

Vroeer jare is daar spottenderwys gese dat die Afrikaanssprekende Afrikaans praat, in
Hollands bid en in Engels vloek. Dit blyk inderdaad dat Afrikaanssprekendes 'n groot
hoeveelheid Engelse eksplisiete as uiters intieme woorde aangeneem het. Eksplisiete uit
Nederlands en ou Germaanse gelowe en mitologie kom ook nog voor as reste uit vroeere
taalvorme,

maar is nog springlewendig in die eksplisiete mondering van die

, Afrikaanssprekende.
Donaldson (1988:283-284) voer aan dat die amptelike erkenning van Afrikaans in 1925 die
weg gebaan het vir die emansipasie van Afrikaans uit Nederlands en Engels, maar dat hierdie
emansipasie op amptelike vlak plaasgevind het. Die ontel bare aantal Engelse leenwoorde wat
oor 'n wye spektrum van terreine gebruik word, veral onder die laer sosio-ekonomiese klasse,
is 'n voorbeeld van die beperkings van hierdie emansipasie, asook die
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Afrikaanssprekende se sleng, wat veral gei1lustreer word in sy eksplisiete taalgebruik.
Donaldson voer aan dat Afrikaanssprekendes nie net in Engels vloek nie, maar ook na die
Engelse model. Om na iemand anders te verwys as 'n doos of na 'n vrou as 'n teef is om die
Engelse idioom te vertaal. Die uitroepe leak/ en stront! of uitdrukkings soos jy praat leak
("you're talking shit") en hy is 'n pyn in die gat ("a pain in the arse") het ook 'n Engelse
aanklank.
Volgens Donaldson (1988:284) is die potensiaal van woorde soos bleddie,flippin enfokken
om in polisillabiese woorde en ander konstruksies ingevoeg te word na die Engelse
spreektaalmodel. Voorbeelde is die volgende: abso-bleddie-luut niks, nooit as te fokken

nimmer.
Die verafrikaanste vorm van die eksplisiet,fok, is baie frekwent en generatief van aard, bv.
in uitdrukkings soos befok (verneuk of kwaad wees), opfok (klop, slaan, droogmaak, ens.),

fok-o.ff, 'nfokop (dilemma of mislukking), joufokker (kwaaddoener) enfok-all (niks). Al
hierdie gebruike, met die uitsondering van befok (wat in elk geval uitfuck stam), is na die
Engelse model (vergelyk bv. die Concise Oxford Dictionary, 1990:475).
Dit is duidelik dat Engels ook ten opsigte van eksplisiete uitdrukkings 'n beduidende invloed
op Afrikaans gehad het en steeds het. Sien ook 4.2.1 en 4.2.4 in hierdie verband.

6.5.4 Kanseltaal

Gebruiksafrikaans word toenemend in die religieuse domein gebruik, veral in kerke met baie
jongmense en studente. Vergelyk die volgende:

"Die kerk is nie sad en solemn nie" (AGS Kerk - 1995)
"Die Here saljou nie drop nie" (NG Kerk - 1995)
"Die huwelik vra totale commitment vanjulle altwee" (NG Kerk -1995)
Die evangelie word in verskillende registers verkondig en in elke situasie is daar 'n spesifieke
teikengroep. Nie almal voel gemaklik in alle tipe taalsituasies nie. Soos aangedui in 4.8, sal
daar in konserwatiewe geledere weerstand wees teen die gebruik van vorme soos bostaande
in die Kerk, asook teen die styl van die bekende Louis Malherbe wie se preke/gesprekke na
sy dood in 'n boek, Yes! vir Jesus, saamgevat is. Vergelyk die volgende uittreksel:
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"Wat maakjy asjy voet in die hoek sit en skielik is hier 'n kar reg voor jou in die
pad? Jy skop remme vas, maar die brieke lock en daar's niks ... jy gly net.

'n

Geweldige slag ... die volgende oomblik is als verby enjy kyk die Man van Nasaret

in die oo! Dan teljou bankbalans nie meer nie, Pel, ook niejou adres in Waterkloof
nie."
Die basiese beginsel van effektiwiteit in kommunikasie geld hier.

6.6

Leksikale gapings

Die multikulturele beinvloeding van Afrikaans blyk veral uit die feit dat talle leenwoorde
leksikale gapings in Afrikaans vul. Wanneer leenwoorde en nuwe konstruksies deurdring tot
die kernwoordeskat van 'n taal, vul sulke woorde leksikale gapings. Enkele voorbeelde is
koffre, tee, kerrie en bobotie.

Aangesien daar geen ekwivalente vir hierdie leenwoorde

bestaan nie, word hulle deel van die kernwoordeskat.
Ontlenings kan egter ook leksikale gapings vul om ander redes, soos beklemtoning,
eufemisme, disfemisme, hiperboliek, gemeensaamheid en die bewerkstelliging van
groepsolidariteit, onder andere deur geheimtaal.
Ontlenings is onder andere funksioneel weens aspekte soos die hierbo. Vergelyk bv. die geval
van tissue x sneesdoekie, teenoor cute x oulik, ougat, mooi, pragtige (ens.).
In die geval van cute bestaan daar 'n ontlening wat dikwels in Omgangsafrikaans aangeteken
is, maar afhangende van die konteks maklik met Afrikaanse ekwivalente soos oulik, ougat,
mooi en pragtige vervang kan word. 'n Cute meisieljie sou bv. ook as 'n pragtige ou
meisieljie, 'n ougat meisieljie, 'n mooi meisieljie of 'n oulike klein meisieljie beskryf kon

word, terwyl dieselfde affek verkry word. Cute is dus maklik omruilbaar met die ander
konstruksies in die werklike omgangstaal.
Tissue is egter nie so maklik uitruilbaar met sneesdoekie/snesie in omgangstaal nie.

Respondente het sneesdoekie/snesie as hoogdrawend/kunsmatig/gekultiveerd ervaar: tissue
word verreweg verkies. Daarom kan daar aanvaar word dat tissue lank reeds deel van die
kernwoordeskat van Afrikaans is, aangesien dit veral ten opsigte van affek 'n leksikale gaping
vul wat nie deur sneesdoekie/snesie gevul kan word nie.
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Verafrikaansing van aanwinste uit die multilinguistiese bestel

6.7

As chops na tjops verafrikaans kon word, waarom kan chips nie tjips word nie?
Daar is egter bewys (gesprek met prof Johan Combrink op 2 Junie 1995) dat 'n
verafrikaanste woord 'n laer status geniet as 'n woord wat in sy oorspronklike vorm as
leenwoord oorgeneem word. Afrikaanssprekendes aanvaar bv. eerder steak as steik.
Daarteenoor word 'n informele vorm meer geredelik aanvaar indien dit met 'n sekere affek
te make het. In die konstruksie "Ek het so 'n ligte mistykie gemaak" is die verafrikaanste
vorm van mistake aanvaarbaar weens die gemoedelike aard van die konstruksie (en ook
weens die probleem wat deur die verkleiningsuitgang geskep word).
Combrink (Die Volksblad, 20 Desember 1994) voer aan dat daar 'n "hele paar dosyn"
moderne Afrikaanse idiome is waarin een onvervangbare Engelse leenwoord optree, en dat
daar volgens horn geen rede is waarom 'n woord nie verafrikaans kan word nie.
As voorbeeld gebruik hy Om iemand of iets op hould te sit (om iets of iemand 'n tyd lank
te laat wag voordat daar weer aan die iets of iemand aandag gegee word); waarin die Engelse
woord hold, gespel hould, onvervangbaar is omdat daar nie 'n ewe beeldende sinonimiese
idioom in "suiwer" Afrikaans bestaan nie.
Combrink haal die volgende voorbeelde aan:
Om opjou baaisiekel te wees (om te moet afskeid neem).
lets ofiemand 'n 'go' gee (om iets ofiemand aan te pak en 'n sukses van die aanpakkery te
probeer maak)
lets is vir iemand net 'n brelifl5 (hy doen dit baie maklik)
Om 'n

bl~nk

te slaan (om nie die gehoopte resultate te behaal nie)

Combrink voer aan dat die idiome volksbesit is, algemeen gangbaar is en "springlewendig"
onder jongmense is.
Die nuwe benadering tot Afrikaans behoort dus te wees om sover moontlik leenwoorde in hul
oorspronklike vorm oor te neem, ter wille van statusbehoud (sien 5.6).
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6.8

Neologismes as reaksie teen multikulturele bei:nvloeding

Engelse krieketkommentators het gedurende di~ 1994-1995 krieketseisoen vorendag gekom
met die term "sweeper" vir 'n veldwerker wat naby die grens veldwerk doen en al die balle
wat deur die binneveld geslaan word, oppik/.field. Gedurende die 1995-1996 seisoen het hulle
weer vorendag gekom met "pinch hitter" (blykbaar oorspronklik 'n Amerikaanse bofbalterm),
vir 'n kolwer wat vroeg in die beurt ingestuur word om vinnig lopies aan te teken.
Die kommentators het dus vorendag gekom met nuwe terme, waarvoor Afrikaanse
krieketkommentators ekwivalente/neologismes moes vind (daar is onder andere vorendag
gekom met "besern/grenswagter" en "slagkolwer" vir onderskeidelik "sweeper" en "pinch
hitter").
Dit is belangrik dat Afrikaanssprekendes vindingryk en oorspronklik moet wees ten opsigte
van die vertaling van sulke Engelse begrippe - so nie, moet die Engelse term in sy
oorspronklike vorm oorgeneem word by gebrek aan 'n treffende Afrikaanse ekwivalent.
Ampie van Straaten moes bv. per geleentheid 'n reklamereel vir Joko-tee skryf. Hy het die
Engels moeilik gevind om te vertaal, en het toe sy eie kop gevolg: "Ek hou van 'n vrou wat
die ketel aan die kook hou vir 'n koppie Joko-tee." Die klient was so tevrede met die trefreel
dat hy die Engelse kopieskrywer aange~ het om die Afrikaanse model na te volg (Beeld, 3
Nov. 1994).
Wanneer 'n nuwe uitvinding egter deur die medium van Engels na Afrikaans kom, vind ons
dikwels direkte vertalings soos die volgende rekenaarterme: jloppie (virjloppy), stiffie/stiffy
(vir stiffy), hardeware (vir hardware), sagteware (vir software) en hardeskyf(vir hard disc).
In die praktyk vind hierdie direkte vertalings egter weinig inslag, veral in omgangstaal,
waarskynlik omdat die sakewereld tradisioneel Engels is en die reklame eers in Engels
gedoen word na aanleiding van die produk se internasionale verspreiding. Die Engelse terme
word dan dikwels direk ontleen.
Neologismes vind op die een of ander manier inslag onder die spraakgemeenskap of word
verwerp. Die vraag is waarom dit inslag vind of verwerp word.
Daar kan wel beweer word dat die Afrikaanssprekende gemeenskap vindingryk en
oorspronklik is. Vergelyk die volgende gevalle:
'n Redaksionele artikel in Beeld, 1 Okt. 1994, handel oor Afrikaanse slegsetaal. Volgens die
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skrywer kan 'n mens van Afrikaans ook 'n "wonderlike slegsetaal" maak sonder om die
frekwente f-woord in te span. Die volgende is dan voorbeelde van Afrikaanse slegsetaal:

'n sojapokkel

'n Lui mens wat heeldag sit en TV kyk.

'n haifgaar frikkadel/
appeljlap

'n Dom persoon.

'n aangetrekte spyker/
spaghettisliert/

'n Baie lang persoon.

'n tuinkabouter

'n Kinderagtige mens.

'n omgevalde boekrak

'n Beterweterige mens.

'n vlooitemmer/ongeskeerde
filistyn/luisteler

'n Slordige mens.

'n kamerolifantjie

'n Groot mens.

'n huismuis/gespierde
mier/kanarieneuker
'n babadraak

'n Klein mens.
'n Lelike mens.

Hierdie soort pogings om neologismes te skep moet egter sterk bevraagteken word in die lig
daarvan dat dit meesal idiolekties van aard en ideologies-gemotiveerd is, en gevolglik heel
waarskynlik nooit onder die bree spraakgemeenskap sal posvat nie.
Verder is dit ook te bevraagteken waarom funksionele Engelse ontlenings weens puristiese
oorwegings deur kunsmatig geskepte, geforseerde Afrikaanse neologismes vervang moet
word.
Gedurende 1993 het die Hoerskool Richardsbaai in KwaZulu-Natal byvoorbeeld 'n wedstryd,

Laat Afrikaans Leef, begin om Afrikaans "'n nuwe baadjie te laat aantrek" (vgl. Beeld, 19
Aug. 1994 en 21 Nov. 1994 en Rapoort, 20 Nov. 1994). Die doel was onder andere om
gevatte skeppings in Afrikaans vir frekwente Engelse uitdrukkings in die omgangstaal te
vind.
Die leerlinge het met heelwat neologismes soos die volgende vir die Engelse ekwivalente
vorendag gekom:

skouervlieg/dryfwyf

back seat driver

willevangs/moljol
egreg

blind date
genuine
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skeletklets

body language

klasi.evakie

nerd

hysbakki.es

face lift

vryry/roofry

lift

breingaar/dakskeef

weird

note-pote

musical chairs

blaarbek/slobberslurp

kreepy krauly

grootjiegrot/ouma-nes

granny flat

plooipleister/jeugdeeg

make-up (grimering)

skopspoeg/'n malvark
gooi/breinspasma

'n tantrum gooi

seepvreet/bekskeur

opslip

sjarmiet/glansgooier

'n charmer

Die werklike betekenis van projekte soos hierdie blyk duidelik uit die woorde van die dryfveer
agter die projek, die onderwyseres mev. Joey Basson: "Die probleem is dat die Engelse
woorde en begrippe feitlik almal hoogs doeltreffend is en dat daar in Afrikaans dikwels geen
behoorlike teenvoeter bestaan nie. By die gebrek aan 'n treffende Afrikaanse altematief kan
niemand 'n Afrikaanssprekende kind blameer wanneer hy die Engelse woorde gebruik nie"
(Rapoort, 20 Nov. 1994).

Daarom word beoog om die versameling woorde bloot as 'n

humorboek te publiseer - met ander woorde, nie as 'n altematiewe Afrikaanse woordeboek
nie.
Indien die Engelse woorde in die woorde van die onderwyseres self "hoogs doeltreffend" is,
moet die vraag gevra word waarom dit dan 'n "probleem" is. Die antwoord kan slegs berus
op die sosiale prominensie van die Engelse woorde wat deur die media bevorder word. Van
die Engelse woorde soos kreepy krauly is doeltreffende handelsname juis op grond van
alliterasie en beskrywende kenmerke. Dit

s~

ook lekker in Afrikaans.

Combrink (DB, 22 April 1996) voer aan: "Hou Afrikaans so Afrikaans moontlik. So lank 'n
mens nog nie 'n Afrikaanse ekwivalent vir 'n term het nie, gebruik jy die andertalige term.
Maar intussen soek mens of jy maak 'n Afrikaanse term". Hy stel die neologismes soos die
volgende bekend: gonswoord (buzz word); klapkrag (clout); stoomkursus (crash course);
houman/bedjonker (gigolo); kropgevoel (gut feeling) en skrikknoppie (panic button).

Weer eens moet die motiewe agter die vervanging van funksionele Engelse ontlenings deur
geforseerde vorme egter bevraagteken word - hierdie motiewe berus beslis nie op suiwere
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kommunikatiewe gronde nie.

Combrink (DB, 28 Okt 1996) bevestig self indirek die

ideologiese inspirasie agter die skepping van neologismes as alternatiewe tot gevestigde
Engelse vorme soos striptease, hang-up en black-out deur aan te voer: "In hierdie dae ko'rt
die Afrikaanssprekendes en -magtiges taaltrots. Neologismes is een kitsmanier om taaltrots
te verhoog." Soos bespreek in 5.3, hang taaltrots saam met taalliefde - inherente eienskappe
van die ideologies-geinspireerde sentimentele benadering tot taal.
Swanepoel (1995:48) wys tereg daarop dat doelbewus geskepte Afrikaanse woorde (bv.
duinebesie en klinknaelbroek) in die omgangstaal vervreemdend kan werk, omdat sodanige

vorme 'n assosiasie van taalpurisme en taalnasionalisme by die gesprek kan voeg, wat nie
bevorderlik vir die verhouding tussen die gespreksgenote is nie. Dit is die wering van
omgangstaalvorme uit die standaardtaal wat verantwoordelik is vir die groter wordende kloof
tussen Omgangsafrikaans en Standaardafrikaans. Donaldson (1988: 158) wys ook daarop dat
die neiging om neologismes te skep as 'n vorm van purisme beskryf kan word.
Met anderwoorde, nuwe uitdrukkings/konstruksies ontstaan spontaan in die taalgemeenskap
- dit is nie die rol van normeerders om "treffende" alternatiewe tot bestaande en spontaanverkose vorme aan die spraakgemeenskap voor te skryf nie - die rol van opvoedkundiges,
akademici, ensovoorts, behoort bloot tot die optekening en beskrywing van taal-in-gebruik
beperk te wees. Die ideologies-gemotiveerde neologismes van normeerders is strydig met
demokratiese taalbeginsels.

6.9

Aanwinste uit die multikulturele bestel

Vervolgens word 'n aantal aanwinste vir Afrikaans uit die multilinguistiese Suid-Afrikaanse
bestel taalalfabeties bespreek. Die lemmas is gebaseer op eie navorsing in die Afrikaanse
spraakgemeenskappe van Pretoria,· De Aaren Kaapstad oor 'n tydperk van ongeveer 4jaar,
asook op aangetekende gevalle in die media, waarna verwysings in sommige gevalle bloot
as bevestiging van eie navorsing na die lemmas aangedui word.
Die lemmas verteenwoordig bloot versamelde data, en daar word geensins gesuggereer dat
al die lemmas in Afrikaans as nuwe "standaard" opgeneem behoort te word nie. Die doel is
hoofsaaklik om te wys op (a)

die ekstensiewe aard van ontlenings, veral uit Engels, in Afrikaans; en

(b)

die groot verskil in die leksikon van Standaardafrikaans en Omgangsafrikaans.
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Alhoewel 'n nuwe Afrikaanse "standaard" op taal-in-gebruik gebaseer behoort te wees, word
kru taal geensins gepropageer nie. Daarom is sekere van die bestaande lemmas hieronder

wel met die etiket "kru" voorsien.
Dit was slegs moontlik om frekwensie-studies ten opsigte van sommige van die lemmas te
doen (sien hoofstuk 7). Die ander lemmas is almal onder sprekers met Afrikaans as huistaal
aangeteken. Hierdie sprekers wissel in ouderdom van ongeveer 16 tot 60 jaar, en is veral
aangeteken onder "wit" Afrikaanssprekendes. Die rede vir laasgenoemde is om aan te toon
dat multikulturele be'invloeding ook sterk teenwoordig is onder die groep wat tradisioneel
hoofsaaklik die sprekers van Standaardafrikaans was/is. Die sprekers by wie die vorme
aangeteken is, wissel in beroep van hoogs professionele beroepe soos mediese dokter,
prokureur en onderwyser tot persone met slegs

sekond~re

opvoeding of minder.

Dit was 'n onbegonne taak om telkens aan te dui watter spreker van watter geslag, beroep,
ensovoorts die betrokke vorm gebruik het - die kriterium was juis dat dit algemeen gehoor
moet word voordat dit opgeneem word - dit wil

~

by 'n hele paar sprekers. Dit bring

natuurlik die gevaar mee dat die opname van sekere lemmas as sweeping statements
bestempel kan word. Die navorser gee egter die versekering dat die hoofkriterium vir die
opname van lemmas wat opgeneem is en nie gestaaf word deur aanhalings uit die media nie
frekwensie was - dit wil ~. hulle moes onder die navorser se aandag gekom het as algemeen
gebruikte vorme. Idiolektiese en vaktaalvorme is nie opgeneem nie - ook nie modewoorde
van verbygaande aard nie.

Die voorbeeld van magazine vs tydskrif en stapler vs

kramdrukker dien ter illustrasie: magazine is nie opgeneem nie, omdat dit slegs teegekom

is in 'n werk van Pieter-Dirk Uys. Stapler is wel opgeneem, omdat die navorser dit dikwels
gehoor het en nooit 'n spreker van 'n kramdrukker hoor praat het nie.
Al die lemmas hieronder bestaan dus eenvoudig in Omgangsafrikaans, maar daar is nie
frekwensiestudies ten opsigte van elkeen gedoen nie. Die lys is natuurlik ook geensins
volledig nie.
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6.9.1 Beknopte leksikon van Omgangsafrikaans
Die lemmas hieronder word, ter bereiking van die doelwitte in 6.9, in die volgende kategoriee
verdeel:
E

=

direk uit Engels ontleen

H

=

hibridiese konstruksie a.g.v. Engelse invloed

EI

=

Afrikaanse konstruksie uit Engelse invloed

s

=

sosiolekties

IS

=

informele standaardtaal

SA

=

reeds aanvaarde Standaardafrikaans

T

=

terminologie

sv

=

semantiese verskuiwing

D

=

Duits

I

=

Italiaans

N

=

Nguni

SP

=

Spaans

aansit 1 EI
aansit

2

EI

Vir "aanskakel": "Sit assebli.ejvlr ons di.e lig aan".
(Vol aansittlngs wees - vol maniertjies wees). Ook voorgee/oordryf "Hy sit sommer aan, dlt ls nie so seer as wat hy voorgee ni.e".

aanvat EI

Die stryd

ace

'n Tennishou -Afrikaanse ekwivalent "kishou": "Becker het tien aces

E

a~:

"Ek gaan hulle aanvat hi.eroor".

gedien."

ad [re:d] E

Kort vir advertensie:

"Dis die ad waar 'n pragtige ... nooi

onverantwoordelik ... op 'n agterstevoor stoel sit .•. "

u;m,

10/7/95).

adenoids E

"Neusmangel". (Donaldson, 1988:204)

aerobics E

Liggaamsoefeninge op die maat van musiek.

affair E

'n (veral buite-egtelike) liefdesverhouding: "Hulle het 'n q:ffair gehad."

afgetrede breker S

'n Fris geboude, besonder manlike man wat oorgewig is of oukant toe
staan. (Wes-Kaap)

afkak IS

(kru) Swaarkry.

afro E

'n Welige haarstyl.

afshow H

Vertonerig wees: "Hy show al weer ajmet sy duur kar."

afsit

1

EI

Steur - "Di.e bewegende speler het hom qfgesit toe hy pale toe skop".
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afsit

2

EI

Vir "afskakel" - 'n lig afsit.

afskiet IS

Om water in 'n iemand se gesig te gooi (figuurlik): wat hy/sy ook al
beplan het, besig is om te doen of voor te stel, word verwerp as mens
iemand "afskiet".

afslek H

Stadiger ry.

afstamp IS

Nuttigleet/drink: 'n ligte sigaretjie qf°stamp

afswitch H

Belangstelling laat verloor.

um, 10/7/95).

"Dit switch my heeltemal af as hy so

vloek".

um, 24/7/95)

after-party E

'n Partytjie (paartie) wat na die hooffunksie gehou word.

aftjop H

Swaarkry.

a la carte SA

Soort ete.

algemene kennis SA

Oorheers verreweg die minder gebruiklike "algemeen bekend", wat
pedagogies so gewild is, in die praktyk.

alright/oraait H

"In die haak". (Donaldson, 1.988:204)

alsation E

Soort hond, ook wolfhond. en herdershond genoem.

anchovy/anchovies E

Soort vis, wat veral op pizzas geeet word.

Die verafrikaanste

"ansjovis" bet selfs lagbuie onder respondente uitgelok.

anniversary E

"Huweliksherdenking".

any case E

In elk geval: "Ek gaan dit any case doen."

anyhow E

In elk geval: "Anyhow, ek gaan nou loop".

anyway E

In elk geval: "Anyway, wat ek wou

s~,

is ... " (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

April fool E

Iemand vir die gek hou op 1 April.

army (die) E

Bale frekwent: "Ek haat die army". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204).

around-the-clock T,E

Soort veerpyltjie-kompetisie.

article

(verbum) 'n Tydperk wat as leerling-prokureur gewerk word: Hy moet

T, E

nog ses maande article.

as volg EI

"Soos volg".

auto-electrician T,E

Persoon wat aan motors se bedrading werk.

awnings

Afdakkies voor vensters.

E

awol [oi:wal] S

Wegloop (uit "absent without leave" - SANW en SAPD term).

babbelas SA

Olike gevoel die dag nadat daar te veel gedrink en geeet is.

babies' shoes T, E

Benaming vir die dubbel-2 op 'n veerpyltjiebord.

baby E

Frekwent naas "baba" (Ponelis, 1992:87)

baby marrows E

Groentesoort.

bachelor flat E

'n Woonstel vir een persoon.

bachelor's party E

Partytjie deur mans gehou voordat een van hulle trou.

backhand T, E

(tennis) "handrug"/rughand".

backfire E

'n Voertuig wat 'n knal deur die uitlaatstelsel maak ("kets"): "Di.e kar
het ge-baclgire".

um, 26/2/96)
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backing T, E

(van 'n orkes). Ondersteunende instrumente: "Bruce Springsteen het
uitstekende backing".

backs (die) T, E

Die agterspelers in rugby.

back seat driver E

'n Passasier wat aanhoudend (irriterend) instruksies aan die
bestuurder gee.

back-up E

"Rugsteun" ten opsigte van rekenaars.

back-up vocals T, E

Ondersteunende sang vir die lead singer van 'n band.

bacon E

Algemeen in omgangstaal naas "spek". Ook gehoor in die kombinasie
bacon 'n eggs/eiers. Onder andere "bykin" gespel deur Pieter Pieterse

oor TV.
bad

[bre:d] E

Nie goed nie: "Dis bad om dit te hoor".

baddy [bre:di] E

'n Slegte/nare karakter in 'n fliek.

baked beans E

Ingelegde boontjies.

baked potato E

Gebakte aartappel? "Wat wil u saam met die steak M? Chips of
baked potato?"

ball

Bale in omgangstaal verkies bo "bal", bv. "gooi vir my die ball". Ook

E

gebruik in die betekenisse van "uitoorle" ("Ek hetjou lekker geball"J
en "pret he" ( "Ons het 'n ball gehad by die see'1.
ball-bearings T, E

"K~llaers"

ballroom dancing T, E

Verskillende "klassieke" soort danse, bv. walse en tango's.

ball-sense E

'n lngebore vermoe om goed te doen in 'n balsport. (DB, 19/6/95)

band [bre:nt] E

'n Orkes, met betekenisverskil - 'n band speel gewoonlik meer
kontemporere en gewilde musiek, en is nie so formeel soos 'n orkes
nie.

bangle E

Armband wat om die gewrigte gedra word.

E

bar

Naas "kroeg" in omgangstaal gebruik.

bargain E

'n Winskopie.

barracks S

Frekwent in Polisie- en Weermagtaal vir "kaseme".

beach buggy E

"Duinebesie". Ook vervorm tot "beach bakkie".

bearings T, E

Motoronderdele: 'n Motor kan bv. bearings slaan.

bed-'n-breakfast T, E

Altesame 26 in veerpyltjies, bestaande ult 'n 1, 5 en 20. Verwys ook
na 'n pakket wat deur reisagentskappe en hotels aangebied word.

beefstock T, E

Geursel wat in voedsel gegooi word.

befok

1

H

(kru)(verbum) Vemeuk: "Hy't my bejok met hierdie kar".

befok

2

H

(kru)(adjektietJ Mal, bale goed: "Hy is befok om dit te wil doen ", "Dit
is 'n bejoktejliek".

beer-shandy/
bier-shandy

E, H

Bier gemeng met limonade.

bench-presses T, E

Oefening in die gym, veral deur body builders.

bell-bottom(s) E

Soort broek met wye pype. ("Klokbroek").
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belt

E

"Gordel". Ook in verskeie samestellings soos lapbelt en leerbelt.

bermudas E

Soort kniebroek.

besides E

In elk geval: "Besides, ek is nie lus om te gaan nie".

(Ponelis,

1992:87)
bioscope E

Naas die verafrikaanSte "bioskoop" (Donaldson, 1988:204)

bike E

Naas "motorfiets".

bitch

1

E

(substantief) Gebruik met sterk neerhalende effek teenoor vroulike
persone, met die betekenis dat daar baie kwaad in die persoon steek:
"Sy's 'n regte ou bitch".

bitch

2

E

(verbum) Oor veral onbenullighede baklei, veral om eng opmerkings
te maak, bv.: "Hy bitch alewig oor my laatkommery".

bla-bla-bla IS

Gewoonlik gebruik in die betekenis van "ensovoorts", soos in: "Hy't
ges~

ons is slap, bla-bla-bla ".

black hole T,E

Fenomeen wat in die ruimte voorkom.

blank [blre!)k] E

"Loskruitpatroon".

blase SA

Reeds aanvaarde Franse leenwoord - afgestomp deur genot.

bleddie/blerrie H

Kragwoord uit die Engelse "bloody". (Donaldson, 1988:204)

bloody Mary E

Soort drankie, gewoonlik vodka met tamatiesap in.

bloomer E

Vroulike onderklere.

blooming E

Eksplisiet. (Donaldson, 1988:204).

blow-dry E

Hare droogmaak.

blow job E

(kru). Orale seksdaad. In 'n mate eufemisties vir kruer "Afrikaanse"
uitdrukkings.

bluegrass T, E

Soort Amerikaanse musiek.

blues T, E

Neerslagtigheid/heimwee: "Ek het vancklg die blues".

Ook 'n

musiekvorm met geen "suiwer Afrikaanse" ekwivalent nie: "Ek hou
daarvan om die blues te luister."

bob

T,E

Soort korterige haarstyl vir meisies.

bobby socks E

Lang meisiesokkies.

body builder E

"Liggaamsbouer".

body building E

"Liggaamsbou".

body language E

In Afrikaans vertaal as "lyftaal" en "liggaamstaal".

hoer-bashing E

Kritiek op die Afrikaner.

boffin E

'n Kenner.

hogger E

'n Moeilike customer: "Moenie met hom sukkel nie, hy 's 'n hogger".

hogger dit H

Van iets vergeet; jou nie verder daaraan steur nie; te hel daarmee.

bokke EI

Geld, veral note (uit die Amerikaanse "bucks"): "Bestee die beste
honderd bokke watjy nog uitgegee het" (DB, 31/7/95).

bokkiehond IS

Soort hond (chihuahua).

boks SA

Reeds aanvaarde verafrikaanste ontlening- "doos" se betekenis het te
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veel verskuif om vroulike geslagsorgaan te impliseer.
bol H

Op die bol: op boogte van sake.

bolle rol IS

Baklei; vuisslaan.

bols H

(kru) Testikels.

bombasties SV

Gebruik in die betekenis van bars, kort-af, onbeskof, dominerend - die
woord bet klaarblyklik 'n betekenisverskuiwing ondergaan.

bonnet T, E

Deel van motor se bakwerk: "enjinkap".

boom [bu:m] E

'n Oplewing, bv. in die boubedryf: "Die boubedryf belewe op die
oomblik 'n groot boom".

Moed inpraat: "Ek het hom 'n paar komplimente gegee om bietjie sy

boost E

ego te boost".

booster T, E

Motoronderdeel ("aanjaer").

boot [bu:t] T, E

Deel van motor se bakwerk: oorbeers "kattebak" in omgangstaal.

bootleg T, E

'n Onwettige opname (musiek). (ill!, 19/6/95).

boots E

"Stewels".

boots-en-al E, H

Voluit, sander om doekies om te draai: boots-en-al in iemand se keel
ajklim.

border colley E

Soort hond.

bother E

Pla. (Donaldson, 1988:204)

boudeskud IS

Dans. {ill!, 31/7/95)

bouncer

1

bouncer

2

T, E

'n Bal wat boog opwip, met die doel om die kolwer te laat koes (in
krieket).

E

'n Uitsmyter.

boyfriend E

Frekwent onder veral tieners vir

boys E

Manne; veral geboor in sportspanne: "Boys, ons sal moet tackle

"k~rel".

anders gaan ons verloor".
boys' night E

Geleentheid waar mans alleen saam uitgaan.

brag E

Spog, vertonerig wees: "Hy brag al weer met sy nuwe kar"; "Hy's 'n
groot brag-gat". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

brain wave E

'n Goeie idee: "Ek het 'n brain wave gekry".

breker IS

'n Fris geboude, besonder manlike man.

breyani SA

Voedselsoort.

brille IS

Na analogie van die Engelse meervoud spectacl~giasses ook gebruik
naas "bril": "Hy dra brille".

broad-minded E

"Liberaal" in denke; nie eng nie; "oopkop".

broccoli I

Engels bet die woord sander meer uit Italiaans ontleen, maar die

Afrikaanse taalsuiweraars wou "spruitkool", "spruitjies" en selfs
"winterblomkool" M.
broke E

Platsak: "Ek het nie geld nie, ek is broke". (Ponelis, 1992:87)

browns S, E

Die SANW se uniform.
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bubble E

Frekwent in omgangstaal, bv. 'n bubble blaas.

buddy E

Jou buddy is 'n groot pel (vriend).

buddy-buddy E

Oordrewe vriendskap betoon: "Hulle is lekker buddy-buddy".

bulb E

"Gloeilamp".

bull T, E

Middelste gedeelte van 'n veerpyltjiebord (dart-board in omgangstaal):
'n bull gooi.

bull-bar T, E

Toestel vooraan 'n voertuig wat dit versterk teen botsings.

bulldog E

Soort bond ("bulhond").

bullshit E

(kru) Leuens vertel, om die bos lei: "Hy is besig om jou te bullshit,
moenie horn glo nie."

bullshit! E

(kru) Onsinl

bull terrier E

Soort bond.

bull mastiff E

Soort bond.

bully beef E

Soort ingelegde soutvleis; ook verafrikaans tot boeliebief.

bum

Bedel: 'n sigaret by iemand bum.

E

bumper T, E

"Buffer".

bumper sticker E

"Bufferplakker"?

bun

E

Ronde of langwerpige, pofferige broodjie: "broodrolletjie".

bungalow E

Rondawel.

bungy jumping E

Meer as een respondent bet "reksprong" voorgestel.

bunk E

Nie bywoon nie: 'n Klas bunk. [Vgl. ook Donaldson, 1988:204).

burger E

Vleis wat gewoonlik in/op 'n bun bedien word.

burpies T, E

Soort liggaamsoefening, veral gehoor in rugby-oefeninge.

bush-bar E

Afrikaanse ekwivalent onbekend.

butch E

Algemeen vir "mannetjiesagtige" vroulike persoon.

butterfly T, E

Branderplankry-maneuver/toertjie.

butternut E

Groentesoort, deur sommige respondente vertaal tot "bottemeut".

buzz word E

Woord wat in die mode is; wat baie gebruik word. (DB, 22/4/96)

bye/bye-bye E

Algemene groetwoord. (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

by wees IS

Weet wat aangaan: "Hy's nie lekker by nie."

calamari E

Seekat-gereg.

cane E

Soort drank ("rietsnaps").

Capey ['n) E

Bynaam vir 'n Kapenaar.

cappucino I

Soort Italiaanse koffie.

carburettor T, E

Deel van 'n motor se enjin.

carport E

Afdak vir 'n motor.

cash E

Opgeteken as substantief en veral as verbum: "Ek het nie cash op my
nie" [Ek bet nie kontant by my nie);

(verdiskonteer/wissel).

casino SA

Reeds aanvaarde leenwoord.

"Ek het die ~ek gaan cash"
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casserole E
casual

1

Kastrol of oondgereg.

E

(adjektief) Baie frekwente leenwoord in die betekenis van gemaklik,
informeel, selfs traak-my-nie-agtig:

casual skoene, "Hy was baie

casual oor die hele saak".

casual

2

E

(substantlef) 'n Tydelike werknemer, dikwels slegs vir een dag: "Ons
het 'n paar casuals by die stasie gekry om te help met die laaiery."

catch!/catch

1

E

Frekwent in krieketgeledere: "Dit was 'n goeie catch" (vangskoot}.
Ook 'n uitroep (in die dringende betekenis van "vang die ball"}:
"catch!/catch itr.

catch

2

E

catchy

Hubare persoon: "Hy's 'n goeie catch."

E

CD/cd

Aansteeklik; 'n mens hou gou daarvan: "Dis 'n catchy wysie".
'n "Laserskyfkassetspeler"; ook cd-speler, of laserskyfie.

E

ceiling E

Frekwent naas "plafon". (Ponelis, 1992:87; Donaldson, 1988:204}

cellotape E

"Kleeflint".

centre-spread E

Groot foto aan die binnekant van 'n tydskrif, gewoonlik in sensuele
tydskrifte.

chaff E

Aanl~

char E

(substantlef) Vrou wat huiswerk doen, maar nie inwoon nie. (verbum}

by: "Hy cha.ff die melsle." Ook toevoeg: "Hy chaff my stront".

Huiswerk doen by iemand: Vir die Saterdag kom char.

charmer E

'n Sjarmante persoon, meesal 'n man.

chassy

Onderstel van 'n motor (kort vir chassis}.

T, E

checkjou E

Frekwente groetvorm in omgangstaal.

chedda-melt E

Steak met gesmelte kaas oor.

cheddar SA

Soort kaas.

cheese burger E

"Kaasburger".

cherry

1

E

Vrugtesoort, gebruik om koek te dekoreer (kersie).

cherry

2

E

'n Nooi: "Dit ls sy cherry". (Ponelis, 1992:87)

chicken a la king E

Hoendergereg, ook opgeteken as hoender a la king.

chicken-en-mushroom E

Soort pastei.

chihuahua SA

Soort hond. Ongeveer "sjiwhawha" uitgespreek.

china E

'n Groot vriend, bv. "My china"; ook gehoor as "china-buddy".

china-cut T, E

'n Skrams hou wat in krieket uitgevoer word.

chinaman T, E

Bal afgestuur deur 'n linkerhandse draaibouler in krieket.

Chip

I

T,E

Soort hou in gholf; "kaphou".

chip

2

E

'n Hap/splinter in 'n koppie/glas: "Die glas ls ge-chip".

chip-'n-charge E
chips

1

chips

2

E

Manier om tennis te speel (om aanhoudend net toe te storm).
Verreweg deur respondente verkies bo aartappelskyfies", ook in die
kombinasie vis en chips.

E

chips! E

Plastlekskyfies wat gebruik word om mee te dobbel in 'n casino.
Waarskuwing: "Chips, hier kom hyr
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chocolate E

"Sjokolade".

choke T,E

Motoronderdeel: "smoorklep".

chop-chop E

Gou-gou; maklik: "Ek het dit chop-chop klaargemaak".

chop-'n-change E

Gedurig veranderinge aan 'n (rugby)span aanbring, veral onbesonne
veranderinge: "Province se keurders chop-'n-change te veel".

chuck-out E

'n Uitsmyter.

chutney E

Blatjang.

ciau

E

Soort bond.

civic

E

Leenwoord uit die townships en die Struggle.

clicky E

Geneig om klieks te vorm.

clock radio E

"Klokradio"?

clout E

Trefkrag, gesag: "Hy het nie baie clout hier rond nie".

clue E

Aanduiding; idee: "Hy het nie 'n clue waaroor dit gaan nie." (Vgl.

l!m, 22/4/96)

ook Donaldson, 1988:204)

clutch T, E

"Koppelaar".

coach E

Afrig/afrigter: "Die coach coach ons nou al driejaar lank". Ook as
verbum aangeteken: "Hy coach al vyf jaar die eerste span".

coil T, E

Motoronderdeel: "klo.s".

collar E

"Boordjie".

Collie E

Soort bond, verafrikaans tot Kollie.

comedy E

"Komedie".

comic E

Prentjieboek, tekenverhaal ens., ook gebruik in die betekenis van 'n
"pittige persoon": "Hy's 'n groot comic, mens lag altyd vir hom."

commitment E

Toewyding, verbintenis: "Ek soek werklike commitment by julle".
Selfs gehoor in NG Kerke.

common E

Eenvoudig/onopgevoed: "Dit was nou vir jou 'n common troue".

common sense E

"Gesonde verstand": "Gebruik netjou common sense, man".

comrade E

Leenwoord gebore uit die Struggle.

consomme SA

Helder sop.

contacts E

Mense wat kan help in 'n verknorsing/"handige" kennisse - "Hy het
baie goeie contacts".

cool

E

Lekker, aangenaam, modem, with-it Hy is 'n cool ou (veral onder die
jeug gehoor).

cool cat E

Iemand wat 'n sorgvrye, kalm houding openbaar.

cop

E

'n Polisieman.

cope

E

lets (kan) hanteer; lets die hoof hied: "Sal jy kan cope met al die
werk?" (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

cordon bleu SA

Vleisgereg.

corner T, E

'n Po.sisie om die spel vanaf te begin in sokker.

cornice T, E

"Daklys".
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cornish pie E

Soort pastei.

cosy

Lekker (warm) en gerietlik; bv.: "Ek sit heel cosy nou" en "Dis 'n

E

lekker cosy huis".

cottage pie E

Herderspastei.

council E

Baie frekwent in die Wes-Kaap vir die "Streekdiensteraad".

country T, E

Amerikaanse musieksoort; ook country 'n western.

cover E

Omslag van 'n plaat.

coversong T, E

Om 'n liedjie van 'n ander groep te sing: "Daar was teksboek-covers
van die Rolling Stones, Van Morrison, Elvis ... " (DB, 22/5/95 en

29/5/95)

cowboy E

Inwoner van die ou "Wilde Weste"; Amerikaner.

crabs E

Geslagsiekte.

crack

1

E

Soort verdowingsmiddel.

crack

2

E

Jou rasionele denke verloor, ingee: "Dis te veel vir hom, hy gaan
crack".

crash course E

Kitskursus/blitskursus. (DB, 22/4/96)

cream cracker E

Souterige beskuitjie.

creepy E

Swembadgereedskap, uit die handelsnaam Kreepy Krauly.

creme caramel SA

Soort nagereg.

crete stone E

Pleister- en messelstof.

crook E

Vemeuk: "Die rejhet ons ge-crook". Ook die "bad guys" in cowboyrolprente.

cross-country E

Wedloop, landloop, fietswedren.

crowd

Die invloed van die modeme wetenskap, met beginsels soos die felt

E

dat elke mens 'n sogenaamde "lewensruimte" om hom/haar benodig,
het gelei tot die uitdrukking "Staan weg, julle is besig om my te
crowd". Die gebruik van crowd verleen ook gewig aan karakterisering

in die uitdrukking "Hy hou van 'n crowd" (Gese van 'n persoon wat
lief is om te sosialiseer of "lief is vir sy eie stem '1.

cry-baby E

Iemand wat maklik kla: "Hy's 'n regte cry-baby".

cubbyhole T, E

Neologismes soos "paneelkissie" en "mossienes" het nie posgevat in
omgangstaal nie. (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

cuff-links E

"Mansjetknope".

curlers E

Gebruik om golwing in hare te sit.

custard E

"Via".

cute

"Sy's

E

'n

cute

meisiet;Jie."

Dit

wil

voorkom

asof

die

gevoelswaarde/betekenis van die woord dui op "oulik, maar nie
beeldskoon nie". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

cutex E

"Naellak". Het 'n soortnaam geword.

cutex remover E

Gebruik om cutex te verwyder.

323
daddy long-leg E

'n Spinnekop met lang bene; langbeenspinnekop.

Dagwood ['n) E

'n Soort toebroodjie.

daisy

Soort blom.

E

dart E

"Veerpyltjie". Ook: darts speel; dart-board.

dashboard T,E

"Paneelbord".

date E

Iemand waarmee uitgegaan word, of 'n afspraak: "Goed, dis 'n date",
"Kieme het dates georganiseer" (DB, 31/7/95).

deal E

Ooreenkoms: "Dis 'n deall"

decoupage SA

Reeds aanvaarde leenwoord.

deep freeze E

Toestel waarin kos gevries word. Ook aangeteken as "diepvries".

delicious monster E

Soort plant met bree blare ["geraamteplant").

dental floss E

"Tandevlos".

deposit E

In die betekenis van 'n deposit op 'n empty (bottel) gebruik..

deps IS

Bespreek: "Ek

deuce E

Tennisterm: die telling is gelykop.

devil's fork E

Sampioene aan 'n vurk (restaurant-gereg).

dicey E

Dis onseker: "Ek kan nie vir seker s~ nie, dis maar 'n dicey ding".

di ens IS

"Versien" [wanneer service nie gebruik word nie: "Ek het my kar laat

~ps

daardie een" (dis myne)(DB, 24/7/95).

diens. ")

diep seun IS

Algemeen sarkasties vir 'n persoon wat op die oog af onopgevoed of
onnosel voorkom.

dif T, E

Die ewenaar van 'n motor: "Die difraas baie" (kort vir "differential").

dirty-minded E

Om seksuele konnotasies aan alles te heg.

dirty old man E

Man wat

dirty thirties E

Algemene uitdrukking om die mens se dertigerjare te beskryf.

disco

'n Dansplek, "diskoteek".

E

dixie S
DJ

E

doggy bag E

Milit~re

aanl~

by meisies wat veel jonger as hyself is.

eetgerei [SANW en SAPD).

Platejoggie - met die Engelse uitspraak (DB, 1/5/95).
Sakkie waarin oorskietkos vanaf 'n restaurant huis toe geneem word.
Geen aangetekende "Afrikaanse" ekwivalent nie.

doggy style E

[kru) Frekwente leenkonstruksie vir 'n seksuele omgangsposisie.

Don Pedro E

Soort drankie.

don't-care E

Argeloos: "Hy is bale don't care".

doos IS

(kru) Vroulike geslagsdeel; ook 'n sosiaal uiters onaanvaarbare of

gemene persoon: "Hy is 'n groot doos ".
dough-nut E

(Rapport 30/4/95). "Oliebol/olierlng".

down E

Bek-af, neerslagtig: "Ek voel down". (Ponelis, 1992:87)

drag queen E

Homoseksuele man wat soos 'n vrou aantrek (De Kat, Julie 1996).

draught E

"Vatbier".

drol IS

(kru) 'n Persoon met eng lewensbeskouings en 'n swak sin vir humor.
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In die steek laat, afs~:

drop E

"Moenie my drop deur nie op te daag nie",

"Hy't haar gedrop vir 'n and.er vrou." Ook "skepskop" in rugby, of

"weglaat uit die span".
drop shot T, E

'n "Valhoutjie" (tennis).

duck T, E

'n Nul aanteken (krieket)" "Hy's uit vir 'n duck".

duck! E

Frekwent naas "koes!".

dud E

lets wat swak funksioneer, 'n kat in die sak: "Ek het 'njout gemaak
om die hi-:ft te koop; dis 'n dud".

dude E

'n Manspersoon: "Twee cool dudes,

duimgooi SA

"Ryloop".

duimry SA

"Ryloop". (DB, 31/7/95)

dumbell T, E

(vir liggaamsbou) "Handgewig".

dummy

1

T, E

(rugby) "Pypkan".

dummy

2

E

"Fopspeen".

dump T, E

n~"

(DB, 19/6/95).

Term in die pers gebruik: Wanneer die advertensies almal gereed en
verwerk is om gepubliseer te word, word daar "ge-dump".

dumpy E

Soort bierbottel.

dye E

Kleur/kleursel. Frekwent as verbum en substantief: "Ek het rooi dye
gekoop om my hare te dye".

either E

"6f": "Hy's either braaf of stupid". (Ponelis, 1992:87)

eks H

Gewese eggenoot/eggenote.

electrician E

Verafrikaans tot "elektrisien".

embarrassing E

Verontwaardigend, 'n verleentheid: "Dis baie embarrassing vir my".

empire building E

Om 'n organisasie se struktuur sodanig te beiilvloed dat jyself meer
ondergeskiktes en gesag verkry.

empty ('n)

E

~

bottel.

encore E

'n Laaste musieknommer speel ('n "toegif").

entertain E

Vermaak; onthaal met ekstra affek: "Hulle het ons nou regtig lekker
ge-entertain ".

escort E

(gesellin). Manlike of vroulike (veral vroulike) metgesel wat gehuur
kan word. Ook escortklub.

escort agency E

Plek waar escorts gehuur word.

establishment E

Sterk gevestigde leenwoord: "Hy is baie anti-establishment".

etter IS

(kru) Gemene, lae, geslepe persoon: "Hy's 'n groat etter."

exactly! E

"Dis presies wat ek bedoel".

exhaust

E

Uitlaatstelsel.

face brick T, E

Siersteen: "Ek bly in 'nface-brick huis".

facia-bord T, E

"Gewelplaat/fassieplaat": "Die jacia-bords moet weer gevamish
word".

fader [fai:dar] E

'n Persoon wat antler in die steek laat: "Isjy 'njader? Hoekom hetjy
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nie opgedaag nie?"

fan E

Baie gehoor in die betekenis van "aanhanger; bewonderaar" of
"waaier" (motors).

fan-belt T, E
fancy

1

fancy

2

E

Motoronderdeel: "waaierband".
(adjektiet) Netjies, spoggerig: "Sy is baiejancy aangetrek/sy het baie
fancy meubels/sy het baiejancy maniertjies".

E

fancy-dress E

(verbum). Skat, ag: "Ekjancy nie ons kanse om te wen nie".
Partytjie/dans waartydens snaaks of volgens 'n sekere tema aangetrek
word.

fanny E

(kru) Eufemisties vir vroulike geslagsdeel.

favourite E

Gunsteling: "Dis my jaoourite CD".

feta SA

Soort kaas.

field T, E

Om veldwerk te doen (krieket): "Onsjield eerste"; "Hy.field die bal";
"Ons fielding is swak".

fight E

Baklei (verbum) of (boks)geveg (substantiet): "Hou op.fight"; "Gaanjy
die.fight kyk op TV?". (Ponelis, 1992:87)

fillet [steak) E

Die Engelse uitspraak word algemeen bo "filet" verkies. Ook "dystuk"
en "beeshaas".

fine! E

Goed so, reg so, in die haak.

fine E

(substantiet) 'n Boete: "Die speedies het my gefine vir te vinnig ry".

finish en klaar E

Ek praat nie meer daaroor nie: Dis finish en klaar (finaal).

fire

Afdank.

E

fire bucket S

Milit~re

flair E

Bedrewenheid; natuurlike, aangebore talent, bv. vir sport: "Die Franse

eetgerei.

rugbyspelers het baiejlair".

flap-jack E

Gebak.

flash E

Jou ontbloot.

flasher E

'n Ontbloter.

flashes

s

Eenheidskentekens wat op die skouer gedra word.

[hot) flashes E

Gloede:

flat E

"Woonstel"; ook "'n blokjlats".

flipper T, E

Soort bal/aflewering in krieket.

flippin(g) E

Eufemistiese eksplisiet. (Donaldson, 1988:204)

flirt E

Flirteer. Ook gebruik as substantief: "Sy's 'n grootjlirt". (Vgl. ook

~

van vrouens wat in die oorgangstadium is.

Donaldson, 1988:204)

flood T, E

Te veel petrol kry: "Ek het dink die kar is ge:fl.ood, daarom wU hy nie
start nie".

floor E

Stomslaan/onverwags betrap: "Ek het dit nooit verwag nie; noujloor
jy my heeltemal".

flop E

Mislukking: "Die beskuit was 'njlop/het gejlop".
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floppy T,E

Rekenaartoerusting ("sagteskyf').

fluke

Gelukskoot: "Hy's nie so goed nie, dit was sommer 'njluke-skoot".

E

Ook verafrikaans na ·"vloekskoot".

flyhalf E

Frekwent naas "losskakel" op die rugbyveld.

flymo E

Handelsnaam wat 'n soortnaam vir 'n soort grassnyer geword het.

fok! H

(kru) Frekwente eksplisiet, wat waarskynlik ewe veel verband hou met
die Nederlandse "fokken" (teel) en die Engelse "fuck", wat blykbaar
afkomstig is uit 'n letterwoord wat gevorm is na aanleiding van
"fornication under the command of the King". Gebruik om sterk
emosionele reaksies uit te druk, soos teleurstelling en woede.

fok dit H

(kru) Ek het genoeg gehad, ek's klaar daarmee, nou gaan ek voort soos
ek dink reg is - 'n uitdrukking wat meesal die einde van 'n persoon se
geduld met 'n saak aandui.

fokken H

(kru) Uiters frekwente adverbum en adjektief om meer gewig aan
woorde te verleen, bv. "Los nou diefokken leerdery en kom speel",

"Hy is fokken slim".
fokop H

(kru) Fout, mislukking: "Ek het 'n groat jokop gemaak", "Hy's

sommer 'njokop".
folk T, E

Musieksoort.

fool E

'n Gek. Ook aangeteken as verbum: "Hy't my gejool" (gekul, getrick);
"Jou stupidfool!".

footballer E

'n Rugbyspeler met natuurlike talent vir die spel; 'n baie veelsydige
speler.

forget-me-not E

Soort blom (vergeet-my-nietjie).

for that matter E

lnvoegsel wat ongeveer "buitendien" impliseer: "Ek kan nie gaan nie.

For that matter, wat wiljulle any case daar gaan maak?"
four-by-four E

Vierwielaangedrewe voertuig.

four-wheel-drive E

Vierwielaangedrewe voertuig.

fox terrier E

Soort hond; ook kortweg bekend as 'n "foxy".

freak E

'n Frats, 'n mens met buitengewone vermoens: "Jonah Lomu (die
rugbyspeler) is 'nfreak".

(uit)freak H

Gaande raak oor iets/iemand: "Hy freak ult oor Michelle RfeYfer".

French fries E

"Slap chips", ook aangeteken as verwysende na gebraaide uie.

French kiss E

lntieme soen. (DB, 19/6/95)

French loaf E

Gereg.

French salad E

Ook verafrikaans tot "Franse slaai".

French toast E

"Franse roosterbrood "?

fringe E

Kuif: hare met 'nfringe dra.

frizz/frizzy E

Kroeserige haarstyl.

fudge E

Lekkemy.
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fundi N

Leenwoord uit Nguni vir "geleerde/kenner".

fuse

T,E

"Smeltdraad".

fuss

E

Bohaai: "Dis nie nodig om so 'njuss d.aaroor te maak nie."

fyn!

IS

In die haak; reg so.

fyn pikkewyn! IS

Nou maar goed so; in die haak.

game E

Speletjie/wedstryd: "Trivial Pursuit is 'n lekker game".

gap (grep] E

Gaping: 'n gap oo.t (rugby). Ook in oordragtelike sin van "'n kans
benut".

gasket T, E

Motoronderdeel. (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

-gat IS

'n Uiters generatiewe, prediserende simpleks in die betekenis van
soort, tipe; bv. in: "Jou banggat", wat betekenjy is 'n lafaard.

gatgabba IS

'n Bale groat vriend.

gatkrap IS

Moeilikheid soek;

irriteer: "Jou laatkommery begin nou my gat

krap".

gatkrapper IS

Irriterende persoon.

gatskoonmaak IS

Vinnig padgee.

gatvlieg IS

Lastige persoon - heel waarskynlik uit die Engelse "gadfly".

gatvol IS

Om siek en sat te wees vir lets; die persoon het nie meer geduld oor
met 'n saak nie.

gay E

Homoseksueel (substantief en adjektief)(De Kat, Julie 1996).

gear-box T,E

"Ratkas" (motors).

gentle giant E

'n Groot manlike figuur wat goedig van geaardheid is (vgl. De Kat,
Julie 1996).

gentleman SA

Reeds aanvaarde leenwoord.

genuine E

"Suiwer Afrikaanse" ekwivalente dra moeillk dieselfde gevoelswaarde
oor as hierdie ontlening in konstruksies soos die volgende: "Genuine?
Het hy dit regtig ges~?"; "Hy is 'n genuine ou "; "Genuine, dit is so."

(Vgl. ook Donaldson, 1988:204)
geswaai IS

(adjektieO Dronk.

giffy E

Dom: "Hy is lekker giffy ".

gig

'n Optrede, bv. deur 'n band.

(gig] E

gigolo E

Manlike prostituut. (DB, 22/4/96)

girl

'n Meisie: "Sy's 'n oulike girl".

E

girlfriend E

'n Meisie waarmee jy "vas uitgaan". "Meisie" dra nie dieselfde affek
nie.

gladiola E

Soort blom.

glory

E

Hy is in sy glory: Hy is in sy peetjie.

go

E

Iemand 'n go gee: Iemand hard laat werk vir 'n oorwinning.

goalie

E

goblet E

'n Doelwagter (in sokker).
Soort glas. Weinig respondente het die "eg Afrikaanse" ekwivalent
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geken.

go-getter E

'n Persoon wat baie vurig is.

golden delicious T, E

Soort appel.

golden oldy

Treffer/hituit die "goeie ou dae". Ook van toepassing op sportmanne

E

en vermaaklikheidsterre.

gospel E

Hoofsaaklik opgeruimde religieuse musiek. Ook: gospelsanger en
gospel-groep (Algemene Kerkbode, 12/5/1995)

got!

IS

(kru) Frekwente eksplisiet met sterk affektiewe en emfatiese waarde,

bv.: "Luister wat ek

s~.

got!" In Calvinistiese geledere beskou as

besonder godslasterlik.

goulash SA

Soort vleisgereg. (Reeds verafrikaans tot "ghoelasj").

GP E

Algemene praktisyn (mediese dokter)(Engelse uitspraak).

grand E

Mooi, luuks:

"Hy ry 'n grand. kar";

"Hy't 'n grand huis".

Ook

snobisties en hoogmoedig: "Hulle hou vir hulle baie grand." (Vgl. ook
Donaldson, 1988:204)

grand finale E

Skouspelagtige afsluiting, gewoonlik van 'n konsert. (DB, 2/10/95)

granny flat E

'n Woonstel by 'n woonhuis, gewoonlik vir bewoning deur die
inwoners se ouers of grootouers.

Granny Smith T, E

Soort appel.

grass-bums E

Besering opgedoen in rugby, wanneer die gras 'n speler nerf-af skuur.

grasshoppers E

Soort skoen (uit handelsnaam).

green T, E

Die "setperk" in gholf.

grind E

'n Moeilike tyd gee of "hard werk": "Die coach het ons gegrind.
gisteraand".

grinder T, E

Elektriese implement wat vir bouwerk gebruik word.

groente-stock H

Geursel wat in voedsel gegooi word

grootkop IS

Iemand wat 'n hoe of vemame posisie beklee: "Die grootkoppe sal

(De

Kat, Julie 1996).

daaroor moet besluit"; "Hy's 'n grootkop in die bank".

grouting T, E

Materiaal om teels vas te sit, ens. "Mens moet die regte hoeveelheid
grouting vir die teels gebruik".

grubber T, E

Soort rolskop in rugby: "'n grubber deursit/los/gee". Ook grubberkick.

g-string E

Baaikostuum: "deurtrekker".

guard E

Kondukteur.

gut feeling

E

Voorgevoel: "Ek het so 'n gutjeeling gehad dit gaan gebeur". (DB,
22/4/96)

guts

E

Moed, durf: "Hy het die guts om te ~ wat hy dink".

gutter T, E

Geut.

gym T, E

Baie gehoor as substantief en verbum: "Sy oejen by 'n gym"; "Ek
gaan vandag bie{jle gym" (in 'n gimnasium oefen).
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gynie [ga:ini] E

Ginekoloog. ("Ek het gister my gynie gaan sien '1.

gyppo E

Lyf wegsteek.

haddock E

Soort vis.

halftyd IS

Rustyd.

hamburger E

Gebraaide maalvleiskoekie ("mince patty") op 'n "bun", gewoonlik
saam met uie en tamatles.

hammy ('n) E

Uit hamstring (dyspier) - 'n hamstring trek; 'n dyspier verrek.

handbriek IS

"Handrem".

handicap E

("Voorgee"). Veral opgeteken by gholfspelers en perdewedrenne: "Sy
handicap is vier".

handige IS

"'n Handige implement" is 'n implement wat in 'n groot behoefte
voorsien (wyd gevestig).

hang aan/hou aan IS

Bale frekwent oor die telefoon; teenoor konstruksies soos "hou vas{bly
aan", wat volgens Taaltrots die korrekte vorme is.

hang-over E

Bale frekwent - om sleg te voel omdat daar die vorige aand te veel
gedrink en/of geeet is: "Ek het 'n helse hang-over vanoggend".

hang-ups E

Bevooroordeeldheid teenoorsekeregoed; ook "volnonsens": "Ekhou
nie van hom nie, hy het te veel hang-ups".

hanna-hanna IS

Onsin praat; klets. Ook hanna-hanna-wotty-wotty.

hap ('n) IS

Drankie: "Hy 't 'n hele paar happe in/weg ".

harde tyd IS, EI

Dit moeilik maak vir iemand: "Sy gee my 'n harde tyd".

hard up E

Ongeveer om desperaat te wees: "Sy is so hard up sy sal met enige
man uitgaan".

has-been E

Iemand wat oor die wal/gedaan/oor sy beste is: "Hy sal dit nie meer
kan doen nie, hy 's 'n has-been".

headphones T,E

Gehoorstukke om na 'n radio, ens. te luister ("kopfone").

hel IS

(verbum) Hard slaan: "Ek gaan vir jou hel as jy dit doen ".

hi-fi

E

"Hoetroustel".

hike

E

"Ryloop".

hit

E

'n Treffer: "Ek hou van haar nuwe hit".

hit list E

Ongeveer met "moordlys" in Afrikaans vertaal.

hit parade E

"Treffersparade".

H-K-G-K

IS

Eufemistles vir "Hier kom groot moeillkheid".

hole-in-one T, E

"Kolhou" (gholf).

holy-holy E

Om preuts te wees: "Sy hou vir haar lekker holy-holy".

honeymoon E

"Wittebrood".

hoot

Toeter druk; toet.

E

hooter T, E

"Toeter".

hosepipe E

"Tuinslang".

hot E

Seksueel "warmbloedig": "Sy's 'n bale hot girf'.
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hot-cross bun E

Gewilde broodrolletjie tydens Paastyd.

hot dog E

"Worsbroodjie".

house-warming E

"Die huis se dak natmaak" (die huis inwy); "huisinwyding".

how's it/howzit/

Vraag/uitroep in krieket wat aan die skeidsregter

howzat

gestel word om te apj>elleer dat 'n kolwer uit is (uit die Engelse "How

E

was that?").

hub-cap

T, E

Motoronderdeel.

humeur verloor EI

Baie frekwent in die betekenis van "kwaad word".

hunk E

Aantreklike, viriele man: "Brad Pitt is Hollywood se jongste hunk".

ice bucket E

"Yshouer/ysbakkie".

image

Beeld: "Dis nie goed vir my image nie". (Ponelis, 1992:87; Donaldson,

E

1988:204)

in any case

E

Frekwent naas "in elk geval". (Vgl. Donaldson, 1988:204).

inchip H

Inmeng in 'n gesprek - met negatiewe affek

industrial-klanke T, H

Musiekrigting: "Hul industrial klanke was vir my die hoogtepunt txm

g~.

diejees" (!lli, 14/8/95).

inhandig IS

"Inlewer".

innings T, E

Koltbeurt (krieket) (Ponelis, 1992:87).

inplug H

"Inprop" (elektriese apparaat).

inpop H

Vinning by iemand aandoen: "Hy't gister hier ingepop".

insider E

Iemand wat in die binnekringe van 'n organisasie beweeg.

in wees IS

In die mode wees, gewild wees by: "Hierdiejeans is in", "Hy is lekker
in by sy baas".

intervarsity SA

Sportbyeenkoms tussen twee universiteite.

inzoom H

lets van nader bekyk: "Inzoom op die aksie".

Irish blonde E

Gese van 'n meisie met rooi hare.

Irish coffee E

Koffie met whisky of brandewyn in.

Irish stew E

Soort bredie.

issue

Ongeveer "bohaai/saak": "Moenie so 'n groot issue daanxm maak nie,

E

man"; "Dis vir hom 'n groot issue." (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

jab [jre:b] T, E

Hou in boks.

jack

1

E

"Domkrag" Ook opjack.

jack

2

T, E

Kaart in kaartspel ("boer").

jacket E

"Jekker".

Jacuzzi E

Eponiem uit die vervaardigers van hierdie soort borrelbaddens.

jam

Konfyt. Ook verafrikaans

E

James Dean-cut T, E

Soort haarsnit.

jeans E

"Denims"

blyk

ook

totj~m.

gewild

te

(DB, 27/6/95)

wees,

terwyl

"seilbroek"

of

"klinknaelbroek" as kunsmatige konstruksies ervaar is deur
respondente.
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jet T, E

Strater; ook motor- en lokomotiefonderdeel: "Die jets spuit nie lekker
nie".

jet lag E

Ultputting weens 'n lang vliegtuigrit ("vlugflouheid").

jikkerig IS

Hittig. Dikwels gehoor met geaffrikatiseerde j's in die uitdrukking
jonk enjikkerig".

jis!

H

Hoe gaan dit?; ek luister nou najou; hallo/hello; wat wiljy h~? Hoeral
Jippie!

jis? H

Ongeveer "Kan ek help?"

jisis! IS

(kru) Frekwente eksplisiet met sterk emotiewe waarde om woede,
teleurstelling, ongeduld, frustrasie, ens., uit te druk. In Calvinistiese
geledere sterk veroordeel as godslasterlik.

job E

Werk: "Dis maar 'n ondankbarejob". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

jock-strap E

Beskermende onderklere vir mans.

joller E

Frekwent vir 'n manlike ofvroulike persoon wat gedurigmet talle lede
van die teenoorgestelde geslag sosiaal verkeer.

joystick T, E

Geen respondent kon dink aan "stuurarm" of "stuurstok" nie.

juice

E

Brandstof. (DB, 24/7/95)

kak

IS

(kru) Ekskresie. Baie frekwent in 'n verskeidenheid van oordragelike
betekenisse, bv. swaarkry: "Ons gaan leak om dit reg te kry" en sleg:
"Dit gaan kale." Stel'.'k affek word verkry deur die byvoeging van die

anomaliese beleefde "dankie", bv. in: "Dit gaan lekker kak, dankie".
kak!

IS

(kru) Uiters frekwente eksplisiet om onder andere ongeduld,
teleurstelling, frustrasie, ens., ult te druk. Veral in die betekenis van
"onsin", bv. in "Kale, man stop dit!" en "Jy praat kak".

kap IS

Generatiewe woord wat in verskeie betekenisse gebruik word: 'n Draai
kap, 'n es kap, iemand kap (beledig/die stryd aanse/op sy plek sit).

kapoefter IS, EI

Verwyfde man, moffie. Ult die Engelse poof, poojter.

kar

"Motor".

El, IS

kat ['n) IS

Braaksel.

katte skiet IS

Opgooi, braak.

kennels E

Piek waar diere gelaat word vir toesig; "dierehawe", ens.

kentucky E

Hierdie handelsnaam het 'n soortnaam vir

di~

soort hoendergereg

geword.
kerrie-mince H

Soort gereg of pastei.

keyboard T, E

(Van 'n rekenaar) - "sleutelbord".

keyboards T, E

Musiekinstrument: "'n donkerkopnool op die keyboards" (DB,
19/6/95).

kick-boxer E

"Skopbokser"?

kick-boxing E

Sportsoort wat boks met skoppe kombineer.

kick-'n-charge E

(rugby) Die bal hoog in die lug skop en op die opponent afstorm:
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"Noord-Transvaal is net kick- 'n-charge".

kicks kry H

Opwinding verkry uit iets.

killers T,E

Soort veerpyltjiespel met geen "Afrikaanse" ekwivalent nie.

kirsch T,E

Soort gordynreling.

kitsch SA

Swale smaak. Reeds aanvaarde leenwoord.

kitchen tea E

Partytjie vir 'n vrou voordat sy trou.

kitty

'n Klomp geld wat saamgegooi is: "Hoeveel geld is daar nog oor in die

E

kitty vir tee?"

kleimnaak IS

'n Tjek kleinmaalc - "wissel".

klip IS

Agter die klip wees: Verstok in denke, oudmcx:iies; "Hy's agter die
klip."

kloosterkoek IS

'n Meisie met eng, konserwatiewe opvattinge.

knock T,E

"Aanslaan" op die rugbyveld.

koek

(kru) Vroulike geslagsdeel.

IS

koekerig IS

'n Persoon met eng lewensbeskouings.

koelie-creeper H

'n Bal wat laag hou (in krieket).

kontak IS

Baie frekwent vir "skalcel" (verbum).

kop IS

(verbum) Verstaan, bv.: "Ek kop jou ".

kreepy krauly E

Toestel wat swembaddens skoon hou (sien ook creepy).

Krismis-cracker H

Toegedraaide kartonrolletjie wat 'n klapgeluid maalc wanneer dit
oopgetrek word.

kuier IS

Fuif: "Ek het gisteraand te veel gekuier, my kop is seer. "

kwakkie IS

(kru) Vroulike geslagsdeel.

kykervriendelik IS

(DB 8/5/95) 'n Program, ens. wat die behoeftes van kykers in ag
neem.

label E
ladies' man

Etiket: "Wat staan op die bottel se label?" (Ponelis, 1992:87)
E

'n Man wat hou daarvan om vrouens te bekoor; wat vrouens bederf en
goed met hulle klaarkom.

ladies' night E

Vrouens wat alleen saam uitgaan (vgl. De Kat, Julie 1996).

lap-top T, E

'n Klein rekenaar wat op die skoot gebruik kan word.

lasagne

Soort gereg.

lawn E

Grasperk: "Die lawn is mooi groen". (Ponelis, 1992:87)

lay-buy E

"Berekopie".

lead ghitaar E

Respondente ko&,_aan geen "Afrikaanse" ekwivalent dink nie.

lead singer E

"Voorsanger" word met kerksang geassosieer.

lead vocalist E

Respondente kon met geen "Afrikaanse" ekwivalent vorendag kom
nie.

lei

IS

"Hulle lei 'n lekker lewe": Hulle lewe lekker.

lemonade E

Koeldrank; verafrikaans tot "limonade".

leotard E

Oefendrag vir dames.
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liar!

Eufemistiese, gemoedelike ekwivalent vir "liegbek/ leuenaar".

E

Respondente het die "Afrikaanse" ekwivalent "soethout" amusant

licorice E

gevind.

licorice allsorts E

Respondente het eweneens "reenbooglekkers" amusant gevind.

lift

Baie frekwent in twee betekenisse: 'n saarnrygeleentheid of 'n

E

hyser/hysbak.

lights out E

Poot-uit of bewusteloos: "Hy't my lights out geslaan".

like

"Hou van": "Ek like dit niks nie". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

E

lipstick E

"Lipstiffie".

live E

(adjektief + adverbum) ln lewende lywe; direk: "Die wedstryd word
live uitgesan.i"; "Ek kan Savuka live sien" (ill!, 19/6/95); "Tina
Turner se live show".

lob T, E

"Lugbou" (tennis).

lob-pass T, E

"Oorhoofse aangee" (rugby).

-look E

Dikwels gehoor in die betekenis van "voorkoms" in kombinasies soos
die yuppy-look.

looks E

"Sy het die looks vir 'n model": sy is mooi; het 'n mooi voorkoms.

loop

[lu:p] E

Mislukking: "Die plan het vir 'n loop gegaan".

los

IS

"Sy's lekker los": Verwysend na 'n persoon wat maklik verhoudings

met die teenoorgestelde geslag aanknoop.

loskop IS

Iemand wat argeloos optree: "Mens kan hom nie vertrou nie, hy's
bale loskop".

lot E

Spul: "Vat maar die hele lot vir jou". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

Ip [re:lpi] E

'n Langspeelplaat - letterwoord met die Engelse uitspraak.

lucky E

Om geluk te

lucky dip E

Verrassingspakkie vir kinders.

lucky packet E

Verrassingspakkie vir kinders.

luitjie

'n Telefoonoproep: "Gee my mc5re 'n luiljie, dan gesels ons".

ma

IS

IS

h~:

"Jy was lucky om haar te kry".

Vrou: "Ek sal nou moet huis toe gaan, anders is ma kwaad ".

mahogany T, E

Soort houtkleur.

macho E

Baie manlik.

macrame E

Die maak van dekoratiewe artikels.

make-up E

"Grimering": "Sy sit net gou haar make-up aan".

mali

Geld (uit isiXhosa: imali - op sigself 'n leenwoord). "... meer mali

N

soek" (ill!, 17 Julie 1995).

mango E

"Veselperske". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

man's man E

'n Man waarvan mans hou; wat goed in die mansw~reld pas. (Nie 'n
verwyfde man nie - eerder 'n macho man.)

margarine E
mark!

Die verafrikaansde "margarien".
T,E

Uitroep op die rugbyveld om aan te dui dat 'n speler '"n merk gevang
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het".
marmite

Handelsnaam wat 'n soortnaamfunksie verkry het.

E

marshmallows E

"Malvalekkers".

mascara E

Grimering aan die

mash E

Deur die

re.

meeste

respondente

verkies

bo

"fynaartappel/fyn

aartappels/kapokaartappels".
Roep van diere tydens paartyd.

mating call E

Ook soos volg aangeteken: "Die

demobiliser is die yuppie se mating call".

mayonnaise E

Soort slaaisous.

meat balls E

Frekwent naas "frikkadelle".

meat loaf E

Geen respondent kon vorendag kom met "vleisbrood" nie.

meat patty E

Geen respondent kon vorendag kom met "vleiskoekie" nie.

mechanic E

Meganikus.

medium rare E

Manier om beesvleis voor te berei - dit word half roll/medium gaar
bedien.

meringue E
merry~go-round

Mexican wave E

Soort koek.
E

"Mallemeule".
Golf wat deur toeskouers by sportbyeenkomste gemaak word deur
opeenvolgend in rye op te staan en te wuif.

mezina E

Uit Maizena (handelsnaam) vir meelblom.

Middel-eeus IS

Die onderwerp van bespreking is "agter die klip" dit weerspieel
verouderde tendense en opvattinge: "Dit is Middel-eeus!".

mike E

Mikrofoon: oor die mike sing (vgl. ID!, 22/5/95).

milk-shake E

Meesal deur respondente verkies bo "melkskommel".

mince E

Deur die meerderheid respondente verkies bo "maalvleis".

mind E

Dikwels gebruik in die betekenis van omgee/verstand: "Doen dit
maar, ek mind nie"; "Maak assebliefnoujou mind op".

mindyou E

Tussenwerpsel om 'h bygedagte aan te dui: "Mind you, ek sal nie
omgee om in sy posisie te wees nie". (Ponelis, 1992:87)

mix

E

Koeldrank om saam met sterk drank te drink.

mixed grill E

"Allegaartjie".

mix-'n-match E

Ongeveer gelykstaande aan "meet en pas".

moan E

Die woord het betekenisnuanses wat verskil van "kla" en is baie
frekwent, met hibridiese verbuiglngs: "Ek is moeg vir al sy
moanery/sy gemoan"; "Sy is weer baie moanerig vandag". (Vgl. ook

Donaldson, 1988:204,206)
moer

1

moer

2

IS

(kru) Frekwent in die betekenis van "slaan ": Ek sal jou moer as jy dit

doen". Blykbaar 'n kontraksie van "moeder".
IS

(kru) Frekwent as afwysende en beledigende vorm met sterk affek:
"Jou moer man,jy sal dit nie kan doen nie".
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w~reldlik.

mondaine SA

Reeds aanvaarde Franse leenwoord:

Mongolian braai H

'n Chinese soort braai.

monkey-gland E

'n Tipe sous vir steak.

morbs/morby E

Neerslagtig/morbied: Sy is vand.ag morbs/morby; Ek het di.e morbs
vand.ag.

morning glory E

Ges~

van 'n man wat met 'n ereksie opstaan nadat hy geslaap het:

"Hy't 'n morning glory".

mousse E

Haarmiddel om hare in posisie te hou: "Ek het my hare ge-mousse".

move E

(substantief en verbum) inisiatief, voorwerp, vinnig beweeg: "Dit was
'n goeie move om die prent d.aar te hang"; "Sy het so 'n groen move
(rok) aangehad"; "Hy move dit" (hardloop vinnig).

movie E

Frekwent in omgangstaal vir "fliek/ rolprent".

muff-diving E

(kru) Oraal-genitale seksuele omgang.

muffin E

Soort gebak.

mushroom burger E

Soort gereg.

mushrooms E

Frekwent naas "sampioene". (Ponelis, 1992:87)

musical chairs E

Speletjie waarvolgens persone 'n stoel moet beset wanneer die musiek
ophou speel.

nafi/naat S, E

Onbelangstellend/lusteloos - uit "no ambition andfack-all interest".

nappy E

"Luier".

nappy-liner

E

Stuk materiaal wat saam met 'n luier gebruik word.

narrow-minded E

Eng van denke.

naughty forties E

Algemene uitdrukking om die mens se veertigerjare te beskryf.

nerd

'n On-sexy, akademiese en vaai soort manspersoon.

[no:d] E

new wave T, E

Soort musiek.

nice

Aangenaam, aantreklik: "Ek hou baie van hom, hy's 'n nice ou";

E

"Sy's nice,jon.gf'. (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

nightie(s) E

Slaapklere, veral sexy slaapklere.

no-ball T, E

'n Aflewering in krieket wat ontoelaatbaar is: "Di.e ref het my twee
keer ge-no-balr'.

non-stop musiek E

Musiek wat aanhoudend sonder onderbrekings gespeel word. (DB,
14/8/95)

notes E

Notas. (Ponelis, 1992:87)

noway! E

Onder geen omstandighede niel/Dit kan nie wees nie!

obvious E

Duidelik, voor die hand liggend: "Hy hou obviously ni.e bai.e van my
ni.e".

offside T, E

Frekwent naas "onkant" (rugby).

ok IS

In skryftaal beter bekend as "ook"; SOOS in: "Ek sal dit ok gedoen het

as ekjy was".

okay/OK E

Bale frekwent in die betekenis van "Alles is in orde; reg so."
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one-'o-one T, E

Soort veerpyltjiespeletjie.

oopkop

'n Persoon wat ontvanklik is vir nuwe idees: "Mens kan dit maar vir

IS

hom s~. hy 's baie oopkop".

oorbelle IS

"Oorkrabbe(r)tjies".

oor-spray H

Om 'n motor, ens. te laat oorspuit/spuitwerk daarop te laat doen.

open-minded E

Verlig in denke.

op-pad [opre:d] H

Beenskutte aansit (krieket).

opslip H

'n Nalatige fout maak.

oraait H

In orde.

organise E

Organiseer. Ook in hibridiese konstruksies aangeteken: "Hulle is goed
ge-organise". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

oudoos IS

Verouderd, uit die mode, eng, verstok. (Saamgetrekte vorm vir "uit
die oude doos").

ougat IS

Oulik.

out-fit E

Kleredrag: "Nou die aand verskyn hy op een van die nuwe TV-stasies
in 'n out.:Ji.t ... wat ten hemele gir (DB, 12/2/96).

outsider E

Geen absolute sinoniem vir "buitestander" nie.

Dit dra ekstra

betekenis, veral in literere kringe.
over T, E

"boulbeurt" (krieket).

overall E

"Oorpak".

overhaul T, E

"Algehele versiening" (motors).

over-rule E

Iemand se beslissing negeer: "Ek het geen s~ in hierdie huis nie; jy
over-rule my altyd".

paal IS

Op die paal sit: 'n Meisie swanger maak. Gewoonlik gebruik in die
sin van buite-egtelike swangerskap.

paartie H

Met antler gevoelswaarde as "partytjie": "Die paartie begin om 08:00
en duur tot hanekraai"

pad

[pre:d] E

Menstruele hulpmiddel.

pads

[pre:ds] T, E

Beenskutte (krieket).

um., 19/6/95).

paella SP

Spaanse visgereg.

paint(er) E

Verf/verwer. (Donaldson, 1988:204)

pajama dril E

Gedurende die nag opstaan om aandag aan babas te gee.

pakkiechips H

Word onderskei van slap chips, dit word in verseeldepakkies gekoop,
is bros en word soms ook plat chips genoem.

panelbeat E

"Ek het my kar laatpanelbeat" ("duikklop"}. Ook opgeteken in die

betekenis van slaan/afstof:

"Flenterbek is goed gepanelbeat deur

Vonkie".

panelbeater

E

Duikklopper/paneelklopper is nie lewensvatbaar nie, en "panelbeater"
word feitlik eksklusief in omgangstaal gebruik.

panel-van E

"Paneelwa".
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pangelang IS

(kru) Gemeenskap M met, bv: "Ek wil haar pangelang".

panic E

Verbouereerd raak/paniekerig word. (Donaldson, 1988:204)

panic button E

Verbouereerd, paniekerig raak: die panic button druk. (DB, 22/4/96)

panic stations E

Paniekerigheid: "Dis nou panic stations in die kantoor". (DB, 22/4/96)

panty E

Vroulike onderbroekie. Daar word onderskei tussen 'n onderbroek (vir
mans) en 'n panty (vir vrouens).

paper-clip E

"Skuifspeld".

paraat IS

'n Oordrewe sin vir 'n militere soort dissipline.

para-glider E

Vertaal met die onbekende "valskermswewer, valskermsweeftuig,
remsweeftuig, remswewer" in koerante.

parapet T, E

Muurtjie wat uitsteek langs 'n dak.

parmesaan E

Soort kaas.

parte IS

"Motoronderdele/onderdele".

pass E

Aangee (veral in rugby gehoor).

patch 'n solution E

Middele om 'n puncture van 'n fietswiel reg te maak.

patio E

Stoepie.

patty E

Plat stuk maalvleis wat gewoonlik gebraai word.

pavement special

E

'n Onopregte kat of hond.
la.at~".

paving E

Plaveiwerk: "Paving

PC [pi:si:] E

Persoonlike rekenaar (vgl. De Kat, Julie 1996).

peanut butter E

"Grondboontjiebotter".

pedigree E

Opregtheid: "Dis 'n pedigree kat".

pel H

Jou vriend, in formele taal.

pergola E

"Prieel".

perks E

Byvoordele, ekstratjies.

perm E

Hare 'n permanente golwing gee. Baie frekwent in omgangstaal. Ook

(Ook brick paving.)

gebruik as substantlef: "Sy 't 'n mooi perm".
petite E

Die verafrikaanste "petleterig".

pick 'n choose E

'n Vrye keuse he: "Jy kan pick 'n choose watjy wil he". (Rapport, 30
Apr. 1995)

pie

[pa:i] E

pit-bull

E

plain/plein E, H

"Pastei": "Ga.an koop vir ons twee pies."
Soort terrier-bond. (DB, 10/7/95)
effe/gewone/reguit/verstaanbare: "Ek hou nie van bont kleure nie; ek
verkies plain";

"se dit asseblief in plein Afrikaans."

pleinweg H

Gewoon/eenvoudig: "Hy's plelnweg dom ".

plug E

"Prop/muurprop".

plugs T, E

Motoronderdele met die leenvertaling "vonkproppe" (uit spark plugs).

polony E

Die Engelse uitspraak kom naas die verafrikaanste "polonie" voor.
(Vgl. ook Donaldson, 1988:204).

pony tail E

Haarstyl: "poniestert".
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pool

1

[pu:l] E

'n Balspel op 'n tafel ("potspel"): 'n Game pool speel (DB, 14/8/95)

pool

2

[pu:l] E

'n Klomp geld wat saam verwed is: "Wie het die pool gewen?"

polish E

(verbum) Dik.wels geboor in die sin van "alles opeet" ( 'n bord kos
polish); asook politoer (skoene polish).

polite E

Met 'n betekenisverskuiwing in Afrikaans aangeteken, naamlik.
"voorbarig": "Hy hou vir hom baie polite met my."

pomp IS

(kru) Gemeenskap M.

popcorn E

Verreweg deur respondente verkies bo "springmielies".

portapool E

Soort swembad wat opgeslaan kan word.

pose [preu:z] E

Bale frekwente leenwoord, onder andere in die betekenis van "voorgee,
'n bouding inneem, poseer": drop die pose; vir 'nfoto pose. Sien ook
die afdeling oor nuwe Afrikaanse idiome.

pot snot IS

(kru) Onsin, 'n mors van tyd: "Dis sommer 'n pot snot."

pottery E

Pottebakkery, erdewerk: "Ek neempottery-klasse"; "Hulle het mooi
pottery in hulle huis". (Ponelis, 1992:87).

potting soil E

Grond wat in potplante gegooi word. Geen respondent kon dink aan
'n "Afrikaanse" ekvivalent nie.

pox ('n)

E

'n Gelukskoot.

press E

Manier om 'n broek te stryk.

prestige SA

Reeds aanvaarde leenwoord uit Frans.

prawns E

"Garnale".

preggies H

Verwagtend (uit "pregnant").

prime E

Fleur: "Ek is veertig en nou in my prime".

prim en proper H, E

Hoogmoedig/snobisties/oordrewe gemanierd/preuts.

primer T, E

'n Grondlaag vir bout, metaal ens.

Primus SA

Soort stofie, veral in die Engelse uitspraak aangeteken.

PT

(Engelse uitspraak) Moeite: "Ek is nie lus om dit te doen nie; dis te

E

veelP.T.".

PT-broek E, H

"LO-broek".

pub crawling E

Van die een kroeg na die ander gaan.

pug E

Soort bond ('n "mopsbond").

punch T, E

Soort gereedskap.

puncture E

'n Lek/gat in 'n tube (binneband): "Die tyre is gepuncture".

push-ups T, E

Liggaamsoefening. "Opstootjies" was kunsmatig vir respondente.

putt-putt E

Weinig respondente bet "mini-gholf" geken.

putty T, E

"Stopverf" was grootliks onbekend aan respondente.

puzzle E

(substantief en verbum) 'n Legkaart: "Ons is baie liefvir puzzle pak".
Laat wonder/laat twyfel/ onseker wees: "Dit puzzle my hoe hy dit
reggekry het"; "Ek is heel gepuzzle oor die storie".

pyjamas E

"Slaapklere/nagklere".
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In 'n ry staan: "Ek haat dit om in 'n queue te staan ". Die leenwoord

queue E

het sterker emotiewe waarde as "ry".
quickie ['n) E

Vinnig gemeenskap M; ook 'n vinnige bouler/snelbouler (krieket).

quote E

Aanhaal: "Ek

radiator T, E

"Verkoeler". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

railways E

Baie aangeteken: "Hy werk op die railways" (spoorweg).

railway-inspekteur S

Frekwent in die Spoorwee (deesdae Spoomet).

rap

Modeme musieksoort.

[rrep]

T, E

s~

dit nou vir jou, maar moenie my quote nie".

Ook rapper, rap-trejfers en rapgroep (DB,

22/5/95).
rare

[re:r] E

Manier om 'n steak te bestel (graad van gaarte): "Ek hou oo.n my
steak medium rare".

rasher/pork rasher E

Vleissnit: "reepspek".

ratpack S, E

Kort vir "ration pack" (SANW en SAPD).

rattle E

(substantief en verbum) 'n Speelding; ook "van stryk bring": "Hy's
heeltemal gerattle, hy weet nie wat om te doen nie".

ravioli I

Pasta-gereg (uit Italiaans).

ready-mix T, E

Sement wat reeds met sand gemeng is.

recce

'n Soldaat; uit "reconnaissance".

E

recording

E

"Musiekopname/opname": "Dis 'n excellent recording oo.n Tina
Turner se Nutbush City Limits".

ref

E

Skeidsregter.

ref counter T, E

Toestel wat die aantal revolusies aandui (motors).

reggae-musiek T, E

Soort musiek (DB, 1/5/95).

remote control T, E

"Afstandbeheer" (ten opsigte van TV-stelle).

rep

(verteenwoordiger, uit "representative") As substantief en verbum

E

gebruik: "Hy's 'n rep vir BP"; "Hy rep vir BP".
retread E

'n Band wat nuut oorgetrek is: "Ek bet vier nuwe retreads opgesit."

riemruk IS

(kru) Masturbeer.

rim T,E

"Yelling" of "wielvelling".

robbies H

Gemors, van lae karak:ter: "Hy's 'n regte robbies."

robot E

"Verkeerslig"; verwys ook na 'n gemeganiseerde, mensagtige toestel.

rock T,E

Soort musiek. Ook rock-'n-roll en rock-sanger, ens.

rock spider E

Afrikaanssprekende man met eng opvattinge en bedenklike
bedoelings.

roll-call E

"Ap~lparade".

roller-coaster E

Daar bestaan geen aanvaarde "suiwer Afrikaanse" ekwivalent vir di~
rowwe rit by 'n merry-go-round nie.

rotor T, E

Motoronderdeel.

Slegs die Engelse uitspraak van die woord is

aangeteken.
rounder E

Soort wegneem-ete.
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round robin E

'n Soort toemooi (rondomtalie).

rough 'n ready E

Gese van 'n man wat seksueel aantreklik is, al is sy voorkoms ietwat
onversorg.

roughs

T, E

Gedeelte van 'n gholfbaan, op TV vertaal as "ru-veld".

rubber E

Feitlik uitsluitlik in die Engelse uitspraak aangeteken, selfs in formele,
versorgde taal.

rubberduck E

'n Opblaasboot. (!lli, 10/7/95)

rubbish E

Onsin: "Moenie rubbish praat nie."

rubbish!

Twak!/Onsin!

E

rugbyboots E

Rugbystewels.

rump steak E

Verreweg deur respondente verkies bo "lendestuk/kruisskyf".

run

Oorheers/domineer: "Sy run hom heeltema.L"

E

russian E

Soort wors waarvan geen respondent die Afrikaanse ekwivalent geken
het nie.

safe!

E

Dit gaan goed; alles is in orde; gepaardgaande met 'n duim in die lug
beteken dit veral "Ek hou van jou". Veral onder jonger persone
aangeteken.

safe, my China E

"Alles is in orde, ou vriend". Veral onder jonger persone aangeteken.

safety belt E

"Veiligheidsgordel".

salty-crax E

Souterige beskuitjies wat as versnapering geniet word.

sausage roll E

Soort pastel, meesal vertaal as "worsrolletjie".

sax E

"Saksofoon".

scheme E

Uitdink/dink: "Hy sit al weer en scheme"; "Ek scheme ons moet dit
nou doen".

scope E

Min of meer "vooruitsigte/moontlik.hede": "Ek soek 'n werk wat my
genoeg scope bied ".

score

E

'n Orie aanteken (rugby). Ook "telling": "Wat's die score?".

scrap-yard E

Nuutskeppinge soos "skrootwerf" en "wrakwerf' was grootlik.s
onbekend aan respondente.

scrummy (die) E

"Skrumskakel" (rugby).

SDU ('n)

'n Self-Defence Unit.

E

seafood platter E

Seekosgereg.

second thoughts E

'n Saak herdink; "tweede gedagtes daaroor kry": "Ek kry nou second
thoughts oor die storie "; "On second thoughts kanjy dit maar doen ".

securocrat E

Beskrywing ult die apartheidsjare vir bewindhebbers wat in alles 'n
bedreiging vir die sekuriteit van die Staat (en dus die Nasionale Party)
gesien het.

self-starter T, E

Motoronderdeel. Respondente het sonder uitsondering die ekwivalent
"knormoer" as lagwekkend ervaar.

settle E

Ongeveer "instem tot": "Ek sal settle vir vyf rand".

(Vgl. ook
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Donaldson, 1988:204)

seven single E

'n "Kortspeelplaat" - die woord sal seker argaies word, aangesien

di~

soort plaat van die mark verdwyn het.

sexy E

Seksueel aantreklik..

shame! E

Gebruik om 'n verskeidenheid gevoelens oor te dra, onder andere
medelye, simpatie, bejammering, moederlikheid en sarkasme.

shandy E

Mengeldrankie, gewoonlik bier en limonade.

shangai T, E

Soort veerpyltjiespeletjie. 'n Speier kan ook shangai wanneer hy die
dubbel, trip en enkel van 'n nommer raakgooi.

shebeen E

Drankhandelaar. Naas "smokkelkroeg" en die lompe "smokkelkroegeienaar".

shin-splints E

'n Pynlike besering wat aan die been opgedoen word, onder andere as
gevolg van drawwery met verkeerde skoene.

shit

E

(kru) Sleg, onvoldoende, bv.: "Dis sommer 'n shitjliek".

shit! E

(kru) Ag nee! bv.: "Shit, hier kom hy al weer!"

shop praat H

Oor die werk praat wanneer antler mense nie daarvoor lus is nie.

shopping doen H

"lnkopies doen".

short sides en back E

Haarstyl. Afrikaanse ekwivalente soos "Kort agter en tangs die kant"
word ook in haarsalonne gehoor.

shot

E

'n Drankie: "Gooi daar nog 'n shot"; "Hy het 'n lekker paar shots in".

shot! E

Veral in sport aangeteken in die betekenis van "Mooil/Mooi sol".

show E

Aangeteken in die betekenis van "vertoning", onder andere oor RSG:
"Dit

was 'n baie goeie show".

shrimps E

Seegereg.

side whiskers E

"Bakkebaard".

sidies [sa:idis] E

Kort vir "side whiskers" (bakkebaard): "Trim assebliefmy sidies".

siding [sa:idi!]] S

Algemeen bekend in Spoorweg-geledere vir 'n klein stasietjie.

sight

Onaangename/aangename gesig: "Hy is omtrent 'n sight met daard.ie

E

simpel broek"; "Sy's nou 'n sightfor sore eyes".

silencer T, E

Motoronderdeel: "knaldemper".

single E

Alleenlopend: "Hy is nie getroud nie; hy is nog single".

sink

Wen, klop, ondergang bewerkstellig, die doodsteek wees: "Hulle

IS

voorspelers het ons gesink". Ook laat val in die gat: "Hy het twee
snoekerballe na mekaar gesink".

site

E

Piek: veral in twee betekenisse gehoor, naamlik "plek in 'n span": "Ek
sien Kallis het darem nou site gekry vi.r WP", en "staanplek": "Ons
het 'n lekker site naby die see gehad vir ons karavaan ".

sitter E

'n Maklike teiken om te tref: "Die bok was 'n sitter, maar hy 't hom
wragtig gemis".

sit-ups T, E

Liggaamlike oefening: om plat op die rug tel~ en met die maagspiere
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in 'n sittende posisie te kom: "Doen tien sit-ups".
six-'o-one T, E

Soort veerpyltjiespeletjie.

six or a nix T, E

~

six-pack E

Houer waarin ses biere is.

size E

Grootte:. "Watter size drajy? Large, medium qf small?" (Ponelis,

van 'n krieketspeler wat 'n "reg of weg" hou uitvoer.

1992:87)

skiet IS

Vir iemand anders betaal: "Ek skiet jou vir 'n ete."

skim [ski:m] T, E

Gelyk skuur: 'n Motor se enjin moet dikwels eers weer geskim word
wanneer dit 'n gasket geblaas het.

skip

E

Oorslaan: "Hulle bet my ge-skip met die poeding".

(Vgl. ook

Donaldson, 1988:204)
skipants E

Noupassende broek wat onder 'n kortbroek gedra word.

skip-pass T, E

'n Aangee waarmee 'n speler oorgeslaan owrd (veral in rugby).

skirt

"Romp".

E

skons/scones E

"Botterbroodjies".

slab chocolate E

"Reepsjokolade" of "'n plak sjokolade" was onbekend aan alle
respondente.

slap chips H, E

Aartappelskyfies van die soort wat saam met vis, soos in vis en
chips, genuttig word.

slap stick T, E

Soort komedie.

slasto T, E

Boumateriaal.

sleeper/sleper E

Die Afrikaanse eweknie "dwarslrer" was feitlik onbekend onder
respondente (stukke bout wat vir die maak van meubels gebruik
word).

slip E

'n Fout maak: "Die keurders het geslip/opgeslip om hom te drop".

slippers E

"Pantoffels".

smaak IS

Bale hou van: "Ek smaak haar."

smart [sma:t] E

Mooi, oulik, vaardig, bedrewe: "Dis 'nsmartgirl", "Hy's 'nsmartou."

smash T,E

'n Hou in tennis: "mokerhou".

smile [sma:il] E

Glimlag: "Hy 't so 'n mooi smile." 'n "Knowing smile" is 'n glimlag
wat

se dat die persoon weet wat besig is om te gebeur.

smooth E

Gese van 'n persoon

snazzy E

Indrukwekkend, spoggerig: "Check daai ou se snazzy kar".

sneeker S

Veral studentikose taal vir 'n onsosiale persoon: "Hy's 'n groot

watt~

aantreklik en welter tale is.

sneeker, mens sien hom nooit nie ".

soap opera E

Die verafrikaanste "sepie".

sock-spanners E

Vroulike onderklere.

soek N

Begeer, wil he, na aanleiding van die Nguni-konstruksie "Ndifuna" (ek
soek, ek wil he), bv.: "Ek soek dit nie" (ek wil dit nie he nie) en "Hy
soek haar sterk" (by stel bale belang in haar).
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sop story E

Sarkasties g~ van 'n storie wat vertel word met die doel om medelye
te wek (die "sop" kom uit die Engelse "soppy").

soul

T, E

Musieksoort.

sour sauce E

"Suursous".

spaarwiel IS

Teenoor die "suiwer Afrikaanse" nood.wieL

spanner

"Sleutel/moersleutel".

E

spare parts E

"Onderdele/motoronderdele".

spare ribs E

Varkribbetjies, soos bedien in 'n restaurant.

spark plugs T, E

Die verafrikaanste "vonkproppe".

speakers E

Die "luidsprekers" van 'n hi:ft (h~troustel) of CD.

special

1

Spesiaal: Sy is vir horn baie specia.L

special

2

Spesiale aanbieding: Ek koop nie duur whisky nie, ek koap net die
specials; Ricoffy is op special by Shoprite.

speech E

Toespraak; dikwels gebruik om ekstra emosie by te voeg, bv. "Ek
haat speeches", en "Gee ons 'n speech, "/"Speech! Speech/" (op

troues).
speedie E

Verkeersbeampte: "Dcro.r was bale speedies op die pad". Ook gewoon
aangeteken as speedcops. (Vgl. Donaldson, 1988:204).

speedometer E

"Spoedmeter/snelheidsmeter".

speed-trap E

Snelstrik: Konstruksies soos "Hy het oar 'n speed-trap gery" en "Die
speedies het gister 'n speed-trap gegoai" is aangeteken.

spietkop H

Verafrikaanste weergawe van "speed cop".

spiffy E

Moai, elegant: "Jy lyk spfffy in daai rok".

spinner T, E

'n Stadige bouler in krieket: "draaibalbouler".

spite E

Ongeveer "vermaak" (negatiewe sin): "Wie dinkjy probeer jy spite?"
(Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

spiteful E

Ongeveer "vermakerig": "Dis nou

split E

Gebruik in die betekenis van "verklap/verklik":

spit~fttl

om so voor my in te ry".
"Wie't op ons

gesplit?" Ook in die betekenis van "uitmekaargaan/mekaar los":
"Hulle het opgesplit." Ook in ballet en gimnastiek in die betekenis

van "bene teenaan die grond uitmekaar beweeg": "Sy't 'n pragtige
split gedoen ".

split eleven T, E

'n Teiken op 'n veerpyltjiebord.

sponge E

Op iemand teer, veral finansieel: "Hy sponge alewig op 'n mens".

sponger E

Iemand wat op ander mense teer; 'n parasiet.

sports E

In verskeie betekenisse gebruik, onder andere pret: "Ons het groat

sports op die kamp gehad"; moeilikheid: "Hier kom groat sports as
die baas uitvind"; seksuele omgang: "Is jy nie lus vir bieyie sports

nie?" en lewenslus: "Hy's 'n bok vir sports".
spuit IS

Loop, verkas: "Kom ons spuit."
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spur

E

Handelsnaam wat sinoniem met "restaurant" geword het.

squad car

E

Polisievoertuig.

square cut

E

Haarsnit. 'n "Square cut om die kroontjie" is 'n baie kort haarsnit.
Vroeer was die kriekethou "square cut" ook baie prominent, maar dit
wil voorkom of "regkaphou" meer gebruiklik geword het.

squash

1

squash

2

E

(substantieO(sportsoort) "Muurbal";

ook 'n squash-game speel;

squash-raket.

E

(verbum) Smoor, nietiglaat verklaar: "My broerhetdieftne(boete) vir
my ge-squash".

squats

T, E

Soort liggaamsoefening.

Staffordshire terrier

E

Soort hond, ook kortweg 'n "staffy" genoem.

staples E

"Krammetjies".

stapler E

"krammer/krammasjien/kramdrukker".

starling E

Vrelsoort.

start

Aansit ('n motor).

E

starter
steker
stoot

Aansitter (van 'n motor).

T,E

IS

(kru) Losbandige man/meisie/vrou.

IS

stork party

.

(kru) Gemeenskap h~. bv.: "Hy wil net stoot".

E

Partytjie vir verwagtende moeders.

steak SA

Vroeer die kunsmatige "biefstuk".

steak-en-kidney E

"Biefstuk en niertjie": "Ek wil assebliefeen steak-en-kidney pie [pa:i]
he."

steak-'n-onion E

Soort pastei.

stew

"Bredie".

E

sticker E

"Plakker".

stiffy T, E

'n Skyf wat in rekenaars gebruik word.

stir-fry E

Gereg.

stix

Vir iemand anders betaal: "Ek stixjou vir 'nftlek."

E

straight forward E

Maklik, ongekompliseerd: "Die vrae is baie straightforward"; "Hy is
'n baie straightforward ou".

stres/stress

SA, IS

In baie uitdrukkings gebruik om onder andere te verwys na

"bekommer": "Hulle stres baie oor hulle geldsake"; "spanning": "Hy
tel bale stres op by die werk", "Ek sien hy's besig om te stres", "Ek
sien hy vang stres daaroor"; en "kla": "Hy pak stres ult".

strip

1

strip

2

Ongeveer "verloor/kwytraak" in die uitdrukking moer strip (kwaad
word).

E

Klere uittrek.

stripper E

Kort vir stripteaser.

striptease E

Onkleedans.

strong, silent type E

Gewilde manier om mans met die soort karakter te beskryf.
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stront IS

(kru) Ekskresie; ook veral in die oordragtelike betek:enis van "onsin",
bv.: "Stront, man!" (ek stem nie saam nie; jy praat onsin).

struggle E

'n Gesukkel: "Dit was 'n groat struggle om die kinders in die bed te
kry".

Struggle (die) E

Die stryd teen apartheid.

stunning E

Asemrowend mooi: "Sy is stunning".

stupid E

Onnosel, onaanvaarbaar: "Moenie vir Jou stupid hou nie", "Dis
sommer 'n stupid boek." Korn ook in hibridiese konstruksies voor:

"Dis jou eie stupid.held as jy nie jouself help nie".

(Vgl. ook

Donaldson, 1988: 204,206)

sucker E

Onnosel persoon: "Hy's 'n sucker vlr punishment".

suffer E

Swaarkry: "Ons suffer maar om ult te kom met die gekf'. (Ponelis,
1992:87)

suicide pass T, E

Om die ba1 na iemand aan te gee terwyl 'n teenstander feitlik saam

met die bal by horn aankom (rugby).

sun-roof T, E

'n Motor waarvan die dak kan oopskuif: "sondak".

super tube E

'n Waterbaan waarmee 'n mens afgly. Afrikaanse weergawes soos
"waterwurm" was aan weinig respondente bekend.

suit E

Pak klere: "Hy 't 'n mooi suit aan". Ook aangeteken: om ge-suit en ge-

tie te wees (om 'n deftige pak en das aan te M/deftig en formeel
geklee te wees).

sure! E

Gemoedelike manier om saam te stem: "Sure, gaan voort - ek gee nie
om nie."

surf E

"Branderplankry"; ook surfer en suif-plank ("branderplank").

surprise

E

Dra 'n ander affek as "verrassing": "Dit was nou wragtig 'n groat
surprise".

suurstofdief IS

Iemand wat oorbodig is, in die pad is, niks beteken nie: "Sy's 'n ou
suurstofdief" (sy gebruik suurstof wat ander mense veel beter kon

benut het).

swaai ('n) IS

'n Drankie: "Kom ons gaan maak 'n paar swaaie".

sweeping statement E

Growwe veralgemening, sonder substansie. {DB, 22/4/96)

sweet E

Veral

sweetcorn E

"Suikermielies".

sweetcorn-fritters E

Gereg wat met suikermielies berei word.

sweet pea E

Blomsoort: "pronk-ertjie".

sweets E

Frekwent naas "lekkers". (Ponelis, 1992:87).

swipe E

Wild slaan na 'n ba1 (krieket).

swot

Baie algemeen in die betekenis van "studeer".

E

tackle E

g~

van 'n aangename meisie: "Ag, sy's so sweet".

Laagvat (in rugby en sokker). Ook "aanvat": "Hy het my oor politiek
getackle".
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take-aways E

"Wegneem-etes".

tall, dark and handsome E

Gewilde manier om 'n man met die soort voorkoms te beskryf.

tampax E

Menstruele hulpmiddel (die handelsnaam het 'n soortnaam geword).

tan

(verbum en substantief) "Sonbrand", bv. "Dis 'n lekker warm dag; ek

[tre:n] E

gaan lekker tan"; "Ek sienjy het 'n lekker tan opgetel tydens die
vakansie". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

tantrum E

'n Tantrum gooi: 'n woede-uitbarsting.

tape

"Band" of "kasset".

E

tape-deck

E

"Kassetspeler".

tape recorder E

"Bandopnemer".

tappit T, E

Motoronderdeel.

ta ta

IS

Tot siens. (Donaldson, 1988:204)

taxi

SA

Reeds aanvaarde leenwoord, maar deesdae bv. in die SAPS onderskei
van 'n "huurmotor" - taxiimpliseer 'n minibus, terwyl 'n mens ook 'n
motor kan huur vir die dag: 'n huurmotor.

T-bone E

Vleissnit.

tenderised steak E

Vleissnit.

three-'o-one T, E

Soort veerpyltjiespeletjie.

time E

(verbum)

Tyd neem: "Maak gou, ek gaan jou time".

(Vgl. ook

Donaldson, 1988:204)
tip

E

substantief en verbum: Min geld, of fooitjie gee: "Ek werk vir 'n tip";
"Ek het die waiter vyf rand getip ".

tissue E

"Snesie/sneesdoek".

tjokkenblok EI

Stampvol: uit die Engelse chock-a-block.

tjom EI

Jou vriend - kan 'n man of 'n vrou wees. (DB, 10/7/95)

toast

"Roosterbrood".

E

toaster E

"Broodrooster".

tog H

Sportklere aantrek.

togs H

Rugbystewels.

togkamer H

Kleedkamer.

togsak H

Sak vir sportklere.

tom boy E

Mannetjiesagtige vrou.

toner [treunar] T, E

Deel van 'n rekenaar se drukker.

tools [tu:ls] E

"Gereedskap". Verwys ook in omgangstaal na manlike geslagsdele.

top E

"Bostuk": "Daai girl het 'n mooi top aan."

top dressing E

'n Laag grond oor 'n grasperk gooi: die gras 'n top dressing gee.

topless E

"Bostukloos" in omgangstaal:

"Die girls loop deesdae topless op

Clifton".

toppertjie IS

Halfgerookte sigaret.

toppie IS

'n Ouerige/middeljarige man of 'n sigaret wat reeds gedeeltelik gerook
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is.
tops T, E
toss

Die dubbel-twintig in veerpyltjies.

E

Loot; veral in krieket gehoor: "Ons het die toss gewen en besluit om
eerste te bat".

Gehard/taai: "Hy is 'n bale tawwe ou". Sien ook tuff/taf.

tough/taf E, H
township(s) E

Sterk gevestigde leenwoord uit die apartheidsera wat
onvervangbaar is in "suiwer Afrikaans". Beteken ongeveer
"swart voorstad".

trance E

Beswyming/ingedagte: "Hy's in 'n trance, hy weet nie wat om hom
aangaan nie."

tranetrekker IS

'n Fliek wat 'n mens emosioneel maak.

treat E

(verbum) Onthaal: "Hulle het ons nou behoorlik getreat".

treat ('n) E

Opwindende, interessante, opbeurende persoon: "Sy 's nou regtig 'n
groot treat".

trick

'n Truuk ("foefie")/kuns: "Ek's moeg vir jou tricks"; "Dis nogal 'n

E

groot trick om dit te kan doen ". Ook aangeteken as verbum: "Ek het
hom iekker getrick" (gefop).

trifle E

[soort poeding): "koekstruif" (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

trigger-happy E

Om maklik 'n mens se vuurwapen te gebruik.

trim

(verbum en adjektieQ Aangeteken ten opsigte van haarkappery ("Trim

E

asseblief my sidles"), tuinwerk ("Ek het die rande van die akkers
getrim met die weed eater") en liggaamsbou ("Sy is mooi trim").

trip

T, E

'n Vakkie op 'n veerpyltjiebord wat drie keer die betrokke getal
verteenwoordig.

T-shirt E

"T-hempie".

tube

(van 'n tyre): "binneband".

E

tube/tjoep E, H

Spottend vir vet om die middellyf - ook tjoepie.

tumbler

Soort drinkglas. Geen respondent het "duikelaar" geken nie.

tuna

E

E

Vissoort wat uitsluitlik in die Engelse uitspraak aangeteken is.

tune-up T, E

'n "Versiening" vir 'n motor: 'n tune-up gee.

tupperware E

"Suiwer Afrikaanse" ekwivalent?

tupperware party E

'n Partytjie waartydens kombuisware verkoop word.

Turkish delight E

Soort lekker. Geen respondent kon dink aan "Turkse lekkers" nie.

twentyfirst E

Mondigwording(partytjie): "Dis Saterdag sy twentyftrst". (Ponelis,
1992:87).

two-step T, E

Manier om te dans. Geen respondent kon dink aan die verafrikaansde
"tweestapdans" nie.

tyre E

"Band/buiteband".

uitdraai El

Word, raak: "Hy's besig om 'n mislukking ult te draaL"

uitfreak H

Bale gaande oor iets raak: "Vrouensfreak ult oor jong hondjies" (DB,
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31/7/95).
uithang El

'n Piek besoek, veral gereeld: "Ek sien hy hang deesdae ult by die
Pig-'n-Whistle".

uithangplek EI

'n Piek van ontspanning wat gereeld besoek word. (DB, 24/7/95).

ump [amp] E

Skeidsregter (krieket)(uit "umpire").

universal joint T, E

Motoronderdeel. "Kruiskoppeling" was aan geen respondent bekend
nie, en is amusant gevind.

up-•n-under T, E

'n Hoe skop in rugby.

upper-cut

Soort hou in boks. "Gesighou" en "opstopper" beskryf nie duidelik die

T, E

aksie nie.
ups and downs E

Ongeveer die "wel en wee".

u-turn/u-ie E

Om in die vorm van 'nu om te draai. Ook: "'nu-tum kap"; '"n u-ie
gooi".

vaak IS

Oninteressant, vervelig en dom: "'n Vaak seun."

vaal

'n Vaal seun: 'n oninteressante, onaantreklike/ doodgewone persoon.

IS

valve T,E

Motoronderdeel: "klep".

vang EI

'n Bus vang: met 'n bus ry.

varkpan

s

Eetgerei in die SANW.

vaseline E

Handelsnaam wat 'n soortnaam geword bet.

vat EI

'n Taxi vat stad toe: met 'n taxi stad toe ry.

vest/vestie

E,H

Onderhemp; frokkie.

vertraag IS

(adjektief) Oudmodies.

Victoriaans IS

Soos in koningin Victoria se tyd, toe dit feitlik godslasterlik was vir 'n
vrou om selfs haar kuit te vertoon - dit is gesien as 'n bederwing van
die sedes; basies beteken dit dat mens hiperkonserwatief is.

vingertrek IS

In oordragtelike betekenis gebruik as "gou maak/jou roer/hard werk":

"Julle sal moet vingertrek as julle betyds wil klaar wees/wil slaag".

vlek

IS

(verbum) Klap.

vlagman IS

Naas "grensregter" in omgangstaal gebruik.

volley E

Hou wat in tennis uitgevoer word. Haif-oolley (wanneer die bal direk
uit die lug maar nader aan die grond gespeel word) is ook aangeteken.

waiter E

"Kelner".

walkman E

'n Draagbare kassetspeler met headphones ("kopfone")(ill!, 17/7/95).

wash-out E

Mislukking: "Hy't 'n regte wash-out uitgedraaL"

water-cress E

Plant wat in nat plekke groei ("bronkors").

watch E

(verbum en substantief) Dophou, horlosie: "Ek watch jou ";

"Die

watch is gesteel". (Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

Watch dit! E

Pas op!

wave

'n Golwing in die hare laat sit: "Sy 't haar hare laat wave".

E

weed eater E

Handelsnaam vir 'n tuinstrument wat 'n soortnaam geword het.
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weird E

Eienaardig: "Hy's 'n baie weird ou".

weirdo E

Eienaardige, agterdogwekk.ende persoon.

well E

Bale lekk.er, baie aangenaam: "Hy's 'n well ou"; "Dit was 'n well
party.

It

well done E

Manier om beesvleis voor te berei - dit word gaar/goed gaar bedien.

well done! E

Goed gedoen/uitgevoer; mooi sol

Western ('n) E

Soort fliek of leesboek oor die Amerikaanse "Wilde Weste".

wetter IS

Slaan: "Ek het hom hard gewetter".

wheelie E

(verbum) 'n Motorfiets slegs op die agterwiel ry.

wiel-spanner H

Sleutel wat gebruik word om 'n motor se wiel om te ruil. Ook wheelspanner.

wiener schnitzel D

Soort vleisgereg.

wicky E

'n Paaltjiewagter (krieket).

wiel-bearings H

"Koeellaers".

wimpy

Handelsnaam wat 'n soortnaam vir 'n soort restaurant geword het.

E

wimpy burger E

Handelsnaam wat 'n soortnaam vir 'n soort dis geword het.

winde sluk IS

Jou ontstel oor beuselagtighede.

wind-breaker E

"Windjekk.er".

windgat IS

Verwaand, met 'n h~ dunk vanjouself: "Hy's lekker windgat oor sy
prestasie ".

wind-screen T, E

"Voorruit".

In pogings om puristies te wees, is die letterlike

leenvertaling "windskerm" ook aangeteken.
wind-surfing E

Afrikaanse ekwivalent onbekend aan respondente.

wipers E

Verreweg bo "ruitvcl:!rs" verkies deur respondente.

wisk

Huishoudelike implement.

E

with-it E

Nuwerwets.

wood-primer E

Onderlaag vir hout. Ook aangeteken as hout-primer.

worked up E

~ wanneer iemand

geleidelik woede opgebou het: "Slappies is heel

worked up oor ons laatkommery."

work-out E

Swaar oefening: "Ons het 'n lekker work-out gehad by die gym";
"Hy't ons 'n goeie work-out gegee".

worry E

Bale frekwent: "Moenie worry nie". (Moenie bekommerd wees nie).
(Vgl. ook Donaldson, 1988:204)

yankee E

Amerikaner.

yes!

Goed so, ja, reg. (Ponelis, 1992:87)

E

yorker T, E

Soort bal wat in krieket op 'n vol lengte geboul word.

yuppy E

(substantief)

Letterwoord gevorm uit "young, up-and-coming" -

verafrikaans tot jappie.
zap

E

'n Minagtende tweevingerteken aan iemand wys, ook 'n zap-sign, bv.
"Ek het hom 'n zap/zap-sign gegooi".
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zip

E

"Ritssluiter".

zol IS

'n Selfvervaardigde sigaret, deesdae ook 'n daggasigaret.

zombie IS

Persoon met geen denkvermoe nie: "Ek voel vandag soos 'n zombie,
ek kan nie dink nie".

zoom-lens H

Kameralens wat die beeld nader bring.

6.9.2 'n Lys aktuele Afrikaanse idiome
Hieronder volg 'n aantal aktuele Afrikaanse idiome en uitdrukk.ings, waarvan slegs enkele
verband hou met die vroeere tydperk van blanksentriese toeeiening van Afrikaans, soos
uitdrukkings in verband met die Groot Trek, boerderybedrywighede en boerewyshede,
spreuke en kolonialisme.
Die lys idiomatiese uitdrukkings verteenwoordig presies wat die begrip idiomatiek behels:
'n taal se manier om uitdrukking te gee aan die lewenservaring van al sy sprekers. Dit
verteenwoordig geen voorskriftelike/geidealiseerde lys van abstrakte wyshede en
slimmighede nie. Dit verteenwoordig bloot 'n spieelbeeld van hoe Afrikaanssprekendes
hulself uitdruk in die polsslag van die lewe.
Die navorser verkies om die volgende kategoriee weg te laat weens die geidealiseerde
werklikheid wat dit vir 'n minderheidsgroep van Afrikaanssprekendes bevat (sien 4. 7):
spreuke, en die kategoriee die ossewa, treklewe en trekondervindinge, jag, die boerdery en
boerderybedrywighede, en idiome uit die Nederlandse seevaart (die koloniale era). Tog

word die trefkrag van idiome wat nog daagliks gebruik word (bv.jou rammetjie-uitnek hou
en die wind van voor kry) geensins daarmee ontken nie.

Alie lewenskragtige

Standaardafrikaanse idiome vorm ook deel van die aktuele Afrikaanse paradigma.
Die idiomatiese uitdrukk.ings sluit gewone segswyses in en is wel min of meer in semantiese
kategoriee geplaas (ter wille van 'n wetenskaplike raamwerk). Hierdie afdeling oorvleuel ook
soms met ander afdelings van hierdie studie.
Die bedoeling is geensins om al die gelyste idiome voor te hou as ideaal vir onderrig aan
skoolkinders nie. Die idiome reflekteer bloot die omgangswerklikheid, soos gebaseer op
versamelde data in Pretoria, De Aar en die Wes-Kaap.
Die volgende afkortings word gebruik:
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ND

=

nuwe data (uitdrukkings soos "dit vat die koek" en "iemand 'n go gee" word
hier as nuwe data aangedui, aangesien dit tot dusver nog geen erkenning in
amptelike Afrikaans geniet het nie).

RO

=

reeds opgeneem

GG

=

groepsgebonde (bv. beperk tot 'n sosiale groepering of sekere geografiese area).

Familie en vriende
Baie nuwe, oorspronklike idiome spruit uit die familielewe. Die volgende is voorbeelde hiervan:

'n Beenkop

ND

'n Kind (met die implikasie dat daar nog nie veel denke
teenwoordig is nie).

'n Pienkvoet

ND

'n Baba (die voete is nog mooi pienk, hulle het nog nie geloop
nie).

'n Papvreter

ND

'n Kind (wat nog in die huis en afhanklik van die ouers is).

Die pot aan die kook hou RO

Sorg vir geld om kos te koop.

Die Regering

Die vrou in die huis.

ND

Sy dra die broek in
die huis
Pajamadril

RO

ND

Baby-sitting doen
Huismoles

Gedurende die nag opstaan om na klein kinders om te sien.
ND

Na die kinders kyk terwyl die ander ouer elders is.

ND

Die terrible two's

Sy is die baas in die huis.

'n Stryery/moeilikheid in die huis.
ND

Gese van tweejarige kinders wat deur 'n woelige stadium in

hul ontwikkeling gaan.
Opgroei ND

Grootword.

Finansies
In die rooi

ND

In die skuld.

Papgeld

ND

Geld wat 'n man ter onderhoud van sy kinders aan sy gewese
vrou betaal.

Deur diep waters gaan
Sente omdraai RO

'n Geldgat

Swaarkry.
Om min geld te he.

ND

Dik in die pond

RO

ND

Ryk.
'n Ryk persoon.

Ek is nie Harry
Oppenheimer nie

ND

Ek het nie baie geld nie.
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In die geld swem
'nArmgat

RO

Baie geld he.
'n Arm persoon.

ND

Geld groei nie op
my rug nie

RO

Ek moet hard werk vir geld, ek kry dit nie maklik nie.

.Broke wees

ND

Geen geld he nie.

'n Kakhuis vol geld he

ND

Baie geld he.

Die kat sit op die stooj GG

Daar is nie geld in die huis nie.

Uithaal en wys

Betaal.

ND

Odd.jobs doen ND

Ekstra werkies vir geld verrig.

'n Tjek hop

'n Tjek word terugverwys deur die bank.

ND

(met die Engelse uitspraak van "rubber") 'n Tjek wat

'n Rubbertjek ND

terugverwys word deur die bank.
Die vet katte

Mense wat 'n weelderige en sorgvrye bestaan voer - gewoonlik

ND

op ander se onkoste, veral staatsamptenare wat min doen vir
'n hoe salaris.
Die soustrein

Gewoonlik staatsamptenare wat 'n weelderige bestaan voer op

RO

die onkoste van belastingbetalers: die stelsel staan dan
bekend as die soustrein (Engels: gravy train).

Fisiese kenmerke/Karaktereienskappe
Hy hetguts

Hy het baie moed/ deursettingsvermoe: "Die jong mense van

ND

vandag moet dieselfde guts wys as wat ons destyds gewys
het" (DB, 26/6/95).

'n Sucker vir punishment ND

Iemand wat daarvan hou om gepynig te word.

'n Pip squeak ND

'n Klein, onbenullige persoon.

'n Kloosterkoek
'n Joller

'n Losbandige vroulike of manlike persoon.

ND

'n Stojpoepertjie

ND

Benoude boude

Tawwe Tienie
Harry Casual

'n Preutse meisie of vrou (die assosiasie is met 'n non).

ND

'n Baie kort persoon.
'n Persoon met groot boude.

GG

RO

'n Persoon wat baie gehard/taai is.

ND

'n Gomgat/gommie

'n Persoon wat baie selfversekerd en ontspanne is.

'n Aan-die-gang persoon
'n Grease monkey
'n Soutie

'n Agteraf en onopgevoede persoon.

ND
ND

ND

RO

'n Persoon met baie energie en lewenslus.
'n Werktuigkundige.
'n Engelsman.

'n Rock spider ND

'n Afrikaner.

'n Fossiel

'n Ou persoon.

ND

Hy het min van die grys stoj RO

Hy is dom/onnosel.

Hy is nie lekker bo nie ND

Hy is mallerig.
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Hy's vlak in die kop/'n vlakkop ND

Hy is onnosel.

'n Afdak vir OU tools

ND

'n Boepens

Sy is vol van haarseif

ND

Sy dink baie van haarself; sy is verwaand of egoisties.

Hy is windgat RO

Hy is verwaand; hy dink baie van homself; hy is egoisties.

Sy is 'n Tom boy
Sy is butch

ND

Sy is mannetjiesagtig.

ND

Sy is mannetjiesagtig.

Sy het 'n perdebyl!lfte

ND

Sy is mooi gebou.

'n Valle

RO

'n Transvaler.

Lief vir jou eie stem

ND

Verwaand; praatsiek.

Hy's 'nfees

ND

Hy is bale vermaaklik/pret.

Vol aansittings wees/lief
wees om aan te sit

RO

Lief wees om te huigel/ mannerismes te

h~.

Neusoptrekkerig wees/
Jou neus optrek vir lets RO

Beterweterig/snobisties wees.

'n Wit lewer he

'n Vrou/meisie wat baie hou van seks.

ND

'n Willetjie vanjou eie he ND

Opstandig wees/Hardkoppig wees.

'n Visvoet

RO

'n Kapenaar.

Piet Pompies

ND

'n Gek: "Ek sit die hele middag soos Piet Pompies en wag vir
jou".

Sy blaf is erger as sy byt ND

Hy praat bale, maar tree nie sommer op nie.

Hy is common ND

Hy is onverfynd; bet swak maniere.

Loskop wees

Onverantwoordelik optree.

RO

Klein maar getrain/getrein ND

Klein, maar kragtig/tot bale in staat.

Hy is skeef

Hy is homoseksueel.

ND

'n Rubber-arm he
Macho wees

ND

ND

("rubber" met die Engelse uitspraak) Maklik omgepraat word.
Oordrewe manlik wees.

'n Afgetrede breker

GG

Sarkasties

g~

van 'n fris manlike persoon wat "windgat"

voorkom.
'n Bottel-blonde

ND

'n Meisie wat haar hare blond gekleur het ("blonde" met die
Engelse uitspraak).

'n Smoothy

ND

Ges~

van 'n man wat wel ter tale en aantreklik is

(neerhalend).
Nie op jou bek geval nie RO

~van

'n Moeilike customer

Iemand wat nie maklik van sy plan/idees afsien nie.

ND

iemand wat altyd 'n "antwoord gereed het".

Tyd
Klein Saterdag ND

Woensdag (Woensdagaand is blykbaar vir baie mense 'n aand
om uit te gaan of partytjie te hou).
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Thank God it's Fri.day

Onveranderde Engelse uitdrukking wat dikwels deur

ND

Afrikaans-sprekendes gebruik word.
Vatjou tyd

Moenie haastig wees nie.

ND

Moenie lank wees nie/
Moenie lank vat nie
Hy is agter die tyd

Moenie draai nie; maak gou.

ND

Hy is oudmodies.

ND

So oud soos die berge

Baie oud.

ND

Wat is vandag se datum?/
Wat is die datum vandag? ND

Long time no see

Hoe laat is dit?

GG

Wat skop die kriek?

Watter dag van die maand is dit?
Ek het jou lank laas gesien.

ND

'n Bietjie wag.

Bal hang/aan 'n tak hang ND

Piek
Die last outpost
Die States

ND

Die Vrystaat.

ND

Anderkant die berg
'n Katspoegie
'n Vet ent

Natal.

Die Boland/Kaap.

ND

'n Kort afstand.

ND

'n Lang afstand.

ND

Verkeer

Padverkeer

verteenwoordig

'n

wesenlike

daaglikse

belewenis

van

Suid-Afrikaners

en

Afrikaanssprekendes. Enhierdie verkeeren verkeerstoestande verandervoortdurend, veral instedelike
gebiede (waar 'n groot gedeelte van die Afrikaanse spraakgemeenskap woon en werk). Daarom spruit
heelwat aktuele Afrikaanse idiome uit die belewenis van padverkeer.
Die volgende is lewende voorbeelde:
'n Padvark

'n Persoon wat roekeloos en onbeskof bestuur.

ND

'n Verkeerskonstabel (na aanleiding van die blou uniforms

'n Bloubaru;fjie ND

wat Kaapse verkeersbeamptes dra.
Vet gee

RO

Vinniger ry.

Voet neersit

RO

Vinnig ry.

Laat woema

ND

Vinnig ry.

Gee hom gas

ND

Trap die petrol.

Bumperaanbumperry
'n Trqffic jam

ND

ND

Baie stadig in verkeer beweeg.
Verkeer wat ophoop en vertragings veroorsaak.
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Oor 'n speed-trap ry
Oor die toue ry

ND

"In 'n spoedlokval betrap word".

ND

Oor 'n spoedlokval se drade ry.

'n kop-aan-kop-botsing ND
ND

'n Melklorrie

Gese van 'n hyser/hysbak (ltfi) wat op elke vloer stop.

'n U-tum gooi/'n u-ie kap ND

In die vonn van 'n u omdraai.

'n Padblokkade deur die Polisie, gewoonlik om te toets of 'n

ND

'n Roadblock

"Kop-teen-kop" bots.

motoris nie te veel gedrink het nie.
In die pypie blaas

'n Motoris wat 'n getoets word vir alkoholgebruik.

ND

ND

'n Hell-driver

'n Motoris wat onverskillig bestuur.
ND

Poer-poer
Cruise

Teen 'n eweredige, gemaklike spoed ry.

ND

'n Skip/Lang slap wa

ND

'n Kar kap/steekjstitch ND

ND

'n Slap Mere

Onaanvaarbaar stadig ry.
'n Groot motor.
Verby 'n ander motor ry.
'n Groot Mercedes. (DB, 14/8/95)

Die groen lig gee

RO

Toestemming gee om voort te gaan. (Ponelis, 1992:87)

Sport
Al meer idiome het deesdae hul oorsprong in sport. Die volgende dien ter illustrasie:

Systap ND

Venny: "Jy systap nou die issue". (Ponelis, 1992:87)

Middle-stump boul ND

Heeltemal

Vir

'n ses slaan

ND

Weet waaroor dit gaan. (Ponelis, 1992:87)

ND

Die gap oo.t

koudsit.

Iemand verstom, totaal verbaas.

ND

Die score ken

uitoorl~;

'n Geleentheid benut. (Ponelis, 1992:87)

Kop of stert? ND

Weinig Afrikaanssprekendes weet watter kant "kruis" en
watter kant "munt" isl

'n Tonker

ND

'n Krieketspeler wat slaan na enige bal wat na horn geboul
word.

Onkant betrap

RO

Iemand onverhoeds/besig met iets verkeerd betrap.

'n Goeie catch

ND

'n Bale hubare persoon.

Aanpass

ND

Uit die bus val

Oorvertel: "Pass aan dat hy ons huiswerk gaan check".
ND

Misluk/Nie die mas opkom nie.

Practice makes perfect ND
Op 'n goeie wicket wees

ND

Net so ult die Engels oorgeneem.
Goed op stryk wees; besig om die regte ding te doen; in 'n

goeie gewoonte.
'n Rekord breek

ND

Hoe hetjy oo.ndag uit

'n Rekord verbeter/oortref.
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Hoe voel jy vandag? (Uit boks.)

GG

jou hoek gekom?

Presies korrek wees.

RO

In die kol wees

'n Moeiliker/ingewikkelder proposisie. (Ponelis, 1992:87)

ND

'n Ander ballgame

Uitdrukking wat in sy geheel in Engels oorgeneem is en aan

Looks at the scoreboard ND

'n rugbyspeler, ene "oom" Boy Louw, toegedig word. Dit kom
daarop neer dat 'n oorwinning belangriker is as die manier
waarop dit behaal is.
ND

'n Bok vir sports

Iemand wat vol lewenslus is en geredelik deelneem aan pret;
ook 'n ondeunde persoon.

Hy't 'n goeie innings gehad ND

Hy het 'n ryk lewe gehad, veral

g~

met betrekking tot 'n

lewendige sosial lewe.
Keer vir jou wickets

ND

Keer vir jou persoon, veral

g~

met betrekking tot seksuele

toenadering weerstaan.
Gaan oefen, gewoonlik in 'n gimnasium.

Vir 'n work-out gaan ND
Ajskop

Begin: "Die toemooi skop vandag af. (Ponelis, 1992:86)

RO
RO

Blaaskans

Onderbreking, pose: "Gun my eers 'n blaaskans voor ons
voortgaan". (Ponelis, 1992:86)

Op die ball wees ND

Weet wat aangaan.

Sosiale omgang
Nie lekker by wees nie

Nie heeltemal verstaan wat aangaan nie.

IS

'n Spade 'n spade noem ND

Nie doekies omdraai nie.

Uitvis oor iets

Oor lets navraag doen.

RO

In die limelight wees

ND

Om aandag te trek.

In die kollig wees/die kollig steel/
die kollig op iets laat oo.l
'n Blind date

ND

ND

Op lets fokus. (Ponelis, 1992:86)
'n Afspraak wat deur iemand anders vir jou gemaak word -jy
ken nie die persoon met wie jy gaan uitgaan nie.

Ballas bak

ND

(kru) Niksdoen: heeldag sit en ballas bak.

Cut your nose to spite your face ND

Jouself "inloop"/benadeel.

'n Gut:feeling kry

lets intuitief aanvoel.

Gees vang

ND

ND

Mince meat oo.n iemand maak ND
BOlle rol
'n X op iemand trek

ND
ND

Opgewonde raak; entoesiasties raak; in 'n paartieluim raak.
Iemand verbrysel (in oordragtelike sin).
Baklei. (@, 29/5/95)
Iemand behandel soos een of ander bekende persoon behandel
is, of soortgelyk aan 'n gebeurtenis in die verlede. lndien
iemand in die verlede wat aan beide persone bekend is, ene
John, bv. neig om nie vir afsprake op te daag nie, en A ~ vir
B: "Ek gaan 'n John op jou trek", impliseer dit dat A nie vir
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die afspraak gaan opdaag nie.
ND

Met die handkar ry

Masturbeer.
lets kwytraak wat 'n seksuele konnotasie het, bv. deur middel

ND

Onder die belt wees

van 'n vuil grap.
Pret wat nie seks insluit nie, "skoon" pret.

ND

Bo-die-belt-pret

um. 31/7/95)

Vyfster-diens

RO

Baie goeie diens.

Op die job

ND

Besig met seksuele omgang: "Die priester is op die job betrap
.. " (DB, 12/2/96).
Baie hard (en onaanvaarbaar) gil.

ND

Gil soos 'n maer vark

'n Dop en 'n tjop/ 'n skottel en 'n

ND

bottel/'n bring-en-braai

Omjou eie vleis en drank na 'n paartie toe te neem. (Vgl. DB,
2/10/95)

ND

Voor in die koor

Besope wees of baie te
ND

Op die waterkar wees

ND

'n Brood in die oond he
Die fool speel

M.

Nie meer sterk drank drink nie.
"Wensdenkery": 'n begeerde werklikheid.

ND

Wishful thinking

~

ND

Swanger wees.
Gekskeer.

ND

Die hots he vir iemand

ND

Iemand se lyf soek

Amoreus verlief wees op iemand.
Seks wil

h~

met iemand, ook baie van iemand hou.

'n Pose gooi

ND

'n (Valse) houding inneem.

Jou pose hou

ND

Nie verklap dat jy van stryk gebring is nie.

Drop die pose! ND

Laat vaar joti houdinkie.

'n Sight for sore eyes ND

'n Onaangename of aangename gesig.

ND

'n Skimp/grap vang
Dit sal doen

(vs die kunsmatige "snap").

ND

Dis genoeg.

Vir my part kan hy gaan vlieg ND

ND

Hang aan 'n tak

Vir my onthalwe kan hy gaan doppies blaas.
Wag 'n bietjie.

'n Persoon sy pedigreelees/vertel ND

lemand berispe.

Iemand afskiet ND

lets minag waaroor 'n ander persoon
gaande/opgewonde/oortuig van is.

Op diepaal

ND

Verwagtend.

Mekaar opvreet

ND

'n Vure omhelsing; baie lief wees vir mekaar.

Die vet is in die vuur

ND

Daar is moeilikheid.

'n Swaar hand he
Dreunbek

ND

lemand wat sterk drankies skink.
Dronk.

GG

Met 'n emmer koue water gooi ND

lemand totaal verras/stomslaan.

Elke Tom, Dick en Harry weet dit ND Almal weet dit. (Vergelyk dit met die haas onbekende "Piet,

Paul en Klaas" van skoolhandboeke.)
Op iemand se tone trap
Op die telefoon
Iemandjloor

le ND
ND

ND

lemand beledig.
Lank oor die telefoon praat.
lemand koudsit; totaal verras/verstom.
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Alles opeet (met die implikasie van vinnig ook).

'n Bord kos polish ND
ND

Sardientjies is ook vis

'n Mens kan ook by jong meisies

ND

Bird-watching doen

aanl~.

Kyk na al die meisies op die strand, ens.

Daar is baie visse in die see

RO

Wanneer die popo die fan strike ND

Daar is 'n verskeidenheid mans/meisies om ult te kies.
Wanneer die moellikheid begin.

'n Spanner in die wiel steek/ 'n spanner/
p0p0 in die works gooi

ND
ND

Inpop by iemand
Split op iemand

nie ND

afl~.

Glad nie weet wat aangaan nie/waaroor dit gaan nie.
Met slegs een persoon 'n verhouding

ND

Vas uitgaan
Opmaak

h~

'n Kort besoekie
Iemand verraal.

ND

Nie 'n kat se clue

Sake belemmer/stopsit.

h~.

'n Verhouding hernieu (ook gebruik in die betekenis van

ND

"vergoed": "Hy het opgemaak vir syjout deur dit te doen".
In iemand se keel ajklim ND
lets invryf

ND

Iemand berispe; met iemand baklei.
Hamer op iets negatief: "Okay, ek weet ek was verkeerd;
moenie dit invryf nie".

Daar's iewers 'n skroej Los ND

Daar is iewers fout. ("Ek trust nie die situasie nie. ")

Injou mou lag ND

lets heimlik geniet.

Hy voer lets in die mou

ND

Hy is besig met 'n plan.

Ek kan hom nie oot nie

ND

Ek hou nie van horn nie.

Jy's in die sop

ND

Jy is in die moeilikheid. ("In dle kak".J
ND

Die dak nat maak

'n Nuwe huis inwy.

Altydjout vind met alles ND

Puntenerig wees.

'n Gek oonjouselfmaak ND

Bespotlik optree.

'n Nuwe blaadjie omslaan ND

'n Nuwe begin maak.

Vir eens en vir altyd

Finaal.

Iemand se part oot

ND

ND

Jou aan iemand se sy skaar.

'n Perd oon 'n ander kleur ND

'n Moeiliker saak.

Hard lines/

ND

Dit is nou maar so - aanvaar dit.

Volg jy my?

ND

Verstaan jy wat ek

Jou voet neersit

ND

~?

Nie toelaat dat lets verder voortgaan nie.

Hy het sy mes in vir jou

ND

Hy is teen jou.

(Vergelyk die totaal kunsmatige en

ongehoorde "Hy het dit op Jou gemunt" van skoolhandboeke.)
Jou luck try

ND

'n Kans waag.

'n Luck strike ND

Dit gelukkig tref.

'n Grap oong

Besef waaroor die grap gaan.

ND

Oorheers "'n Grap snap"

verreweg.
Kom tot die punt

ND

Moenie omslagtig wees nie.

Iemand sejortuln/jortune vertel ND
Jou ware kleure wys
Game wees

ND

ND

Met iemand baklei.
Wys wat Jou werklike siening/karakter is.
Gewillig wees: "Ek is game vlr 'n potjie snoeker".
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Gebruikjou common sense ND

Gebruik jou gesonde verstand.

Iemand grief gee ND

Dit moeilik. maak vir iemand.

On the rocks

'n Drankie "skoon" drink - sonder om dit te meng met water,

ND

ens.
Vetpret

ND

Groot pret.
ND

Hy't sy chips gehad
Ek voel vere

Dit skeel my niks. ("Vere" is hier eufemisties vir "fokol".)

ND
ND

Jou tiete lam maak

ND

Jou melk wegskrik

Jou moedeloos maak.
Bale groot skrik.

'n Statement maak ND
Hy gooi baie

Dis klaar met horn.

lets laat deurskemer (bv. deur middel van kleredrag).

ND

Hy drink bale.

'n Drankie skoon drink ND

Geen mix by 'n drankie gooi nie; dit on the rocks drink.

So 'n bek moetjam/jem kry ND

Die persoon verdien lof vir wat hy/sy g~ het.

Gemoedstoestand
ND

'n Gasket blaas
Omgeellie

Gal afgaan, vererg: "Hy gaan 'n gasket blaas as hy dit hoor. "

ND

Woedend wees. (DB, 4/9/95)

Jou bek hang oop ND

Verbaas wees. (DB, 14/8/95)

Pap tyres wees ND

Bale moeg wees.

Die blues he

ND

Neerslagtig of nostalgies voel.

Watter bus is oor my?

ND

Ek voel sleg.

Langlip wees

GG

Kwaai en nors wees; vol bekommernis wees.

Dikbek wees

RO

Kwaai en nors wees; vol bekommernis wees.

Diklip wees

GG

Kwaai en nors wees; vol bekommernis wees.

(Moer) strip

ND

Kwaad word.

Befok raak

ND

Bale kwaad word.

Jou humeur verloor

ND

Kwaad word.

Jy kan nie jou mind opmaak nie ND Jy is besluiteloos.
Jy is naat/nafi

Jy toon weinig belangstelling enjou houding is negatief. (Naji.

GG

staan vir "no ambition and.fuck-all interest'1.
'n Dep slaan

ND

Depressief wees.

Bebloed wees

GG

Bale kwaad wees.

Uitgedraai wees
Pienk in die gesig

GG
GG

Bale kwaad wees.
Woedend wees.

Blink ogies

ND

Verlief wees of met 'n bewonderende blik na iemand kyk.

Winde sluk

ND

lets ontstellend vind.

Lug hap

ND

Jou kop haak uit
Ek is op

ND

ND

Stotter, nie weet wat om te

~

lrrasioneel optree.
Ek is gedaan/moeg/uitgeput.

nie; in 'n hoek gedryf wees.
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Hy weet glad nie wat om te doen nie; hy tree soos 'n gek op.

Hy is in 'nflat spin ND
Ek is mal d.aaroor/
Hulle gaan mal d.aaroor ND

Ek hou baie daarvan/hulle is rasend daaroor.

Hy gee my 'n harde tyd ND

Hy maak dit vir my moeillk.

Dis my koppie tee ND

Dis waarvan ek hou.

Suurgat wees

Ontevrede of jaloers wees.

ND

Down voel

ND

Om neerslagtig te wees.

Afwees

ND

Nie goed op stryk nie.
ND

Op jou bicycle wees

Kwaad wees.

ND

'n Blank slaan

Nie kan dink nie; skielik "toeslaan", bv. gedurende 'n toets of
eksamen.

Die lewe en dood
Dit maak

ND

Uitkom, slaag, oorlewe, 'n sukses wees: "Ons gaan dit nie
hierdie maand maak met ons geld nie"; "Hy't dit net-net
gemaak" (deurgekom, geslaag); "Mens hoef nie soos iemand

op die voorblad van Face Magazine te lyk om dit te MAAK
nie" (DB, 19/6/95).
Murphy's Law ND

Die wet van ongeluk, waarvolgens dinge altyd op die
eienaardigste maniere skeefloop: "Dis nou maar Murphy's
Law dat ek die baas sal raakloop as ek gou skelm kafee toe
gaan".

Staatmaak daarop dat iets gaan gebeur.

ND

Bargain op iets

Dis die cherry op die koek ND

Dit gee die finale deurslag/dit is die toppunt/die finale ironie.

Die emmer skop

Sterf.

ND
ND

Daisies opstoot

ND

Ses voet drie wees
Witbene wees

Dood wees.
Dood wees.

ND

Dood wees.

Hy het gaan molle oppas
Hy is lang home toe

ND

Die Rubicon oorsteek ND

ND

Hy is dood.
Hy is dood.
'n Stap doen wat onomkeerbaar is (na aanleiding van 'n
destydse toespraak deur P.W. Botha).

Dis sy claim to fame ND

Dit is die rede waarop hy roem - meesal met sarkasme

ges~

van 'n "windgat" persoon.
Third time lucky
oukie-d.oukie

ND

ND

Live hard, play hard ND

Die derde keer slaag 'n mens dikwels.
Dis in die haak; dis goed so. (DB, 19/6/95)
~

van persone wat bale hard werk, maar ook lekker

paartie hou..

Die bottom line ND

Die eintlike strekking: "Die bottom line is dat hy nie na ons
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gaan luister nie".
Tussen die Lyne lees ND
Van die grond aj kom

ND

Die eintlike bedoeling snap.
Aan die gang kom; begin. (Ponelis, 1992:86)

Die weer
Dit reen katte en honde ND

Dit reen hard. (Vergelyk dit met die baas onbekende en
kunsmatige

"Dit

reen

paddas",

SOOS

aangetref

in

skoolhandboeke.)
Dis oortrokke

ND

Dis bewolk - algemener as "betrokke".

It never rains but it pours ND

Ongeluk/geluk kom altyd in groot hoeveelhede. Die Engelse
idioom is in sy geheel oorgeneem in omgangstaal.

Werk en werksomstandighede
ND

'n Raw deal kry

Swak. behandel word; benadeel word: "Ons .. braak gal oor die
raw deal wat plaaslike musikante daagliks in die gesig staar"
(DB, 29/5/95).

'n Ondankbare job

ND

'n Werk waarvoor 'n mens min krediet kry; wat min ander
mense wil doen.

um. 14/8/95)

In iemand se goeie boekies wees ND

In iemand se guns wees.

Op die rooi tapyt

In die moeilikheid wees by die baas en ingeroep word daaroor.

RO

Hy het nie 'n goeie rekord nie ND

Hy bet 'n swak werkgeskiedenis.

Hy het 'n goeie track record ND

Hy bet 'n goeie werkgeskiedenis.

lets off the record
Shop praat

s~

ND

ND

Tussen my enjou ...

lets konfidensieel

~.

Oor jou werk praat, meesal op onvanpaste wyse.
ND

'n Punt beethe ND

Wat
lets

g~

~

word, is net tussen ons.

wat waarheid bevat: "Maar Shot het 'n punt beet ... "

(DB, 29/5/95}.
'n Tinkle gee

ND

Iemand bel.

Op die telejoon' klim ND
lets uitspel

ND

Jou customers ken

Bel.
Dit in detail verduidelik. (Ponelis, 1992:86)

ND

Skitter injou ajwesigheid ND

Weet waaroor dit gaan. (Ponelis, 1992:86)
Nie opdaag vir 'n vergadering, ens., nie en daar word sterk
kennis van jou afwesigheid geneem.

Iemandftre

ND

Iemand afdank/in die pad steek.

Iemand uitsorteer/uitsort ND

Iemand berispe/op sy plek sit. (Ponelis, 1992:86)

'n Vinger in die pie he ND

Ook 'n aandeel in lets

Te veel ysters in die vuur he ND

Te veel

h~

h~.

om te doen.
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Hy moet homself eers bewys ND

Hy moet eers sy waarde bewys.

ND

Hy het baie in hom

Hy is talentvol; het goeie potensiaal.
ND

Dis my brood en botter

Dis my bestaan.

Bloed is dikker as water ND

Mense begunstig dikwels familie in werksverband.

ND

Voortrek

Begunstig.

Hy het 'n kop vir boeke doen ND

Hy het 'n aanleg om boekhouding te doen; hy is bedrewe
daarin.
Jy is in die moeilikheid; jy het iets baie groot aangepak.

RO

Jy 's in vir 'n ding

Hy swot/studeer Regte ND

Hy studeer om 'n regsgeleerde te word.

ND

Hy ken die ropes

Hy weet alles wat aangaan en wat om te doen.

Hy is nie 'n prokureur se gat nie

ND Hy is 'n swak prokureur.

Sy is aj vir die dag ND

Sy werk nie vandag nie.

Dis sy sterk/swak punt ND

Daarin is hy bedrewe/onbedrewe.

Hy weet waarvan hy praat ND

Hy is belese in die onderwerp/dra heelwat kennis daaroor.

Sy vind altydjout met alles ND

Sy is hiper-krities.

Sy gaan dit nie maak nie ND

"Gaan nie die pyp rook nie" en "gaan nie die mas opkom nie".

Jy moet jou sokkies optrek ND

Jy sal harder moet werk.

In iemand se swart boekie wees ND

In onguns wees by iemand.

Moenie kanse oot nie

Moenie oortree nie.

ND
ND

'n Goeie kans staan

Goeie moontlikhede op sukses

h~.

Ons sal iewers 'n lyn moet trek ND

Iewers sal ons 'n beperking moet instel.

Hou 'n ogie op hom ND

Hou horn dop.

Dis die laaste strooi ND

Tot hier toe en nie verder nie.

Up-and-coming

ND

Iemand wat besig is om sukses te behaal;

met baie

potensiaal.
Dis nie in my lyn nie ND

Ek spesialiseer nie daarin nie; ek het nie veel kennis daarvan
nie; ek hou nie daarvan nie.

ND

Stappe neem
'n Pos vries

"Stappe doen": optree.

ND

Daar mag vir 'n wyle niemand in 'n vakante pos aangestel
word nie - dit is gevries.

lets eers op die ys sit ND

Eers wag met iets; dit vir 'n wyle

~re

voordat daar weer

aandag aan geskenk word. (Rapport, 30/4/95)
Vir 'n ride oot

ND

Vir 'n loop [lu:p] gaan ND
In terme oon

ND

Mislei.
Misluk: "Sy plan het vir 'n loop gegaan."
Dikwels gebruik in die plek van die "korrekte" kragtens/
ingevolge (wette, regulasies, ens.).

Kleinkoppie kry/trek RO
Inside information

ND

Vrees, terugdeins.
Inligting "uit die perd se bek".
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Soos hierbo aangetoon, bestaan daar heelwat Engelse segwyses en idiome wat in hul geheel
in die Afrikaanse omgangstaal opgeneem is, bv.:

By hook or by crook; Cut your nose to spite your face; ups and downs; 'n sucker
for/vir punishment; long time no see; practice makes perfect; wishful thinking; 'n
sightfor sore eyes; first come,ji.rst served; on second thoughts; rough 'n ready; no
hardfeelings; live hard, play hard; cowboys don't cry; Hard lines; third time lucky;
never a dull moment; all's well that ends well; touch wood! ensovoorts

6.9.3 Neologistiese Afrikaanse idiome
Met "neologistiese Afrikaanse idiome" word aangetekende idiome wat minder bekend in die
bree Afrikaanse spraakgemeenskap is, bedoel. Sommige van di~ idiome kan selfs idiolekties
wees, maar is hier opgeneem omdat hulle die gees van aktuele Afrikaans weerspieel.
Dit sluit segswyses soos die volgende in (sien die Bylaag onder (10] vir meer voorbeelde):
Ek saljou loer, my broer

Tot siens, sienjou weer.

Ek is gegrou

Ek is baie honger.

Iemand bitterbek gee

Iemand verslaan; klop.

Dit steekjou in die oog

Dit pas nie; dit skry.

Hy het nie tyd saamgebring nie

Hy is kort van draad.

Hy's nie van hier rond nie

Hy het uitstaande kwaliteite.

Hy het Chris gedraai

Hy was 'n Moslem wat 'n Christen geword het.

Die kind is die wil uit

Die kind is wederstrewig.

Hy is kort gekap

Hy is kort en dik/fris.

Die gat vat

Loop/wegvlug.

Gesig koop

Guns probeer wen.

Saans gousblom, smorens molshoop

Saans baie aktief, in die dag nutteloos.

Sy's met die lyf

Sy is swanger.

Sy is in die rug geskop.

Sy is swanger.

Kap zip/

Bly stil. (Hier kom die persoon wat dit nie moet hoor nie).

Jou naam loop in die pad

Almal skinder oor jou.

'n Man in 'n broek

'n "Ware" man.

Haar onderlyf le in die pad

Sy is losbandig.

Hy trek/vreet my vel van my gesig af Hy maak my skaam.
Vlamstokkies

Vuurhoutjies.
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Houjou plat soos 'n Minora-blade

Beteuel jou.

Lieste poeier

Vryerig wees.

Weer eens berus die sukses (d.w.s. algemene opname in Standaardafrikaans) van die
neologismes en idiome hierbo egter op die norme wat geld ten opsigte van die opname van
nuwe items in Standaardafrikaans. Vemuwing ten opsigte van Afrikaans is dus veral
afhanklik van die norme wat geld onder taalkommissies, woordeboekmakers en
beleidsvormers van die media.

6.10

Gevolgtrekkings

Die historiese en voortdurende, hedendaagse bei'nvloeding van Afrikaans deur ander SuidAfrikaanse tale, veral Engels, deur kulturele diffusie strek verder as wat daar algemeen besef
en erken word. Afrikaans is 'n produk van fusie tussen verskeie tale. Hierdie "vreemde"
vorme is dikwels ook baie gewilder in omgangstaal as hul soms oorgekultiveerde
Standaardafrikaanse ekwivalente.
Daar

sal

dus

groter

toegeeflikheid

teenoor

ontlenings

moet

wees,

aangesien

Standaardafrikaans nie die realiteit van die bree Afrikaanse spraakgemeenskap reflekteer nie.
Daarom behoort 'n nuwe stel norme vir Afrikaans breedvoerige erkenning aan die realiteit
van die diffusie- en fusieprosesse

te verleen deur die opname van werklike

omgangstaalvorme.
Uit die bespreking hierbo is dit ook onteenseglik duidelik dat Afrikaans in 'n groot mate deur
ander tale - veral Engels, hetsy Brits of Amerikaans - in die multilinguistiese Suid-Afrikaanse
bestel bei'nvloed word, en dat hierdie bei'nvloeding veel verder strek as wat baie
Afrikaanssprekendes besef.
Dit is ook duidelik dat daar 'n wye reeks konstruksies bestaan wat binne die
Standaardafrikaanse paradigma as "niestandaard", "omgangstaal" en "informele vorme"
beskou word, maar wat inderdaad tot die kemwoordeskat van Afrikaans behoort en
amptelike opname verdien. Hierdie konstruksies sluit onder andere hibridiese konstruksies
(sonder enige stigmatiserende etikette) in.
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HOOFSTUK 7

DIE BEHOEFTE AAN 'N NUWE
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HOOFSTUK 7

DIE BEHOEFTE AAN 'N NUWE STEL
NORME VIR AFRIKAANS:
REAKSIE OP VRAELYSTE

7. I

Inleiding

Na empiriese waamemings en die versameling van data oor Omgangsafrikaans vir 'n tydperk
van ongeveer vier jaar, asook die bestudering van relevante literatuur, het die navorser
sekere aannames gemaak, na aanleiding waarvan die vraelyste wat in hierdie hoofstuk
bespreek word, saamgestel is.
Daama is steekproef-vraelyste persoonlik afgeneem ten einde enige verbeterings aan die
vraelyste aan te bring (bv. waar dit geblyk het dat respondente nie die vraag duidelik
verstaan het nie). Daama is die vraelyste versprei en andere persoonlik afgeneem, soos
hieronder aangedui.
Die resultate van die vraelyste word vervolgens bespreek.

7 .2

Vraelys 2 (AANHANGSEL BJ: Die invloed van Engelse leenwoorde en
"Anglisismes" op Afrikaans

Die hoofdoel was om die omvang van die invloed van Engelse leenwoorde en "Anglisismes"
op Afrikaans vas te stel.

Die vraelys is op 'n steekproefbasis aan 'n verskeidenheid Afrikaanssprek.ende persone ult

die Afrikaanse spraakgemeenskap van die Wes-Kaap tussen die ouderdomme van 20 en 50
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voorgele, met die aanname dat persone in hierdie ouderdomsgroep almal geraak is deur
eensydige blanke kultuurspesifieke opvoedingsfilosofiee in skoolverband, maar dat hulle
teoreties steeds vatbaar vir vernuwing behoort te wees.
Hierdie persone (200 in totaal) het ongeveer tien minute gekry om die vraelys te voltooi (wat
egter nie rigied afgedwing is nie - oorhaastigheid moes vermy word). Die verspreiding was
ongeveer 50%-50% tussen mans en vrouens (daar is egter nie gekonsentreer op
voorkeurverskille tussen geslagte nie). Daar is hoofsaaklik gekonsentreer op die sosioekonomiese groep wat tradisioneel as sprekers van Standaardafrikaans beskou kan word,
aangesien

dit

'n

beter

manier

sou

wees

om

diepliggende

be'invloeding van

Standaardafrikaans vas te stel.
Die vraelys is in drie gedeeltes verdeel: die eerste gedeelte toets of respondente die Engelse
woord en sy betekenis ken, en of die respondent die "suiwer Afrikaanse" ekwivalent ken.
Die doel hiervan was om vas te stel of sekere Engelse woorde wat frekwent in die taalgebruik
van sprekers in die loop van die navorsing aangeteken is die "suiwer Afrikaanse" ekwivalente
in so 'n mate vervang het dat respondente nie eens die "suiwer Afrikaanse" ekwivalente ken
nie.
Die uitslag was soos volg (die "suiwer Afrikaans" wat as korrek aanvaar is, verskyn tussen
hakies):

WOO RD

1.

bull-bar (buffer,

KENDIE

KENNIEDIE

KEN SLEGS DIE ENGELSE

WOORDSE

WOORDSE

WOORD, NIE DIE "SUIWER

BETEKENIS

BETEKENIS

AFRIKAANS"DAARVOOR

(UIT 200

NIE (UIT 200

NIE (SLEGS UIT DIE

RESPON-

RESPON-

RESPONDENTE WAT DIE

DENTE)

DENTE)

ENGELS KEN).

186

14

119

=

63,9%

bosbreker)
2.

flap-jack (plaatkoekie)

198

2

103

=

52,02%

3.

tenderised steak

200

-

187

=

93,5%

200

-

182

=

91,0%

(saggemaakte
biefstuk/steak)
4.

rubber duck
(opblaasboot)
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5.

Russian (Russiese

200

-

163

=

81,5%

200

-

186

=

93,0%

200

-

165

=

82,5%

worsie)
6.

chedda-melt steak
(smeltkaas steak)

7.

French fries (uieringe/
Franse uieringe)

8.

choke (smoorklep)

176

24

139

=

78,9%

9.

gasket (voering)

173

27

173

=

100%

10.

pub-crawling

193

7

189

=

97,9%

200

-

193

=

96,5%

200

-

148

=

74,0%

200

=

100%

195

=

97,5%

(kroeglopery)
11.

hamburger
(frikkadelbroodjie)

12.

licorice (drops/
droplekkers/soethout)

13.

kitty (pot)

200

14.

pool (potspel)

200

-

15.

spare ribs

200

-

194

=

97,0%

(braairibbetjies)
16.

monkey gland (aapklier)

184

16

184

=

100%

17.

putt-putt (mini-gholf/

200

-

134

=

67,0%

189

=

94,5%

141

=

70,5%

miniatuurgholt)
18.

super tube (waterwurm)

200

19.

spanner (moersleutel)

200

-

20.

tantrum (woede-

195

5

187

=

95,8%

197

3

149

=

75,6%

uitbarstlng)
21.

bungy-jumping
(reksprong)

22.

dough-nut (oliebol)

200

-

137

=

68,5%

23.

goblet (drinkbeker/

193

7

193

=

100%

200

-

175

=

87,5%

bokaal)
24.

putty (stopvert)
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25.

slap-stick (hansworsery/

164

36

158

=

96,3%

growwe
humor/klugtlg/klug)
26.

tumbler (tuimelaar)

191

9

179

=

93,7%

27.

cross-country

200

-

182

=

91,0%

(landresies/
veldwedloop/veldloop)
28.

scrambler (veldfiets)

193

7

144

=

74,6%

29.

dirty thirties (enige

194

6

188

=

96,9%

197

3

185

=

93,9%

aanvaarbare Afrikaanse
neologisme, bv. die
"tertlge dertigs" van een
respondent)
30.

square cut (reguit snit,
stomp snit, ens)

Die hoe voorkeur wat in al die gevalle aan bostaande Engelse woorde bo die "suiwer
Afrikaanse" ekwivalente gegee is, asook die respondente se hoe mate van kennis van die
Engelse woorde en hul onkunde oor Afrikaanse ekwivalente, dui enersyds op die gevestigde
aard van die Engelse woorde en andersyds op die nielewensvatbaarheid van die Afrikaanse
ekwivalente in die Wes-Kaap. Dit is 'n sterk aanduiding dat al hierdie vorme sonder meer
as Afrikaans aanvaar en erken moet word.
Volgens demokratiese en suiwer kommunikatiewe beginsels bestaan daar hoegenaamd geen
rede waarom woorde soos die volgende nie amptelik as Afrikaans aanvaar kan word nie:

hamburger, super tube, goblet, spanner, choke, putt-putt, tantrum, gasket, kitty,
ensovoorts.

Die tweede afdeling van die vraelys handel oor voorkeure van sprekers wanneer hulle in 'n
informele gespreksituasie tussen sekere Engelse en Afrikaanse woorde sou moes kies.
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Die resultate was soos volg:

KONSTRUKSIE

VERKIES DEUR

KONSTRUKSIE

VERKIES DEUR

RESPONDENTE (UIT

RESPONDENTE (UIT

200)

200)

Dis okay

151

=

75,5%

Dis in die haak

49

=

24,5%

'n lift kry

147

=

73,5%

'n geleentheid kry

53

=

26,5%

disco

189

=

94,5%

diskoteek

11

=

6,5%

vis en chips

182

=

91,0%

vis en skyfies

18

=

9,0%

mash

165

=

82,5%

kapokaartappels

35

=

7,5%

mince

128

=

64,0%

maalvleis

72

=

36,0%

char

64

=

32,0%

huishulp

136

clutch

146

=

73,0%

koppelaar

54

=

27,0%

starter

170

=

85,0%

aansitter

30

=

15,0%

steak-and-kidney

194

=

97,0%

biefstuk en niertjies

6

=

3,0%

stapler

194

=

97,0%

kramdrukker

6

=

3,0%

lipstick

123

=

61,5%

lipstiffie

77

comic

194

=

97,0%

tekenverhaal

6

tissue

188

=

94,0%

sneesdoekie

12

steak-house

195

=

97,5%

braai-restaurant

5

My kar is stukkend

121

=

61,0%

My motor is stukkend

79

=

39,0%

zip

146

=

73,0%

ritssluiter

54

=

27,0%

cutex

169

=

84,5%

naellak

31

=

15,5%

'bye!

152

=

76,0%

tot siensl

48

=

24,0%

stork party

164

=

82,0%

ooievaarspartytjie

36 =

18,0%

=

=

=
=

=

68,0%

38,5%
3,0%
6,0%
2,5%

Die uitslae van hierdie gedeelte het die aanname dat baie Engelse uitdrukkings meer
frekwent is as die "suiwer Afrikaanse" uitdrukkings in omgangstaal in die Wes-Kaap
onteenseglik bevestig. Met die uitsondering van char vs huishulp, is die Engelse ekwivalente

371

deurgaans verreweg bo die Afrikaanses verkies.

Die derde gedeelte het getoets hoe gevestig sekere sogenaamde "Anglisismes" in die praktyk
in omgangstaal is. Indien respondente die konstruksie foutief gevind het, moes hulle die fout
aandui. Indien die "fout" nie korrek aangedui is nie, is daar aangeteken dat die respondent
nie die konstruksie foutief vind nie.
Die resultate was soos volg (die "fout" word tussen hakies aangedui):

KONSTRUKSIE

"ANGLISISME" KORREK UITGEWYS (ult

200 respondente)

JA
1. Hy verloor maklik sy bumeur

NEE

13 =

6,5%

187 =

93,5%

42 =

21,0%

158 =

78,8%

5 =

2,5%

195 =

97,5%

24 =

12,0%

176 =

88,0%

6 =

3,0%

194 =

97,0%

31 =

15,5%

169 =

84,5%

19 =

9,5%

181 =

90,5%

4 =

2,0%

196 =

98,0%

13 =

6,5%

187 =

93,5%

(Raak maklik kwaad/is kort van draad, ens)]
2. Die probleme is kortliks as volg:
(soos volg)
3. Ons bet baie in gemeen
(baie gemeen]
4. Te veel ysters in die vuur
(Te veel booi op die vurk]
5. Op 'n stadium

Uu 'n stadium]
6. Die twee bet weer opgemaak
(Die twee is weer versoen]
7. Die kat uit die sak laat
(Die aap uit die mou laat, met die sak patats
vorendag kom]
8. 'n Druppel in die emmer
('n Druppel filill die emmer]
9. Dit reen katte en bonde
(Dit reen paddas, ens]

372
10. Hy dink hy is die kat se snor

195

=

97,5%

.

200

=

100%

.

200

=

100%

.

200

=

100%

5

=

2,5%

(Oink hy is die koning se bond se oom, is
selfvoldaan, ens)
11. Tussen twee vure wees
(Van twee kante beskiet word, tussen hang en
wurg, ens)
12. Groen vingers
(Groeihand, tuinmaakaanleg, ens)
13. Die verloop van die lewe
(Die beloop van die lewe)
14. 'n Harde tyd gee

30

=

15,0%

170

=

85,0%

25

=

12,5%

175

=

87,5%

43

=

21,5%

157

=

78,5%

0,5%

194

=

99,5%

200

=

100%

('n Moeilike tyd besorg, opdraande gee, ens)
15. 'n Lekker lewe lei
('n Gemaklike bestaan voer, ons leef deesdae
lekker, ens)
16. Daar is iewers 'n skroef los
(lets is nie pluis nie, slang in die gras,
ens)
17. 'n Gek van homself maak

1

=

(Hom bespotlik maak, ens)
18. Moenie dit invryf nie

.

(Moenie daarop hamer nie, ens)
19. Hy bet 'n nuwe blaadjie omgeslaan

7

=

3,5%

193

=

96,5%

2

=

1,0%

198

=

99,0%

(Hy voer 'n beter lewe, bet 'n nuwe begin
gemaak, ens)
20. Sy blaf is erger as sy byt
(Blaffende honde byt nie)

Alhoewel al die uitdrukkings in hierdie gedeelte in sekere akaderniese geledere as "na die
Engelse model", en dus "verkeerd" bestempel sou kon word, het die meerderheid
respondente telkens onteenseglik aangedui dat die uitdrukkings al so deel van die
omgangstaal is (d. w.s. "ingeburger") dat die respondente geensins bewus is daarvan dat hulle
in puristiese geledere as "Anglisismes" bestempel word nie. In al die gevalle was die oorgrote
meerderheid nie in staat om "Anglisismes" raak te sien nie, en dui dit daarop dat die
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betrokke konstruksies almal oor die algemeen as normale, korrekte Afrikaans ervaar word.
Dit is insiggewend dat 2 respondente "dit reen katte en honde" as verkeerd aangedui het, en
toe "dit reen ou meide met knopkieries" as altematief aangebied het; en dat 1 respondent "hy
dink hy is die kat se snor" met "hy dink hy is die koning van kafferland" vervang het. Dit
skep 'n nuwe kategorie ten opsigte van ontlening uit Engels, naamlik ter wille van politiese
korrektheid. Sommige tradisionele uitdrukkingsvorme het in die polities korrekte modeme
era dus so 'n rassistiese konnotasie gekry dat die leenkonstruksie uit Engels aangeneem is.
Daarteenoor was die uitdrukkings "tussen hang en wurg" en "die beloop van die lewe" totaal
onbekend aan die respondente - 'n illustrasie van die groot verskil tussen boeketaal en die
werkllke omgangstaal.
Verder het "Angllsistiese uitdrukkings" ook eufemistiese waarde: in die geval van "'n gek
van homself gemaak" het slegs een respondent (die subredaktrise van Die Burger) "hy het
sy naam gat gemaak" - 'n uitdrukking van Omgangsafrikaans - as altematief aangebied.
Uit taalkundige en kommunikatiewe oorwegings bestaan daar geen rede waarom al die
uitdrukkings in die tabel hierbo nie as "standaard" aanvaar kan word nie - die enigste gronde
vir beswaar daarteen berus op ideologie.

7 .3

Vraelys 3 [AANHANGSEL C): Blanksentriese en argaiese idiome in Afrikaans
my Taal 9-10 en Die Lewende Taal 9-1 O, asook Engelse leenwoorde en
"Anglisismes" in die Afrikaanse idiomatiek

Die doel van hierdie vraelys was om die uitgediendheid van blanksentriese en arga'iese
idiome, soos hulle voorkom in twee vroeer wyd-gebruikte skoolhandboeke (wat inderdaad
steeds in heelwat hoer skole gebruik word), nl. Afrikaans my Taal 9-10 en Die Lewende Taal
9-10, asook die omvang van die invloed van Engelse leenwoorde en die gewaande
"Angllsismes", op die Afrikaanse idiomatiek vas te stel.
Die vraelys is aanvanklik op 'n steekproefbasis aan 'n verskeidenheid Afrikaanssprekende
persone uit die bree Afrikaanse spraakgemeenskap tussen die ouderdomme van 20 en 50 in
die Wes-Kaap voorgelees (weer eens was die aanname dat persone in hierdie ouderdomsgroep
almal geraak is deur eensydige blanke kultuurspesifieke opvoedingsftlosofiee in
skoolverband, maar dat hulle teoreties steeds vatbaar vir vemuwing behoort te wees).
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Hierdie persone (200 in totaal) is in afdeling B (a) (kultuurspesifieke/arga'iese idiome) telkens
gevra: "Weet u wat die uitdrukking beteken?" Indien die persoon "ja" geantwoord het, moes
die uitdrukking verduidelik word. Indien die verduideliking verkeerd is, is dit as 'n "nee"
aangeteken,

maar

die

"verkeerde"

verduideliking

vir

die

idioom

is

wel

vir

navorsingsdoeleindes aangeteken. In afdeling B (b) is daar telkens gevra: "Dink u daar is
enigiets onafrikaans of fout met die volgende uitdrukkings?"

Indien die persoon "ja"

geantwoord het, maar 'n onaanvaarbare "korrekte" vorm gegee het, is die antwoord as 'n
"nee" aangeteken, maar die "verkeerde" verduideliking vir die idioom is wel vir
navorsingsdoeleindes aangeteken. Die verspreiding was weer ongeveer 50%-50% tussen
mans en vrouens.
Alhoewel hierdie navorsingsprosedure tot uiters kwalitatiewe navorsing gelei het
(respondente het gedurende die onderhoude sonder uitsondering verder uitgewei oor
Afrikaans), was dit uiters tydrowend, en is die vraelys later verander vir skriftelike
beantwoording.

Daar was egter geen verskil tussen die geantisipeerde uitslae van die

mondelinge en die skriftelike antwoorde nie, en die uitslae van persoonlike onderhoude is
gevolglik sonder meer in die tabelle hieronder met die uitslae van die skriftelike antwoorde
gekombineer.

Die vraestel se uitslae vir afdeling B (b) was soos volg (die korrekte verduidelikings verskyn
tussen hakies):

UITDRUKKING

KEN DIE UITDRUKKING EN KAN DIT
KORREK VERDUIDELIK (ult 200
respondente)

JA

NEE

1. 'n Derdegelui (stadige persoon)

-

200 =

2. Uit die skool klap (verklik, geheime openbaar)

3 =

1,5%

197 = 98,5%

3. 'n Nimrod ('n jagter)

1 =

0,5%

199 = 99,5%

4. Die tering na die nering sit (volgens inkomste

-

200 =

100%

-

200 =

100%

100%

lewe)
5. Die bond in die pot vind (na ete iewers
aankom)
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198

=

99,0%

200

=

100%

4,0%

192

=

96,0%

5,5%

189

=

94,5%

.

200

=

100%

.

200

=

100%

197

=

98,5%

.

200

=

100%

14. 'n Bileamsesel (mishandelde trekdier)

.

200

=

100%

15. 'n Lunsriem (vuil persoon)

3

=

1,5%

197

=

98,5%

16. Nie van lets kik of mik nie (niks daaroor

1

=

0,5%

199

=

99,5%

11,5%

177

=

88,5%

200

=

100%

6. Skapies bymekaar jaag (gaan trou)

2

7. lemand die hande smeer (omkoop)

.

8. lets op stel en sprong doen (onmiddellik)

8

9. Boerematriek (aanneming tot lidmaat van kerk)

11

10. Bo-kerf trek (swaarkry)
11. Die kat die bel aanbind (die moeilike/

=

=
=

1,0%

gevaarlike deel doen)
12. 'n Deurgestoke kaart ('n gekonkel, saak wat

3

=

1,5%

vooraf beraam is)
13. 'n Klein jukskeitjie (persoon wat enige
soort werk kan doen)

praat/se nie)
17. 'n Bok skiet (flater begaan, lieg)

23

18. 'n Bok op die muur wees (nie kant/party kies

.

=

nie)
19. Vir 'n handperd aanhou (gerieflikheidshalwe

1

=

0,5%

199 = 99,5%

gebruik)
20. Die halter athaal (vrystel van werk)

.

200

=

100%

21. Sy skapies is op die droe (is ryk)

.

200

=

100%

22. Op die stoppelland sit (oujongnooi wees)

7

=

3,5%

193 = 96,5%

23. Die Kretle en die Pletle (Jan Rap en sy maat,

7

=

3,5%

193

=

96,5%

3

=

1,5%

197

=

98,5%

4

=

2,0%

196

=

98,0%

200

=

100%

192

=

96,0%

die menigte/massa)
24. 'n Randeier (meisie van wie mans nie notlsie
neem nie)
25.

Die neusie van die salm (beste gedeelte)

26. Dis botter by die vis (kontant)

.

27. lets in die doofpot stop (daaroor swyg)

8

=

4,0%
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185

=

92,5%

-

200

=

100%

30. Na sy kwas skop (fris en gesond wees)

-

200

=

100%

31. 'n Krielhaantjie (baie klein persoon)

-

200

=

100%

32. Die klok sal agter jou lui (sal bankrot

-

200

=

100%

-

200

=

100%

199

=

99,5%

-

200

=

100%

-

200

=

100%

-

200

=

100%

-

200

=

100%

39. Die gety waarneem ('n kans benut)

-

200

=

100%

40. Iemand 'n knop draai ('n poets bak)

l

199

=

99,5%

41. Hy het van Koerland se vleis geeet (is baie

-

200

=

100%

199

=

99,5%

200

=

100%

28. 'n Draad vir elke naald he (op alles 'n

15

=

7,5%

antwoord gereed he)
29. 'n Kruis aan die balk maak (aanteken as 'n
vreugdevolle dag)

speel)
33. Die vierskaar span (oordeel, reg toe-eien om
ander te oordeel)
34. Die pil verguld (iets onaangenaams so

l

=

0,5%

aanvaarbaar moontlik probeer maak)
35. Op iemand se hand wees (partydig wees vir
iemand)
36. Die vel oor die ore trek (baie duur laat
betaal)
37. Die Gordiaanse knoop deurhak (probleem oplos
deur kragtige maatreels)
38. Die grond is te koud vir horn (ontvang baie
aandag en eerbied)

=

0,5%

lui)
42. Iemand aan die tand voel (kennis toets)

l

43. 'n Slag om die elmboog he Uou nie heeltemal

-

=

0,5%

verbind nie)
44. Die hemp is nader as die rok (sorg eers vir

l

=

0,5%

199

=

99,5%

9

=

4,5%

191

=

95,5%

200

=

100%

jouself en jou gesin voor jy vir ander sorg)
45. Opskeploer (etenstyd aankom met die doel om
saam te eet)
46. 'n Sabbatsreis (kort reis)

-
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4 7. Die versene teen die prikkels slaan (vergeefs

3

=

197

=

98,5%

200

=

100%

0,5%

199

=

99,5%

5,5%

189

=

94,5%

1,5%

verset)
48. In Abraham se skoot sit (baie aangename lewe

-

lei)
49. Boompie groot, plantertjie dood (ondememing

1

=

sal eers later vrugte afwerp)
50. Deur 'n Sondagse bril kyk (dinge in 'n

11

=

gunstige lig sien)

Die resultate van hierdie gedeelte toon duidelik hoe weinig hierdie uitdrukkings in
omgangstaal in die Wes-Kaap gebruik word en hoe uitgediend en argai'.es hulle is; en dat
hulle gevolglik geen bestaansreg in skoolhandboeke, woordeboeke, handleidings en modeme
Afrikaanse publikasies het nie - die enigste bestaansreg vir hierdie gekultiveerde, kunsmatige
uitdrukkings is in 'n etimologiese woordeboek.
Verder het weinig van hierdie uitdrukkings selfs nog bestaansreg in spreektaal - enkele
respondente het bv. "na sy kwas skop" verduidelik as "op sy gat skop" of "op die manlike
geslagsorgaan skop" - die gebruik van 'n uitdrukking soos hierdie kan dus in die praktyk tot
verleentheid lei. Geen van die uitdrukkings hierbo is meer bevorderlik vir kommunikasie
nie, en kan inderdaad tot groot misverstande aanleiding gee - vgl. die gevalle van '"n
krielhaantjie", "die Gordiaanse knoop deurhak'', "Sabbatsreis" en "deur 'n Sondagse bril
kyk": feitlik geen respondente het verstaan wat bedoel word nie - diegene met wie
mondelinge onderhoude gevoer is, het egter almal geweet wat 'n modeme, aktuele
ekwivalent daarvan, naamlik "stofpoepertjie" ('n baie klein/kort persoon) beteken. "Die
Gordiaanse knoop deurhak" isdeur enkele respondente met "trou" geassosieer, "Sabbatsreis"
met "kerk toe gaan" en "deur 'n Sondagse bril kyk met "ander se sondes raaksien", "vreeslik
heilig wees" en "koekerig wees".

Hierdie segswyses/idiome/uitdrukkings is dus eenvoudig voorbeelde van argai'.ese en
oorgekultiveerde taal wat nie die polsslag van die spraakgemeenskap reflekteer nie (baie van
die uitdrukkings, bv. "op die stoppelland sit", "skapies bymekaar jaag", en "'n bok skiet"
kom uit die plaaslewe - 'n verdere aanduiding dat modeme Afrikaans geruime tyd besig is
om weg te beweeg van agrariese idiomatiek na 'n nuwe, stedelike paradigma).
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Die doel van skoolopvoeding is om die mens voor te berei en uit te rus vir die werklikheid.
Daarom is dit sinneloos om uitdrukkings soos die bostaande aan skoolkinders te onderrig,
omdat hulle in die praktyk glad nie daarmee te doen gaan kry nie. Die enigste doel wat die
onderrig van bostaande uitdrukkings dus kan he, is oorkultivering.
Die ironie van die heksejag op "Anglisismes" is goed gei1lustreer in die geval van "die hemp
is nader as die rok".

Die enigste respondent wat geweet het wat dit beteken, het dit

verduidelik met behulp van 'n "Anglisisme": bloed is dikker as water.
Die uitdrukkings hierbo, in die woorde van een respondent (die subredaktrise van Die Burger)
, "sit al lankal en stof opgaar en verdien nie meer bestaansreg in Afrikaans nie". Tog wys
dieselfde respondent in dieselfde asem daarop dat dit 'n "groot fout" sal wees om te probeer
bewys dat die "Engelse uitdrukkings" in lys (b) opgeneem behoort te word - 'n uitspraak wat
definitief nie op suiwer kommunikatlewe argumente gebaseer is nie.
Die tweede afdeling (afdeling (b)) het naamlik weer eens respondente se kennis van
sogenaamde "Anglisismes" getoets. Al die uitdrukkings het sogenaamde "Engelse invloed"
bevat.
Die resultate van hierdie vraelys was soos volg:

KONSTRUKSIE

"ANGLISISME" KORREK UITGEWYS (uit
200 respondente)

JA
1. In die oe van die wet is by skuldig (Volgens

23

NEE

=

177

=

88,5%

200

=

100%

197

=

98,5%

200

=

100%

13,5%

173

=

86,5%

3,5%

193

=

96,5%

11,5%

die wet, ens)
2. Hy is lief om sy eie trompet te blaas ijakkals prys

.

sy eie stert, eie lof verkondig, ens)
3. Dis algemene kennis (Dis algemeen bekend)

3

4. Wat is verkeerd met horn? (Wat makeer by?)

.

5. Hy gee my altyd komplimente (komplimenteer

27

my

=

=

1,5%

altyd)

6. Nou is die vet in die vuur
(Nou is die gort gaar)

7

=

379
7. Die stuk gereedskap gaan handig te pas kom

.4

=

2,0%

196

=

98,0%

9

=

4,5%

191

=

95,5%

5,5%

189

=

94,5%

200

=

100%

(goed te pas kom)
8. Dit vat die koek (span die kroon, is die ergste,
ens)

=

9. Die emmer skop (lepel in die dak steek)

11

10. In die mou lag (in die vuis lag)

-

11. Jou voet neersit (beslis optree, ens)

1

=

0,5%

199

=

99,5%

12. 'n Perd van 'n ander kleur ('n totaal ander

1

=

0,5%

199

=

99,5%

2

=

1,0%

198

=

99,0%

200

=

100%

saak, ens)
13. Hy het sy mes in vir jou (hy het dit op jou
gemunt)
14. Dit was 'n geveg om lewe en dood (QQ lewe en

-

dood)
15. Korn asseblieftot die punt - ek is haastlg

1

=

0,5%

199

=

99,5%

3

=

1,5%

197

=

98,5%

200

=

100%

(wees ter sake)
16. Ons gaan die naweek in Phalaborwa kamp
(kampeer)
1 7. Hy het 'n geboortemerk op sy voorkop

-

(moedervlek)
18. Daar is baie onkostes verbonde aan die
konstruksie

5

=

2,5%

195

=

97,5%

1

=

0,5%

199

=

99,5%

6,0%

188

=

94,0%

(onkost~)

19. Ek het geen se in die saak nie
(geen seggenskaQ, ins12raak)
20. Almal van ons weet waaroor die saak gaan (ons

12

=

weet almal)

Hierdie afdeling het onteenseglik die gevestigde aard van die betrokke konstruksies, wat
almal sogenaamde "Anglisismes" is, in die Wes-Kaap bevestig - weens die feit dat die
respondente so weinig fout kon vind daarmee. Die onkunde van die respondente oor die
"suiwer Afrikaanse" ekwivalente bewys dat laasgenoemde slegs nog deur puriste aangehang
en voorgestaan word, en dat die ontkenning van die gevestigde aard van hierdie
uitdrukkings, wat tot die kernwoordeskat van Afrikaans behoort, nie op suiwer taalkundige
of kommunikatiewe gronde berus nie.
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Dit is dus sinneloos om aan te dring op konstruksies soos in die vuis lag, wees assebliefter

sake, ens.

7 .4

Vraelys 4 (AANHANGSELS D en E): Voorkeure van die jeug ten opsigte van
Afrikaans

Die doel van hierdie vraelys was om 'n aanduiding van die jeug se werklike
Omgangsafrikaans te verkry en hul houding teenoor Standaardafrikaanse onderrig op
skoolvlak vas te stel.
Die teikengroep was matriekleerlinge aan Afrikaanse hoerskole wat in die apartheidsera vir
wit leerlinge gereserveer is, aangesien hierdie groep hoofsaaklik veronderstelde
Standaardafrikaanssprekers behoort te bevat. Vir die doeleindes van die studie was dit veral
belangrik om die houding van Standaardafrikaanssprekers jeens Standaardafrikaans en
vemuwing vas te stel.
Nadat goedkeuring van die Wes-Kaap Onderwysdepartement verkry is (sien aanhangsel G),
is die vraelys aan 564 leerlinge aan verskillende Afrikaanse hoerskole gestuur.

Die name

van die skole mag ingevolge voorwaardes van die Wes-Kaap Onderwysdepartement nie hier
bekend gemaak word nie.
512 matriekleerlinge het uiteindelik die vraelys voltooi. Hiervan was 302 (58,9%) vroulik en
210 (41,1 %) manlik.
Die feit dat Engels, soos Afrikaans, 'n Germaanse taal ten opsigte van oorsprong is, is
belangrik wanneer voorkeure en afkere ten opsigte van Engelse bemvloeding van Afrikaans
ter sprake kom (sien hoofstuk 2). Dit is uiters belangrik dat gebruikers van Afrikaans moet
besef dat die twee tale, metafories gesproke, sustertale is, en dat Engelse invloed met ander
woorde, streng gesproke, geen "vreemde invloed" is nie.
Van die 512 respondente op die vraelys het 417 (81,5%) egter df aangedui dat Engels nie 'n
Germaanse taal is nie, df dat hulle nie weet nie. Uit die volgende vraag, naamlik wat die
stelling beteken dat Afrikaans 'n Germaanse taal is, kan daar boonop afgelei word dat van
die respondente wat "ja" geantwoord het, slegs 11 (2,2%) geweet het wat "Germaanse taal"
beteken (uit antwoorde soos "Dit is 'n afstammeling van tale wat hul oorsprong in Europa
het en baie dieselfde klink, bv. Duits, Vlaams, Hollands, ens"). Die res het die begrip
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"Germaanse taal" bv. vereenselwig met "'n ou taal" en 'n taal "wat ontstaan het van ander
taalgroepe" en veral "afgelei van die taal Duits".
Slegs 16 respondente (3,1 %) kon 'n bevredigende verklaring van die stelling dat Afrikaans
'n Germaanse taal is, verskaf (bv. "Dit is afgelei van 'n familie van ander Germaanse tale
soos Duits en Nederlands. In hierdie tale is stamwoorde dieselfde" en "Meesal ontwikkel uit
Duits en Hollands met leenwoorde uit Latyns en Engels). Tipiese antwoorde van die res was
"Afrikaans is nie 'n Germaanse taal nie, aangesien Afrikaans se oorsprong Nederlands is";
"Dit beteken Afrikaans is van die groep tale Latyn"; "Dit kom uit die vorige eeue uit" en "Ek
weet nie".
340 (66,4%) van die respondente gebruik steeds 'n verouderde, Eurosentriese en
albosentristiese taalhandboek uit die apartheidsparadigma, naamlik Afrikaans my Taal
(alhoewel inskrywings in die handboek gemaak moet word ten opsigte van nuwe afkortings
en spelreels, en die handboek in die klas aangevul word deur koerant- en tydskrifartikels).
310 (91,2%) van hierdie 340 respondente was van mening dat die Afrikaans van hul
handboek en die taal wat hulle op skool leer verouderd is. Insiggewende redes hiervoor was
onder andere dat dit "dinge is wat nie alledaags gebruik word nie", dat dit "nie van
toepassing op 'vandag' se Afrikaans is nie", dat "die woorde en spreekwyses van die
handboek nie meer gebruik word nie", dat dit "nie die taal het soos ons dit praat nie", dat
dit "outydse terme/idiome/woorde, ens" bevat, dat "die Afrikaanse leerplan nie tred met die
tyd gehou het nie" en dat dit "ou goed is wat ons nie eers meer doen nie". Van die orige 30
respondente wat verskil het, het slegs 2 aangevoer dat die taalgebruik "modern" is, en 5 dat
die handboek hul "huistaal" weerspieel. Die res het niksseggende antwoorde soos "die boek
lyk nog goed" gegee of geen motivering verskaf nie.
Daarteenoor gebruik 172 (33,6%) van die respondente 'n nuwer, meer aktuele handboek,
Ruimland, wat onder andere opgestel is deur progressiewe taalkundiges soos Tony Links en
Jan Esterhuyse (sien 4.6). Dit is insiggewend dat slegs 55 respondente (31,9%) van hierdie
groep die Afrikaans van die taalhandboek as verouderd beskou het.

Boonop het die

meerderheid van die respondente die ouderdom van voorbeelde (koerantartikels) as rede vir
hul antwoord verskaf as synde nie aktueel te wees nie. Ander tipiese antwoorde was dat
"baie spelreels al verander het"; dat "sekere woorde nie meer in gebruik is nie" (veral
sommige idiome), dat "vandag se sleng nie gebruik word nie" en dat "die taal vinniger
verander as wat handboeke geskryf kan word".
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Die redes wat deur 68, 1% van hierdie respondente verskaf is vir hul antwoord dat die taal
van hul handboek nie verouderd is nie, was onder andere die volgende: "Dit is nog steeds
alledaagse spreektaal"; "Die boek hied Afrikaans op 'n modeme wyse aan"; "Die leesstukke
is hoe Afrikaans op die oomblik gepraat word"; "Dis lekker lees-Afrikaans"; "handel oor
modeme probleme"; "die handboek gebruik nuwe en interessante woorde en frases" en "Dit
is redelik gebruikstaal".
354 (69,1 %) van die 512 respondente het nee geantwoord op die vraag of hulle ooit suiwer
Afrikaans in die daaglikse omgang gebruik. Uit die antwoorde van die orige respondente is
dit duidelik dat hulle Standaardafrikaans slegs in registervorm gebruik na aanleiding van die
pragmatiese konteks. Die leerlinge wat aangevoer het dat hulle wel soms "suiwer Afrikaans"
in alledaagse situasies gebruik, het hoofsaaklik die volgende redes daarvoor aangevoer:
"in formele situasies", om "'n indruk te maak tydens mondeling by die skool" en "as die
Dominee kom kuier", "met onderwysers oor die telefoon en met onbekende persone", "met
persone wat aansien het, soos die skoolhoof, pastoor, dokter, ens", "in gesprekke met ouer
mense", "net in die Afrikaanse klas" en selfs "wanneer ek snaaks wil probeer wees". Slegs
22 (4,3%) van die 512 respondente het aangedui dat hulle altyd suiwer Afrikaans gebruik
ofpoog om altyd suiwer Afrikaans te gebruik (bv. "die heeltyd"; "Ek konsentreer daarop" en
"My ouers het my korrekte taalgebruik geleer en omdat ek trots is op my taal, probeer ek in
alle situasies so suiwer as moontlik Afrikaans praat").
Daar kan wel onderskeid getref word ten opsigte van die geslag van die respondente wat
beweer het dat hulle "suiwer Afrikaans" in formele situasies, teenoor ouer persone, ens.
gebruik: van die 157 (30,7%) watj!! geantwoord het, was 47 (29,9%) manlik en 110 (70,l %)
vroulik. Vroulikes was egter in die meerderheid in die totale opname, en dit is 'n getrouer
aanduiding dat 49 uit 210 manlike persone (23,3%) en 108 uit 302 vroulike persone (35,8%)

.li! geantwoord het. Dit bevestig dat vroulike persone neig om meer op suiwere taalgebruik
as statussimbool te let.
Die globale gevolgtrekking is dat verreweg die meeste wit, Afrikaanssprekende
matriekleerlinge slegs in formele en kunsmatige situasies (bv. wanneer 'n leraar kom kuier,
daar met 'n skoolhoof gepraat word of 'n mondeling in die klas gedoen word) "suiwer
Afrikaans" gebruik.
Hierdie gevolgtrekking word verder gestaaf uit die reaksies op vrae 5 en 6, waardeur die
voorkeure van die respondente ten opsigte van sekere frekwente Engelse vorme vergeleke
met hul Standaardafrikaanse ekwivalente getoets is:
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In die voedselkategorie het 471 uit 505 respondente (93,3%) rump bo kruisstuk verkies,
terwyl 17 van die oorblywende respondente niksseggende antwoorde soos "ja" , "nee" en "ek
eet nie vleis nie" verskaf het.
266 uit 284 respondente (93, 7%) het popcorn bo springmielies verkies (6 het geen antwoord
verskaf nie).
476 uit 504 respondente (94,4%) het vis en chips bo vis en sk!:lfies verkies (8 het geen
antwoord verskaf nie).
504 respondente uit 506 (99,6%) het hamburger bo frikkadelbroodjie verkies (6 het geen
antwoord verskaf nie).
428 uit 505 respondente (84,8%) het milk-shake bo melkskommel verkies (7 het geen
antwoord verskaf nie).
In die soort/ontspanningskategorie was die voorkeur tussen refen skeidsregterin die guns
van laasgenoemde: 123 uit 284 respondente (43,3%) het voorkeur aan refgegee, terwyl 161
(56, 7%) skeidsregter verkies het. 465 uit 503 respondente (92,5%) het egter tackle bo
laagvatverkies, terwyl 266 uit 284 respondente (93,7%) togs bo rugbystewels verkies het.

In die kategorie vervoer/voertuie het 400 respondente uit 506 (79,1 %) wipers bo ruitveers
verkies, terwyl 452 uit 507 respondente (89,2%) bumper bo bu.fferverkies het en 429 uit 506
respondente (84,8%) four by four bo vierwielaangedrewe verkies het.
In die algemene kategorie het 349 uit 506 respondente (68,9%) verkies om liewer te se Ek
het nie 'n clue nie as om te se Ek het geen benul nie. 311uit506 respondente (61,5%) het
Ek is broke bo Ek is platsak verkies, terwyl 296 uit 507 respondente (58,4%) Sy het baie
ge-moan/Sy moan graag bo Sy het verskriklik gekla/ Sy kla graag verkies het.

Uit hierdie statistiek is dit onteenseglik duidelik dat Afrikaanse hoerskoolleerlinge met die
uitsondering van ref vs skeidsregter deurgaans oorweldigend voorkeur aan die gevestigde
Engelse leenwoorde gegee het.
244 uit 284 respondente (85,9%) het 'n bevredigende leenvertaling, naamlik skopboks, as
Afrikaanse ekwivalent vir kick-boxing verskaf (spelvorme het skopboks, skop-boks, skop
boks, skopbox en skop-en-boks ingesluit). Op vraelys 4 (b), wat spesifiek met hierdie doel

voor oe aangepas is, het slegs 50 uit 235 respondente (21,3%) egter voorkeur aan skopboks
bo kick-boxing gegee.

Die oorgrote meerderheid (78, 7%) het dus die woord in sy

oorspronklike, Engelse vorm verkies.
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Slegs 119 uit 282 respondente (42,2%) het worsbroodjie as Afrikaanse ekwivalent vir hot dog
aangebied, terwyl slegs 42 van die respondente (35,3%) dit korrek kon spel (ander spelvorme
het warm brood, warm broodjie, warm-broodjie en warmbroo'ljie ingesluit).

In die

opvolgvraelys 4 (b) het slegs 18 uit 234 respondente (7, 7%) egter voorkeur aan worsbroodjie
bo hot dog gegee. Die oorgrote meerderheid (92,3%) het hot dog verkies. Alhoewel die
"korrekte" Afrikaanse ekwivalent dus aan 'n beduidende persentasie bekend was, is die
Engelse ekwivalent dus in die praktyk verkies.
Slegs 11 uit 503 respondente (2,2%) het drinkbeker/beker as Afrikaanse ekwivalent vir
goblet aangebied, alhoewel dit uit antwoorde soos ronde glas, boepglasie, whisky-glas,
wynglas en brandewyn-glas duidelik was dat die meeste respondente geweet het waarna die

woord verwys. Geen respondent het bokaal aangebied nie.
Slegs 82 uit 284 respondente (28,8%) het die algemeen aanvaarde waterwurm as Afrikaanse
ekwivalent vir super tube aangebied, alhoewel dit uit antwoorde soos glyslang en water
glyplank duidelik was dat die respondente wel geweet het waarna super tube verwys.

Boonop het 214 respondente uit 233 (91,9%) in die opvolgvraelys 4 (b) aangedui dat hulle
die Engelse ekwivalent, super tube, verkies.
193 uit 233 respondente (83, 1%) kon wel oliebol as ekwivalent vir dough-nut aanbied (een
respondent se antwoord het gelui: "oliebol - simpel woord").
Alhoewel 109 uit 234 respondente (46,6%) 'n bevredigende Afrikaanse ekwivalent (drop,
soethout, ens.) vir licorice kon verskaf, word die statlstlek betwyfel aangesien 2 respondente

aangedui het dat hulle die antwoord "opgesoek" het. Die respondente het klaarblyklik
toegang tot naslaanwerke gehad, wat nie in die gees van die vraelys, wat gemik op
natuurlike taalgebruik gemik was, gepas het nie. Dit laat ook vraagtekens ten opsigte van
die statistlek vir dough-nut hierbo en choke, waarvoor 126 uit 234 respondente (53,8%)
smoorklep as ekwivalent kon aanbied.

Terwyl

bekendheid

van

skopboks

vir

kick-boxing

onder die

respondente

die

lewensvatbaarheid van kort, beskrywende, direkte leenvertalings in Afrikaans illustreer (ten
spyte daarvan dat die respondente die Engelse ekwivalent verkies), dui die res van die
statlstlek daarop dat die Engelse ontlenings tot die kernwoordeskat van die omgangstaal
behoort, terwyl die Afrikaanse ekwivalente perifere waarde in die omgangstaal het. Verder
word die kunsmatigheid van 'n oorgekultlveerde woord soos bokaal duidelik aangetoon.
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Op die vraag of meer leenwoorde uit Engels in Afrikaans opgeneem behoort te word, bet 284
uit 503 respondente (56,5%) .U! geantwoord, 199 respondente (39,6%)

~en

was 20 (3,9%)

onseker. Die volgende was tipiese redes wat ten gunste van die opname van meer Engelse
leenwoorde in Afrikaans aangevoer is:
1.

Dat "alrnal" al so praat, asof dit reeds Afrikaanse woorde is, dat niemand meer suiwer
Afrikaans praat nie.

2.

Dat Afrikaans te "styf'' en moeilik om te praat is, en dat dit "gemakliker" voel om ook
die Engelse woorde te gebruik, en dat leerlinge gemakliker in die klas sal voel as hulle
toegelaat word om te praat "soos hulle gewoond is" - dat dit 'n ontspanne atmosfeer
skep.

3.

Dat baie Engelse woorde korter is.

4.

Dat baie Engelse woorde "iets beter uitdruk" as die Afrikaanse woorde; dat die Engels
meer beskrywend is.

5.

Dat suiwer Afrikaanse woorde in baie opsigte "stupid" klink omdat "normale" mense
nie so praat nie, dat dit "lomp" is en dat sommige Afrikaanse woorde 'n
"verleentheid" is.

6.

Dat mense taal gebruik soos dit hulle pas, dat dit "in elk geval so gebruik word" - dat
Afrikaans is "soos dit algemeen gebruik word".

7.

Dat dit Afrikaans toegankliker maak.

8.

Dat party Afrikaanse woorde al so oud is dat slegs hooggeleerdes en baie ou mense
dit gebruik.

9.

Dat 'n mens dit in elk geval verstaan, en dat mense jou soms beter verstaan as jy die
Engelse woord gebruik.

10.

Dat 'n mens nie die Afrikaans vir baie Engelse woorde ken nie.

Die reaksie van die respondente kom dus daarop neer dat ontlenings aan Engels vemuwend
is, dat Engelse ontlenings baie frekwent in omgangstaal is, dat Standaardafrikaans te formeel

en in sommige opsigte arga1es is en dat Engelse ontlenings in hierdie opsig Afrikaans
toegankliker maak, dat baie Engelse woorde reeds so gevestig is dat Afrikaanssprekendes nie
eens die "suiwer Afrikaanse" ekwivalent ken nie, dat die invloed van Engels 'n natuurlike
proses is en dat Engels in baie opsigte voldoen aan kemwoordeskat-vereistes en bondiger is.
Boonop is dit belangrik om daarop te let dat Engelse woorde volgens die respondente eerder
kommunikasie bevorder (vgl. die instrumentele benadering soos bespreek in hoofstuk 5) as
om dit te benadeel, en dat 'n taal horn nie laat voorskryf deur normeerders nie - dit ontwikkel
spontaan.
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Respondente wat ~ geantwoord het, was veral bekommerd dat Afrikaans sal uitsterf indien
dit "gemeng" word, dat die "regte" woorde in die proses vergeet sal word. Een respondent
wat ~ geantwoord het, se ironiese beswaar was: "Laat ons kinders suffer soos ons gesuffer
het. Ek meen - ek sukkel al jare lank om die vak te bemeester en ander kry in hul skoot
waarvoor ons moes swot" [die antwoord lewer eintlik ook skerp kommentaar op die onderrig
van Afrikaans aan skole). Enkele ander respondente was van mening dat Afrikaans se
"trots" weggeneem sal word indien dit met Engels gemeng word, en dat dit slordig sal klink
[die sentlmentele benadering - sien hoofstuk 5).
Die [minderheid se) besware teen die opname van meer Engelse woorde in Afrikaans berus
dus hoofsaaklik op taaltrots en 'n vrees vir die verlies van die taal.
Daar was wel 'n noemenswaardige onderskeid tussen manlike en vroulike respondente wat
~

geantwoord het: 111 [55,8%) was vroulik en 88 (44,2%) manlik. Weer eens moet daar

egter in ag geneem word dat daar meer vroulike as manlike respondente betrokke was, en
dat die persentasies min of meer ooreenstem met die oorhoofse verdeling van 58,9% vroulike
en 41, l % manlike respondente.
Wat opmerklik was, was dat 83 van die 199 respondente (41,7%) wat nee geantwoord het,
'nmeer progressiewe taalhandboek, naamlik Ruimland (teenoor Afrikaans my Taal), gebruik.
Dit wil dus voorkom asof 'n oper en byderwetse benadering tot 'n aktuele en minder argaiese
Afrikaans beslis 'n kleiner behoefte aan Engelse leenwoorde tot gevolg het.
Verreweg die meerderheid van die respondente was pessimisties oor die toekoms van
Afrikaans: antwoorde soos "dit gaan verdwyn", "dit is jammer dat dit besig is om uit te
sterf'', en "Afrikaans gaan nie lank voortbestaan nie" was algemeen. Dit is egter insiggewend
dat die minderheid wat optimisties was oor die toekoms van Afrikaans dit deurgaans
gekoppel het aan die voorwaarde van vemuwing en die opname van leenwoorde.

Die

volgende was enkele tipiese voorbeelde: dat Afrikaans sal voortbestaan, maar dat die taal
"bepaal moet word deur die mense wat dit praat"; dat dit "minder styf" moet raak; dat
Afrikaans net sal voortbestaan in handboeke indien sy huidige vorm nie verander nie; dat
Afrikaans sal voortbestaan, maar nie in die huidige "suiwer" vorm nie ("Afrikaans het 'n
toekoms, maar nie suiwer Afrikaans nie. Eerder verbruikers Afrikaans, as mens dit so kan
noem"); dat daar min mense is wat suiwer Afrikaans praat; dat al meer "slang" en
"leenwoorde" aanvaar word en behoort te word; dat dit lank gaan voortbestaan maar met
Engelse woorde gemeng gaan word; en dat dit sal voortbestaan as dit "moderner" gemaak
word, "toegankliker" gemaak word en "aangepas word by ons lewenswyse".

387

Hierdie is pleidooie vir die erkenning van Omgangsafrikaans, wat as voorwaarde vir die
voortbestaan van Afrikaans gestel word.
In die geheel het hierdie vraelys die aannames dat Standaardafrikaans die zero-effek bereik
het en dat daar 'n behoefte aan 'n nuwe paradigma bestaan onteenseglik bevestig.

7 .5

Vraelys 5 (AANHANGSEL F): Die akademiese siening van 'n nuwe benadering
tot Afrikaans: reaksies van akademici

Die doel van hierdie vraelys was om ook meer ingeligte menings oor die onderwerp in te win.
Vraelyste is aan 54 lektore aan Suid-Afrikaanse universiteite gestuur, waarvan slegs 6 (11 %)
gereageer het. Oor die algemeen was die terugvoering op die man af en het dit die aannames
in hoofstuk 1 bevestig.
Kwantitatief was die terugvoering dus teleurstellend, maar kwalitatief is uitstekende
terugvoering van persone soos proff. Ampie Coetzee en PH Swanepoel ontvang; terugvoering
wat uiteindelik 'n invloed op die ganse benadering tot hierdie studie gehad het - onder andere
om die titel van die studie te verander.
Op die vraag of informele vorme in Afrikaans, m.a.w. gevestigde Engelse leenwoorde,
hibridiese konstruksies, "Anglisismes" en die sogenaamde loslit-Afrikaans in Afrikaans
opgeneem behoort te word al dan nie, was die oorheersende mening dat hoe meer ander
vorme in Afrikaans verskyn, hoe beter - solank dit nie gesistematiseer en volgens reels
geskied nie - dit moet "loslit" gebeur. Een respondent het aangevoer: "Hibridies is die regte
woord, omdat Afrikaans veronderstel was om hibridies te wees".
Ten opsigte van die vraag of Afrikaans steeds as die taal van die onderdrukker gesien word,
was die algemene mening dat dit nie meer die geval is nie - onder andere as gevolg van die
herskrywing van die geskiedenis deur persone soos Achmat Davids. Een respondent het
egter daarop gewys

dat

'n groot deel van transformasie

by instansies teen

Afrikaanssprekendes gemik is, en dat dit wel kan impliseer dat Afrikaans steeds as die taal
van die onderdrukker gesien word. Een respondent het gewaarsku teen die gedagte dat 'n
taal besit kan word: "Dit is natuurlik ook aan die wortel van standaardisering: as jy dit yk,
dit klassifiseer, dan besit jy dit".
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Op die vraag of Christelik-Nasionalisme en Calvinisme enige invloed op Standaardafrikaans
gehad het, was die oorgrote meerderheid se antwoord

.m.

In die woorde van een respondent

is Calvinisme "die groot ordeningsideologie, die ftlosofie van toeeiening ... as jy aan dinge glo
dan skep jy jou werklikheid daarvolgens. En jou werklikheid skep jy binne taal, met taal.
In Afrikaans is hierdie aparthede geskep, en so het dit deel van die apartheidsdenke geword:
van etnisiteit en enge nasionalisme. Calvinisme het in sy wese hoogs konserwatlef geword,
behoue, en behoue beteken om te behou en te bewaar en te koester wat jy het - en teen almal
te wees wat dit sou kon bedreig".
Op die vraag of die Afrikaanse pers oor die algemeen konserwatlef (in die ondersteuning van
sekere politleke denkrigtings, asook die handhawing van 'n sekere sedelike standaard) is, was
die antwoord sonder uitsondering

.m.

In die woorde van een respondent is die Afrikaanse

pers "nie net oor die algemeen nie, maar feitlik sonder uitsondering konserwatlef'.
Verskeie insiggewende menings is uitgespreek oor erotlese literatuur wat nou in Afrikaans
verskyn. Een respondent maak die stelling dat bevryding van denke en eksperimentering vir ingewydes in die literatuur, ensovoorts, asook die gewone mens - gepaard gaan met die
beyryding van 'n taal. 'n Ander respondent het die literatuur as 'n "welkome bevryding"
bestempel.
Op die ope vraag wat respondente van die alternatlewe Afrikaanse musiek, soos die van
Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis, dink, het een respondent geantwoord dat dit wil
voorkom asof die Afrikaanse liedjie meer en meer begin neig in die rigting van die "anderse",
sodat daar miskien ander onderskeidings soos "tradisioneel", "godsdienstlg" en "klassiek"
gemaak kan word, terwyl die "Afrikaanse liedjie" "pop" word.
Oor die vraag wat respondente van die geskiedskrywing oor Afrikaans dink, is die mening
veral uitgespreek dat daar baie "leemtes/verdraaiings" was en dit te verwelkom is dat
"progressiewe" taalkundiges soos Theo du Plessis, Christo van Rensburg, Achmat Davids,
Ikey van de Rheede, Christa van Louw, Alwyn van Gensen en Neville Alexander begin werk
het aan die herskrywing van die geskiedenis oor Afrikaans.
Die vraag of die skoolsillabusse van Standaardafrikaans die behoeftes en

w~reldbelewenis

van al die moedertaalsprekers van Afrikaans weerspieel, het 'n oorweldigende nee ontlok.
Joey Coetzee van UWK is tans besig met 'n tesis oor die kwessie van skoolsillabusse.
Op die vraag of taalbeplanning te doen het met die handhawing van die status quo, en of dit
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'n gewenste/ongewenste ding is, het daar verwarring geheers oor wat presies met "status"
quo bedoel word. Die algemene mening was dat taalbeplanning wel deugde het.
Oor die toekoms van Standaardafrikaans en die vraag of daar 'n behoefte aan 'n nuwe
standaard vir Afrikaans bestaan, was daar veral teenkanting teen standaardisering as sulks.
Een respondent se aanbeveling was dat "gebruik die norm moet vestig". Die reaksie word
die beste deur die volgende opgesom: "(E)rens moet daar gewaak word teen die strukturering
van 'n nuwe Akademie vir die Standaardisering van Neo-Afrikaans ... (S)tandaardisering
werk nie. Ek dink dus daar moet so min as moontlik gewerk word aan standaardisering, en
dat tale so veel as moontlik gelaat moet word om te ontwikkel en verander. Mens moet
eerder beskryf, aanteken wat gebeur, kyk hoe dit ontwikkel, sonder om te se: dit kan en dit
kan nie. Die enigste norm moet wees: verstaan ek wat die oersoon se. verstaan ander mense
wat die persoon se. Die enigste norm is: verstaanbare kommunikasie, hetsy binne die
algemene gespreksituasie,

of binne gesofistikeerde,

noukeurige denkvorme"

(eie

onderstrepings).

7 .6

Gevolgtrekkings

Die reaksies op die vraelyste dui op die volgende:
(a)

Verskeie sogenaamde "leenwoorde" en "informele Afrikaanse" vorme is meer bekend
en frekwent as hul Standaardafrikaanse ekwivalente. Die Standaardafrikaanse vorme
bestaan dus slegs in formele pragmatiese kontekste en/of boektaal.

Dit is ook

duidelik dat die sprekers hulle nie deur riormeerders en woordeboeke laat voorskryf
ten opsigte van alledaagse, spontane taal-in-gebruik nie. Verskeie "leenwoorde" en
"informele Afrikaanse" vorme behoort dus op grond van demokratiese beginsels
formeel as 'n integrale deel van Afrikaans se kernwoordeskat erken te word.
(b)

Die meerderheid van die respondente was totaal onbewus van die feit dat talle
voorbeelde wat aan hulle voorgehou is, as "Anglisismes" deur puriste bestempel
word. Die respondente het dus die betrokke uitdrukkings as "korrekte" Afrikaans
aangesien, en dit is duidelik dat puristiese oorwegings geen invloed op die sprekers
in hierdie opsig gehad het nie. Die vraag is dus of purisme hoegenaamd nog enige
rol het om te vervul ten opsigte van norme vir Afrikaans.
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(c)

Talle sogenaamde Standaardafrikaanse idiome leef nie meer in die mond en
beleweniswereld van die oorgrote meerderheid respondente nie. Hierdie idiome en
segswyses word nog slegs in boeketaal aangetref, en wel boeke in diens van 'n
uitgediende 'n albosentristiese (Eurosentriese) ideologie. Die idiomatiek wat in die
mond van die sprekers leef, verskil dus radikaal van die in sommige uitgediende
Afrikaanse handboeke. Daar bestaan dus 'n groot verskil tussen die spreektaal en die
verouderde Standaardafrikaans van sommige handboeke.

(d)

Die negatiewe houding van bale Afrikaanssprekendes teenoor Engels en ontlenings
uit Engels kan onder andere ook toegeskryf word aan die feit dat die meeste
Afrikaanssprekendes totaal onbewus is van die feit dat Afrikaans en Engels beide
Germaanse tale, en dus "susterstale" is. Beter begrip vir hierdie feit behoort die
houding teenoor Engelse beinvloeding drasties te verander.

(e)

Talle respondente word steeds onderwerp aan onderrig uit verouderde en
albosentristies(Eurosentristies)-georienteerde Afrikaansehandboeke. Ditisopmerklik
dat diegene wat uit meer progressiewe handboeke onderrig word minder behoefte aan
ontlenings uit Engels toon. Daar moet dus dringend aandag gegee word aan die
gebruik van taalhandboeke wat aktuele Afrikaans reflekteer.

(fJ

Die meerderheid van die respondente gebruik nooit Standaardafrikaans nie. Die wat
dit wel gebruik, gebruik dit oorwegend bloot in formele pragmatiese kontekste, soos
teenoor ouer persone,

onderwysers,

leraars,

ens.

Dit dui daarop dat

Standaardafrikaans nie aan die laer behoeftes van sprekers voldoen nie.
(g)

Die reaksies van respondente dui daarop dat daar in die praktyk heelwat Engelse
woorde is wat in Omgangsafrikaans bo "suiwer Afrikaanse" ekwivalente verkies word.
Daar bestaan hoegenaamd geen taalkundige gronde om steeds woorde soos
hamburger, hot dog, rump, popcorn, chips, milk-shake, tackle, togs, clue, moan,

ensovoorts, uit Afrikaans te probeer weer nie. Sodanige motiewe kan slegs op nietaalkundige gronde soos ideologiese oorwegings en weerstand teen verandering berus.
(h)

Die respondente blyk weinig beswaar teen direkte maar treffende, beskrywende
leenvertalings soos skopboks te he.

(i)

Respondente beskou Standaardafrikaans in baie opsigte as te formeel, outyds,
onnatuurlik en selfs snobisties en lagwekkend.
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UJ

Dit is duidelik dat die respondente hulle oor die algemeen nie deur reels laat
voorskryf nie - met ander woorde, dat 'n taal homself standaardiseer omdat sekere
vorme vanself inslag vind of outomatles verwerp word.

(k}

Uit die reaksie van respondente is dit duidelik dat Engels in bale opsigte 'n
vernuwende funksie ten opsigte van Afrikaans vervul, en dat dit ook tot
doeltreffender en bondiger kommunikasie aanleiding gee.

(I}

Respondente se besware teen ontlening en vemuwing uit Engels het hoofsaaklik op
taaltrots en 'n sentlmentele benadering berus.

(m)

Respondente wat uit meer aktuele Afrikaanse taalhandboeke werk, toon 'n kleiner
behoefte aan ontlenings. Dit wil dus voorkom dat die onderrig van aktuele taal-ingebruik verkieslik is bo onderrig in formele Standaardafrikaans.

(n)

Optlmisme oor die toekoms van Afrikaans is veral gekoppel aan die voorwaarde van
vemuwing, toeganklikheid en die opname van funksionele leenwoorde uit die
werklike omgangstaal.

(o)

Die oorwoe mening van akademici wat gereageer het, is dat daar ruimte vir
vemuwing in Afrikaans geskep moet word, dat Afrikaans met die regte benadering
eerder as 'n bevryde taal in die nuwe bestel kan dien, en dat hierdie soort bevryde
taal ook gepaard gaan met literere bevryding uit die eng beperkings van die
Christelik-Nasionalisme.

Die respondente het hulle oor die algemeen sterk

uitgespreek teen oordrewe en kunsmatlge instltusionele standaardisering - 'n taal
moet uitgelos word sodat hy homself kan standaardiseer.

Die meerderheid

respondente was ten gunste van 'n instrumentele benadering tot Afrikaans,
waarvolgens die hoofsaak kommunikasie is.

In die geheel het hierdie navorslng die aannames in hoofstuk 1, naamlik dat
Standaardafrikaans hoofsaaklik die produk van ideologiese beskouings is, wat 'n uiters
beperkende invloed op die natuurlike ontwikkeling van die taal uitgeoefen het en 'n stywe,
formele beeld en ervaring van Afrikaans as 'n soort kanseltaal tot gevolg gehad het wat nie
die polsslag van die modeme Afrikaanssprekende se beleweniswereld reflekteer nie; en dat
Standaardafrikaans besig is om die zero-effek te bereik - met die gepaardgaande
paradigmaverskuiwing.
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Depolitisering, akkommodering, demokratiese beginsels en ontvanklikheid vir vemuwing as
alternatief vir ideologiese kettings is volgens die reaksie van respondente die sleutels tot die
groei van Afrikaans as intranasionale en internasionale kommunikasiemiddel.
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HOOFSTUK 8
SAMEVATTING EN AANBEVELINGS

"I think the only kind of Afrikaans that's threatened is the Waterkloof
Afrikaans, which nobody wants to speak in any case".

(Swart spreker in die televisieprogram People of the South - 30/6/96)

8.1

Samevatting

Die aanhaling hierbo reflekteer die basiese gevolgtrekkings van hierdie studie, maar is
onderworpe aan die voortbestaan van Afrikaans in sy aktuele vorm. As daar 'n "bedreiging"
vir Afrikaans bestaan, is dit bloot ten opsigte van die albosentries-/Eurosentries-geinspireerde
voorkeur vir die Standaardafrikaanse varieteit in sy huidige vorm - en wel weens die beeld
wat hierdie oorgekultiveerde varieteit van Afrikaans na aanleiding van die Calvinistiesgemspireerde, Christelik-Nasionale apartheidsbestel verkry het assimbool vanonderdrukking
en Westerse arrogansie en onsensitiwiteit (sien hoofstuk hoofstuk 2, 3 en 4; veral 3.2.8).
Standaardafrikaans is die produk van 'n historiese ontwikkelingsproses en die ideologiesgedrewe agenda van Afrikaner-Nasionalisme, waarin taalantropologie 'n sentrale rol vervul
het, en dit steeds vervul. Standaardafrikaans is deeglik in sodanige gedaante geidentifiseer
in hierdie studie (sien hoofstuk 2 en 3).
Hierdie taalantropologiese rol van Standaardafrikaans as magsinstrument is onder andere
die erfenis van taalimperialisme en die Corpus Cristianum beginsel van die Westerse
beskawing, wat deur kolonialisme na Suid-Afrika verbrei is (sien hoofstuk 3). Daarom bevat
Standaardafrikaans reste van kolonialisme, diskriminasie en taalmanipulasie ter wille van
die uitoefening van mag om die belange van 'n etniese minderheidsgroep te bevorder.
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Die skade wat mense in die naam van die Christelik-Nasionale ideologie as uitvloeisel en
erfenis van kolonialisme en die Corpus Chrlstianum aan die Suid-Afrikaanse samelewing en
Afrikaans as kommunikasiemedium gedoen het, is wetenskaplik onberekenbaar. Dit kan 'n
paar geslagte neem om Afrikaans in sy aktuele vorm as grenslose, sinkretiese
kommunikasiemedium en Afrika-produk van die smeltpot aan die Kaap (sien hoofstuk 2)
sedert die sewentiende eeu te herstel. Verdere vervreemding deur die SABC en instansies
van regse en ver-regse groeperinge wat Afrikaans steeds as simbool van 'n
taalantropologiese, mitologiese, "suiwere" Afrikanervolk beskou (sien hoofstuk 4), kan net
bydra tot die vertraging van hierdie paradigmaverskuiwing. Die paradigmaverskuiwing na
'n nuwe benadering tot Afrikaans is egter, ten spyte van laasgenoemde oorweging,
onomkeerbaar volgens die bevindings van die navorsing vir hierdie studie.
Die begrippe taallojaliteit, taalliefde en taaltrots (sien hoofstuk 5) bevat 'n potensieel
skadelike element omdat hulle lei tot sosio-politiese groepvorming (bv. Afrikaner-etnisiteit)
en teenproduktief inwerk op die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans as instrumentele
kommunikasiemedium in 'n multilinguistiese bestel weens die simboliese assosiasie van
Afrikaans met die (onaanvaarbare) ideologie eri nasionalisme van 'n relatief klein etniese
groep in die Suid-Afrikaanse realiteit. Dieselfde geld vir 'n sentimentele benadering tot taal,
wat in wese op hierdie begrippe gebaseer is.

Die begrippe taallojaliteit, taalliefde en

taaltrots lei ook tot 'n onaanvaarbare graad van taalpurisme (sien 4.3 en 4.8).
Afrikaanssprekendes bestaan uit verskeie etniese groepe, en ondersteun politieke partye oor
'n wye spektrum; en geen politieke party het die reg om politieke munt te slaan deur te
beweer dat hy die "Afrikaanssprekendes" se belange bevorder nie (Die "Kaapse
beweging/denkraamwerk", "Hervormingsgesinde beweging/denkraamwerk" en "Regse
beweging/denkraamwerk" (sien 4.5.3) was/is veral skuldig hieraan). Hierdie verpolitisering
van Afrikaans moet in die werklike lig daarvan gesien word - blote politiekery ter wille van
stemwerwing en die gevolglike verkryging van mag.
Die anti-imperialistiese reaksie van Standaardafrikaans teen Engels was tot dusver 'n
remmende faktor in die natuurlike ontwikkeling van Afrikaans, deur in die proses tot 'n
kunsmatige grype na Nederlands en 'n verwerping en stigmatisering van Engelse, Afrika- en
Oosterse invloed aanleiding te gee en andersyds op kortsigtige wyse 'n antagonistiese
teenreaksie uit intranasionale en internasionale geledere te ontlok weens - ironies - interne
taalimperialisme ter bemagtiging van 'n etnies-gebaseerde groep. Hierdie onsensitiewe,
Eurosentriese interne benadering het aanleiding tot die vestiging van Afrikaans as
taalsosiologiese simbool van onderdrukking gegee.
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Standaardafrikaans as norm het waarskynllk die zero-effek bereik, en daar is reeds 'n
paradigmaverskuiwing na 'n nuwe, demokraties aanvaarbare normstelsel aan die gang in
taalsosiologiese terme.
Alhoewel Afrikaans die sterk skeppende krag van 'n kreoolse taal het, is dit sedert die toeeiening daarvan deur Afrikaner-Nasionaliste aan bande gele ten opsigte van skeppendheid
en vernuwing, veral omdat die fusie- en hibridiese Afrika- en Oosterse kenmerke daarvan
deur ideologies-geinspireerde en gekondisioneerde normeerders in die apartheidsparadigma
genegeer is - 'n paradigma wat verder gekompliseer is deur die anti-Engelse, polities-gedrewe
veldtog na aanleiding van Britse imperialisme. In die proses het Engels - 'n Germaanse
susterstaal van Afrikaans - 'n "bedreiging" geword, en word die invloed van die
kosmopolitaanse taal steeds "beveg".
Hierdie taalklimaat is na die mening van hierdie navorser onaanvaarbaar. Ten spyte van al
die politieke retoriek, bevorder globalization inderdaad internasionale kommunikasie.
Alhoewel daar voor- en nadele ten opsigte van verwestering aan die Corpus Christianum
verbonde is, bevorder Engels in toenemende mate internasionale kommunikasie.

In

sommige Christelike terme verteenwoordig hierdie globalization die koms van die antichris
(sien 3.2.6), wat geassosieer word met 'n gesiglose, identiteitlose, Big Brother Orwellscenario. Die benadering is teenproduktief vir die ontwikkeling van Afrikaans, en staan in
diens van politiekery en taalmanipulasie. Afrikaans sal, indien dit vrye teuels gegee word,
altyd voortbestaan as 'n unieke produk van 'n Afrika-fusieproses. Steyn (1980:66-70) wys
byvoorbeeld daarop hoe Guarani, 'n Indiaanse taal van Paraguay, gedien het as verenigende
simbool in die stryd teen Argentinie in Suid-Amerika. Guarani is onder andere op die
slagveld gebruik. Hierdie beginsel word (weliswaar op mikrovlak) gemustreer deur die SuidAfrikaanse nasionale krieketspan (Suid-Afrikaanse krieket is tradisioneel Engels) wat met
mekaar in Afrikaans kommunikeer om teenstanders te verwar.
Om die globale verspreiding van Engels as die wereld se lingua franca te probeer stuit, is 'n
teennatuurlike en onbegonne taak. Om die globale verspreiding van Engels en Engelse
invloed te probeer ontken, is ook in die Germaanse konteks vergelykbaar met cutting your
nose to spite your ownface.

Is dit moontlik om 'n ideologie-vrye standaardvorm vir Afrikaans te he? Die argumente vir
'n nuwe benadering ten opsigte van norme vir Afrikaans in hierdie studie is wel ten gunste
van so 'n geidealiseerde situasie - geidealiseerd in die betekenis van 'n gedepolitlseerde,
demokratiese, instrumentele standaard as kommunikasiemedium en nie in die betekenis van
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'n ideologies-gelaaide ideale, "suiwere" taal as simbool van 'n etniese groep nie (die
"suiwerheid" van tale soos Engels, Nederlands en Afrikaans is 'n illusie en mite, en staan in
diens van taalmanipulasie).
Die argumente wat aangevoer word vir sodanige ideologie-vrye gebruikstaal in hierdie studie
word geensins as fmaal en normatief aangebied nie. In die gees van die nuwe benadering
is die betrokke argumente oop vir demokratiese debat en wysiging.
Ook die voorbeelde van aktuele Afrikaans (hetsy nuwe Afrikaanse vorme al dan nie) en die
argumente ten opsigte van die morfologiese, fonologiese, leksikale en sintaktiese struktuur
van 'n nuwe, aktuele Afrikaanse normstelsel is oop vir debat.
Wat die studie na die mening van die outeur wel deeglik bewys, is dat 'n modeme. aktuele
Afrikaans bestaan wat heelwat van Standaardafrikaans verskil. en geruime tyd reeds
bestaan, dat establishment-Afrikaans die enigste varieteit van Afrikaans is wat "bedreig"
word, en dat daar 'n behoefte aan 'n nuwe benadering/normstelsel/paradigma bestaan. Dit
is dan ook die primere slotsom van hierdie studie.
'n Sosiolinguistiese benadering tot taal is verkies omdat die primere onderskeid tussen bv.
Transformasionele Grammatika en die Sosiolinguistiek daarop berus dat eersgenoemde 'n
ge'idealiseerde,

teoreties-gebaseerde

standaardvorm

en

-patroon

gebruik,

terwyl

laasgenoemde konsentreer op die realiteit. ·Terwyl die Transformasionele Grammatika
primer normerend van aard is, is die Sosiolinguistiek primer beskrywend van aard.
Die inherente, subjektiewe gevaar van die Transformasionele Grammatika is gelee in die feit
dat die norme waarop taalanalise berus hoofsaaklik die taal van die opgevoede, gegoede klas
is en dat die sintaktiese, morfologiese, fonologiese en selfs leksikologiese normeringsfunksie
daarvan aanleiding kan gee tot taalmanipulasie deur die regerende elite en groepvorming op
grond van die vlak van bemeestering van die "standaardvorm" -wat onder andere aanleiding
gee tot taalinteme konflik (sien 4.6.3). Daarteenoor is die Sosiolinguistiek hoofsaaklik
beskrywend - en in die proses verbredend - van aard; en neig dit om die werklikheid weer
te gee en diskrepansies ten opsigte van "standaardvorme" uit te lig - in wese is dit, met ander
woorde, meer in die demokratiese gees van 'n nuwe benadering tot Afrikaans.
Terwyl die Transformasionele Grammatikus in die Standaardafrikaanse paradigma dus ·
eerder sou konsentreer op korrekte kommunikasie/taal, konsentreer die Sosiolinguis in die
aktuele Afrikaanse paradigma eerder op 11eslaagde kommunikasie/taal.
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Voordat 'n finale of tentatiewe oordeel oor 'n nuwe benadering tot Afrikaans gevel word,
moet hierdie studie in holistiese perspektief gesien word, omdat daar ongetwyfeld beswaar
uit konserwatiewe geledere weens ideologiese en klassieke Transformasioneel-Grammatiese
oorwegings sal wees. Sodanige weerstand teen verandering moet deeglik in ag geneem word
wanneer daar oor nuwe norme ten opsigte van Afrikaans gedebatteer word.

8.2

Aanbevelings

Ten opsigte van die veel gedebatteerde toekomsvooruitsigte van Afrikaans in 'n
multilinguistiese bestel - of dit "goed" of "sleg/bedreig" is - word die volgende aanbevelings
ten opsigte van die implementering van veranderlikes op makrovlak gemaak:
(1)

Die klem ten opsigte van die onderrig en sillabusopstelling van Afrikaans behoort
geleidelik na 'n nuwe normstelsel te verskuif.

(2)

Sodanige onderrig behoort ingevolge die bi-dialektiese model - met ander woorde, met
voile erkenning aan alle varieteite - te geskied.

(3)

Die rol van institusionele normering ten opsigte van die standaard moet drasties
verminder word en daar moet meer op kontrolering, beslgywing en aantekening as
normering (wat spontaan in die mond van die sprekers plaasvind) gekonsentreer
word.

(4)

Demitologisering van stereotipiese opvattinge omtrent die ontstaan, ontwikkeling en
struktuur van Afrikaans moet indringend aandag geniet (Afrikaans was nog nooit die
taal van 'n spesifieke politieke of etniese groepering, soos gepropageer deur
albosentriese/Eurosentriese geskiedskrywing nie);

(5)

Die gevestigde antagonistiese houdings van gekondisioneerde normbewakers teenoor
die invloed van Engels en inheemse tale moet verander word na 'n houding van die
erkenning van funksionele geregverdigheid en natuurlike ontwikkeling as gevolg van
diffusie/fusie (aanvaarding van die feit dat Afrikaans inherent hibridies en die produk
van 'n Afrika-fusieproses is - in so 'n mate dat dit selfs trots op die taal as sinkretiese
kommunikasiemiddel onder sentimentaliste kan genereer). Die negatiewe persepsie
van die "bedreiging" van "vreemde" invloed moet verander na 'n positiewe persepsie
oor die verrykingsmoontlikhede van globalization (wat nie die koms van die antichris
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impliseer nie).
(6)

Die nuwe "standaard" moet op grond van demokratiese prosesse gevorm word (die
skepping van 'n nuwe standaard deur natuurlike, demokratiese prosesse met die
minimum institusionele inmenging - veral inmenging deur gekondisioneerdes uit 'n
vergange bestel).

(7)

Die skepoende vermoe van Afrikaanssprekendes op alle terreine van die samelewing
(die ekonomie, ftlosofie, kunste, ens) binne die nuwe paradigma van Afrikaans, hetsy
as amptelike of nie-amptelike taal, moet beter ontgin word.

(8)

Die

klem

moet

in

toenemende

mate

op

Afrikaans

as

instrumentele

kommunikasiemedium. sover as moontlik bevry van enige ideologiese agendas, val
(met ander woorde, Afrikaans moet gedepolitiseer word).
Hierdie aanbevelings is globaal gebaseer op die ideaal van Afrikaans as funksionele
kommunikasiemedium.
Afrikaans was nog nooit die eksklusiewe besitting van die landelike, wit Afrikaner nie. Dit
was nie eerste gepraat, geskryf of gestandaardiseer deur die landelike wit Afrikaner nie. Dit
is boonop in toenemende mate die taal van stedelinge as gevolg van die Westerse kapitalisme

se natuurlike verstedelikingsproses. Daarom is die Afrikanerkultuur inherent sinkreties van
aard, en Afrikaans inherent hibridies. Hierdie sinkretisme en hibridiese aard moet in die
"standaard"vorm van die taal gereflekteer word; anders sal "Standaardafrikaans" gemerk bly
as oorgekultiveerde en kunsmatige varieteit van die werklike Omgangsafrikaans - en sal dit
die politieke en puristiese stigmas behou wat daaraan verbonde is, tot groot nadeel van die
natuurlike ontwikkeling en toekoms daarvan. Ideologies-geinspireerde taaltrotses behoort
eerder trots te wees op die hibridiese aard van Afrikaans as om die taal op Eurosentriese
gronde as 'n "suiwer blanke taal" te probeer_ verdedig (en stigmatiseer in die proses).
Afrikaans is inderdaad 'n geskakeerde produk van die Suid-Afrikaanse "Reenboognasie" en
behoort eintlik in hierdie hoedanigheid as simbool van demokrasie en die inherente
hibridiese samestelling van die Suid-Afrikaanse samelewing op makrovlak te dien. Die fusie
van Europese, Afrika. en Oosterse invloede is pluspunte vir Afrikaans as kosmopolltiese
kommunikasie-instrument.

Geen ideologies-gedrewe taalpuris se normstelsel behoort

Afrikaans se potensiele status as simbool van 'n verenigde Suid-Afrika te on~ nie.
Die aktuele vorm van Afrikaans behoort gereflekteer te word in vooraanstaande koerante,
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tydskrifte, woordeboeke en ander publlkasies, asook oor die televisie en radiosenders en in
skoolsillabusse en skoolhandboeke - wat nie die geval sal wees indien gekondisioneerdes uit
die vorige bestel steeds beheer oor hierdie media uitoefen nie (vergelyk Ebbe Domisse hoofredakteur van Die Burger - se neerhalende verwysing na "Panafrikaans" in 6.2).
Wanneer die taal finaal gedepolitiseer en gedemitologiseer is, behoort dit spontaan uit alle
geledere steun te kry ten opsigte van regmatige verteenwoordiging in hierdie media.
Afrikaans moet ontkoppel word van die ideologiese houvas wat Afrikaner-Nasionalisme, die
Boer-Brit-stryd en die weersprekende Christelik-Nasionalisme jare lank daarop gehad het, en
bevry word as kosmopolitaanse taal; om as instrumentele kommunikasiemedium 'n
daadwerkllke rol in die demokratiseringsproses van Suid-Afrika te speel - hetsy as amptelike
of nie-amptelike taal.

8.3

Kwalifiseerders

Die aanbevelings in 8.2 hierbo is onderworpe aan sekere kwalifiseerders.
Mnr. Lucas Ferreira, besturende direkteur van die Young and Rubicam-reklamegroep, voer
aan: "Die toekoms van Afrikaanse reklame lyk goed. Hoe meer Afrikaans geliberaliseer en
nie meer verpolitiseer word nie, gaan daar 'n geweldige groot klomp mense in die land wees
wie se eerste en gemaklikste taal Afrikaans is."

~.

7 Nov. 1996)

"Goed" impliseer dan die bree, demokratlese aanvaarding van die feite ten opsigte van en
aanbevelings vir aktuele Afrikaans in hierdie studie (ten minste op nasionale vlak en ook
deur Eurosentriste) as (1)

die taal van die man-op-straat;

(2)

'n taal wat voldoen aan beide die hoer en laer vereistes van 'n instrumentele
kommunikasiemiddel;

(3)

'n taal van bevryding en versoening; en

(4)

'n taal wat eie aan Afrika is en daarom voldoen aan die kommunikasiebehoeftes van
'n Afrikaland.
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Met hierdie kwalifl.Seerders behoort die toekoms van Afrikaans "goed" te lyk - in die aktuele
gedaante daarvan.
Die inherente Afrika-karakter van Afrikaans (die kontinent waarvan die taal sy naam verkry
het) moet as 'n verenigende, sinkretiese kenmerk van Afrikaans in die Nuwe Suid-Ajrika
beklemtoon en uitgebou te word. Soos in die geval van baie produkte van die Afrikakontinent na aanleiding van westerse kolonisering, is Afrikaans die sinkretiese/hibridiese
produk van 'n fusieproses tussen westerse, Oosterse en Afrika-kulture. Hierdie hibridiese
karakter is nog altyd, en word nog steeds, in die omgangstaal gereflekteer, maar moet ook
in die geskrewe "standaard"vorm van die taal gereflekteer word.

*

Hierdie studie is in die wetenskaplike jargon van die voorgestelde,
oorkoepelende "aktuele Afrikaans" geskryf.
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BYLAAG

[ 1]

Ooreenkomste tussen Engels en Afrikaans: Gesamentlike
Germaanse wortels

*

baldadig; baldadigheid; balsturig en balhorig:

Volgens Grimm (1883) is daar steeds in sy tyd 'n F?fultag of Pulletag in die Rynse
distrikte gevier op 2 Mei, ter ere van die god Phol.

Hierdie dag is 'n dag van

feesviering vir die Germane, maar word weens die Christelike siening van die
Germaanse gode as boos en die verpersoonliking van die duiwel steeds beskou as 'n
byeenkomsdag van die hekse. Die Saksiese (en dus Germaanse) vorm van Phol is
Baldag (die Assiriese Bel, Bybelse Baal en Keltiese BealO. Die betekenis van baldadig
in Afrikaans hou duidelik verband: uitgelate, spelerig, wild, woes.

*

berserk, berserker

Die oppergod Wodan se vegters was so wild soos honde, het hul skilde gebyt en was
so sterk soos bere en bulle. Hulle is die Berzerkgangr genoem, later bekend as die
Berserkir (Grimal, 1974).

Afrikaans (berserk, berserker) en Engels (berserk,

berserker) het vandag nog hierdie begrippe in die leksikon (om in 'n rasemy oor te

gaan).

*

blou, blond, blind

Die Afrikaanse blits hou verband met donderweer (wat verband hou met Donar/Dorr,
die dondergod). In ouer taal kom dit voor as plih, Mhd. blic en plechazunga, wat
verband hou met Mhd. blecken, blacte: "die hemele maak oop" (Grimm:l883). Hoer
op hou dit onder andere verband met die Afrikaanse blou, blond, bleek, blakend en
blind en die Engelse blue, blonde, bleek en blind.

*

boek

Die Germane het waar~rs gehad wat met die gode in verbinding moes tree namens
ander stamlede. Hiervoor is houtstafies gebruik, waarop tekens uitgekerf is. Hierdie
stafies was veral van beukehout gemaak en is Buchstaben genoem, vandag nog 'n
Duitse woord vir letter. (Combrink:l969). Afrikaans het onder andere vandag boek
en boekstaaf, en Engels book.

*

brein

Hou verband met die god Bragi, 'n god van poesie. Volgens Grimm (1883:236) is die
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woord bregen afgelei van Bragi, en omvat dit begrippe soos verstand, slimheid, ens.
Afrikaans het vandag onder andere brein en Engels brain.

*

dom

'n Begrip wat verband hou met die Germaanse geloof in reuse. Reuse is as onnosel
beskou, teenoor die geslepenheid van dwerge. In latere volksvertellings word na reuse
verwys as "domme dutten". In On. beteken dumbr "reus". Modeme Duits se dumm
beteken eintlik 'n lompe, afgestorwe reus. Afrikaans het vandag dom en Engels

dumb.
*

elf
Die alfar was klein wesens, soortgelyk aan dwerge, wat dikwels in die Germaanse
mitologie voorkom. Vandag het beide Afrikaans en Engels elf.

*

fanatiek
Hou verband met die Germaanse fana, wat verwys het na 'n plek van aanbidding,
kleiner as 'n tempel. Die betekenisverband met godsdiens kan gesien word in die
betekenis van "dweepsiek". Afrikaans het hieruitfanatiek en Engelsfanatic.

*

fornuis
Herleibaar na die Germaanse gebruike om offerandes aan die gode te bring. Hieruit
kom die On. forn, wat geidentifiseer kan word in die (ongewone) Afrikaanse fornuis
('n stookplek) en die Engelse furnace.

*

galg
Die gewone Germaanse manier om offerandes aan Wodan te bring, was om mense op
te hang. Wodan het dan ook die bynaam Galgatyr gehad, wat "galggod" beteken. Dit
is nie duidelik of die woord galg uit die bynaam ontwikkel het of andersom nie.
(Branston, 1955:79). Vandag het Afrikaans galg en Engels gallows.

*

gaping
Volgens die Germaanse mitologie was daar aan die begin van die wereld 'n groot
skeur, 'n bodemlose diepte met die land Niflheim ten noorde en Muspelheim ten suide
daarvan. Hierdie skeur is Ginungagap, of bloot net gap, genoem. (Grimm: 1883). Die
Afrikaanse gaping, gaper, gaap en gapende en die Engelse gap en gaping (adj.) hou
verband.

*

baar
Hou.verband met die god Bor, wat "gebore" beteken. Gebore is herleibaar na baar:
"om te dra" (vergelyk 'n "draagbaar"). Afrikaans het hieruit onder andere baar en

gebore, en Engels bear en born.

*

glinster
Hou verband met Glitnir, die blinkende hal (Engels: hall) waarin Forseti, die seun van
die god Balder, gewoon het. (Grimm: 1883). Afrikaans het vandag glinster en Engels
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glitter.

*

grendel

Die Germaanse god Loki was ook bekend as Grendel. Grendel is met die hel (sien
"Hel" hieronder) geassosieer, 'n plek wat toegesluit was. Die naam Grendel is verwant
aan On. grind, wat beteken "grating, which shuts one in like a bolt and bar."
(Grimm:1883). Afrikaans het vandag grendel en Engels grind.
*

hal

Afgelei uit die Ohd. halla, 'n naam wat die Germane aan 'n geboude plek van
aanbidding gegee het. Oorspronklik het die Germane slegs aan bid in groot openinge
in woude, en die betekenis van hal as 'n groot, ingeslote ruimte met 'n hoe dak bo-oor
is hierin te herken. (Grimm:1883). Afrikaans het vandag hal en Engels hall.

*

hamer

Volgens Grimm (1883) is Donar se wapen, Mjolnir, ook Hamar genoem. Afrikaans
het vandag hamer en Engels hammer.

*

hang

Wodan is ook Hangatyr gerioem (sien "galg" hierbo). Beide Engels en Afrikaans het
vandag hang.

*

harlekyn

Afgelei uit Hellekin, wat verband hou met die Germaanse geloof in die Wilde Jag,
asook Hel/Hela, die god.in van die onderwereld, en Harilo: "leeraanvoerdertjie", 'n
naam vir Wodan as aanvoerder van die dodeskaar.

Met die koms van die

Christendom is Herlechin vervorm tot god van die dode, en as gevolg van die
Christelike siening van die Germaanse gode het die betekenis van "grapmaker" en
"hanswors" hieruit ontwikkel. (Thompson: 1929). Afrikaans het vandag harlekyn en
Engels harlequin.
*

iesegrimmig

Heel waarskynlik afgelei uit Isangrim, 'n vreesaanjaende masker van 'n wolf uit die
Germaanse mitologie. Die woord grima beteken "masker". 'n Grima is ook deur
towenaresse gedra om hulle te verberg.

(Grimm:1883).

Die Afrikaanse woorde

iesegrimmig, grimeer, grimering en grimmig en die Engelse grim, grimace en
grimness is hierheen herleibaar.

*

nagmerrie

'n Mare was in die Germaanse mitologie 'n elf wat in die nag kom en onder andere
mense se hare oprol of perde se sterte knoop;

ook genoem 'n nachtmare.

(Grimm:1883). Afrikaans het vandag nagmerrie en Engels nightmare.
*

rune
Inskripsies wat verband hou met die Germaanse gode (die teken 1' is bv. gebruik om
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na die god Zio te verwys). (Grimal, 1974). Beide Afrikaans en Engels het vandag

rune.

*

somer

Die Germane het

di~

seisoen gede'ifiseer tot Sumar, 'n reus wat bekend was vir sy

vriendelikheid. Afrikaans het vandag somer en Engels summer.

*

voorspel
Volgens Combrink (1969) was 'n Germaanse leser ongeveer
1500 jaar gelede 'n soort

waar~er,

wat onder andere stafies "gelees" het om die

toekoms te kan voorspel. Om te spel het dus beteken om waar te

~.

Afrikaans het

vandag voorspel en Engels under a spell.

*

vol
Die godin Folld/Fulla was die godin van oorvloed. (Grimm:l883). Die Afrikaanse vol
en Engelse full hou verband.

*

vry, vriend, vrolik
Hierdie woorde hou verband met die god Freyr en die godin Freya/Frigg (sy suster).
Freyr is ook Fr6 genoem, wat volgens Grimm (1883) aanleiding gegee het tot verskeie
afleidings

SOOS

die Duitse froh (frohlich, frolic}. Freya was die godin van liefde, en

hou verband met Oe.freo,free enfreoh, wat verwant is aan "vriend", die Ohd.fridu
("vrede") en die Gotiesefrijon ("om lief te he/te vry"). Die Afrikaanse vry, om te vry,

vriend en vrolik en die Engelse free, freedom, friend, frolic en frigid is hieraan
verwant.

*

wens
Hou verband met Wunsch, 'n ander naam vir Wodan uit geskrifte. Wunsch was
ongeveer die somtotaal van welvaart en geseendheid, en ongeveer sinoniem met

ideaal. (Grimm: 1883). Afrikaans het vandag wens en verwens en Engels wish en
wistiful.

[2]

Afrikaanse en Engelse segswyses/idiome wat ook verband hou
met die Germaanse ideologiese erfenis, en latere Christelike
interpretasies en toepassings daarvan:

*

Iemand die maan belowe:
Hou waarskynlik verband met die legende van 'n reus wat deur die Aesir die Maan
as beloning aangebied is indien hy binne 'n sekere tyd 'n paleis vir hulle sou bou. Hy
het daarin geslaag, maar is deur die Germaanse gode vemeuk en deur Dorr gedood.
(Grimal, 1974)
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*

Somer is voor die deur.
Die somerseisoen is ook deur die Germane as 'n lewende wese beskou (Grimm,
1883:758).

*

So bang soos die duiwel vir 'n slypsteen; Praat van die duiwel, dan trap jy op sy
stert; de duiwel tn wees; van die duiwel besete wees; Bidjou die duiwel aan; Die
duiwel stap weer met sy krulstert hier rond; By die duiwel gaan bieg; Dankjou
die duiwel; Te dom om vir die duiwel te dans; Die duiwel het in horn gevaar; Hoe

meer die duiwel het, hoe meer wil hy he; Die duiwel se prenteboek; Die duiwel ry
horn bloots; Die duiwel staan klaar met sy vurk, ens.:

Hoewel die siening/voorstelling van die duiwel as 'n bokagtige figuur ook in Oosterse
sienings en die Griekse saters gewortel is, het die Germaanse mitologie 'n groot rol
gespeel in die beeld van die duiwel as half mens, half bok, met 'n drietandvurk,
pylpuntstert, bokbaard, horings, hoewe en 'n harige liggaam. Met die koms van die
Christendom het Germaanse gode eienskappe van die duiwel begin aankleef (Coetzee,
1939). Die bokhorings, harige liggaam, bokbaard en hoewe/pote hou onder andere
verband met die bokke wat Dorr se kar getrek het. Volgens Grimm (1883:184) is die
duiwel die moderne verteenwoordiger van die dondergod, Dorr. Die pylpuntstert van
die duiwel hou heel waarskynlik verband met die teken 1', en die drietandvurk met
die teken T, wat beide op runeskrifte na die god Zio verwys (Grimm, 1883:200). Die
drietandvurk kan ook verbind word met die spies van Wodan en die drie-eenheid
Germaanse gode (Wodan, Dorr en Zio) wat dikwels aangetrefword in die Germaanse
mitologie. Branston (1955) verbind onder andere die horings van die duiwel met die
god Heimdall, wie se blaashoring vermoedelik op sy kop gegroei het.

*

Daar sal geen haan na kraai nie:
Die segswyse hou verband met die Germaanse siening van die haan as die draer van
kennis. Ook in Suid-Afrika is die haan 'n besitter van geheime, wat deur sy kraai
geopenbaar word (vgl. in hierdie verband ook die Christelike haan wat drie keer as
bevestiging van Petrus se verloening van Jesus in die Bybelse gebeure). As die haan
nie kraai oor 'n seker saak nie, bly dit verborge (Malherbe, s.j.:188).

*

Geen kind of kraai he nie:
Hou verband met die Germaanse siening van die haan as die aankondiger van die
daeraad en deel van die huishouding; dus die versinnebeelding van besitting. Kraai
beteken hier "haan" (die Middelnederlandse craeijer) (Malherbe, s.j.:234}.

*

Weet/wys waar Dawid die wortels gegrawe/begrawe het:

Vir die Germane het wortels magiese krag besit, en die wortelgrawe-motief as
algemeen in Europa. Die naam Dawid kom ook in Denemarke voor. As iemand weet
waar die towerwortels begrawe is, beskik hy oor 'n geheim (Malherbe, s.j.:152}.
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*

Ek het 'n voelljie hoorfluit dat ...

Die segswyse is herleibaar na die twee rawe wat die boodskapdraers van Wodan was.
Die Germane het geglo voels is die draers van belangrike nuus.
vemaamste raaf was Huginn.

Wodan se

Daarom was rawe ook simbole van slimheid en

denkvermoe (Combrink, 1974). Wodan se twee rawe het alles wat in die wereld
aangaan in sy ore gefluister, en Muninn, die ander raaf, hou verband met die Engelse
memory (Grimal, 1974). Vergelyk in hierdie verband ook die uitdrukking teen heug

en meug (teen wil en dank), waar heug met Huginn saamhang en meug (mag/vermoe)
metMuninn.

*

Arendsoe M:

Die uitdrukking hou heel waarskynlik verband met die Germaanse siening en
verering van die arend as die koning van die voels, wat bo-op die wereldboom
Yggdrasill sit en oral in die wereld kan sien (Grimal, 1974).
*

Die heilige koeie van die samelewing:

Hoewel die koei ook in Oosterse gelowe heilig is, hou hierdie segswyse moontlik ook
verband met die Germaanse siening van die koei as heilig. Die voedselgewende koei
Audhamla was die eerste metgesel van die reus Ymir toe die wereld geskape is, en het
die oerouer van alle lewende wesens op aarde geword (Grimal, 1974).
*

Onder die wolwe verval:

Hierdie siening van die wolf as iets wat mense se ondergang bewerk, hou heel
waarskynlik verband met die Germaanse siening van die wolf as 'n sterk vegter wat
aanhou aanval en slim baklei (Combrink, 1974). Die metafoor "Hy is 'n regte wolf'
hou waarskynlik ook verband.

*

Met die helm gebore wees:

Hou verband met die Germaanse geloof dat 'n persoon wat op hierdie manier gebore
word spoke en hekse kan sien (Grimm, 1883:1107).
*

Onder die hamer bring:

Die gesag van die hamer (veral soos in ons howe) hou verband met die
vereenselwiging van hierdie wapen met die dondergod, Dorr.

[3]

Enkele aggressiewe en wrede aspekte van die Europese
beskawing
(Inligting uit Die Nuusbode s.j.; Pheko, 1984; Die Suid Afrikaan: Somer 1986 en
Wilson, 1990)

*

Daar word beraam dat die Spanjaarde sowat 30 miljoen Indiane uitgewis het toe Suid-
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Amerika, veral Mexiko, gekoloniseer is.
*

In Noord-Amerika is talle Indiaanstamme uitgewis as gevolg van Westerse
kolonialisasie. Onder andere is die Apache-hoofman Mangus Colorado, nadat hy horn
vrywillig kom oorgee het, met gloeiende kole gebrand en doodgeskiet. Sy kop is toe
afgekap, gekook en die kopbeen verkoop. Groot bedrae geld is onder andere vir die
kopvelle van Indiane - ook vrouens en kinders - betaal.

*

Gedurende die Tweede W@reldoorlog is meer as ses miljoen Jode wreedaardig deur
Nazi Duitsland vermoor.

*

Duisende Franse is gedurende die Franse Rewolusie wreed tereggestel, onder andere
deur hulle in die openbaar te onthoof.

*

Ezzelino da Ramano het tussen 1227 en 1259 duisende mense in Italie vermoor.
Mense se oe is uitgebrand, mans is gekastreer, vrouens se borste en geslagsdele is
afgesny, mense se neuse, arms en bene is afgekap en hulle is dan gelos om s:J' te sterf.
Mense is lewendig verbrand oftoegemessel om van die honger te sterf. Verwagtende
vrouens se mae is oopgesny en gesinne is een vir een ten aanskoue van hul gesinslede
doodgemartel. Duisende vroue is verkrag.

*

Vlad Tepes (deur Bram Stoker verewig as Dracula) het gedurende 1456 tot 1477
ongeveer 100,000 mense in Wallachie en Transilvanie vermoor, veral deur hulle op
'n paal deur die anus of vagina te laat deurboor sodat hul liggaamsgewig hulle stadig
kan laat afsak en hulle s:J' 'n pynlike en stadige dood gesterf het. By een geleentheid
is 20,000 mense op hierdie wyse vermoor. Vlad was Shaka ver vooruit!

*

Tussen 1543 en 1584 het Ivan die Verskriklike 'n skrikbewind in Rusland gevoer. Hy
het onder andere mense deur wilde honde laat verskeur en mense se koppe laat afkap.
In Novgorod alleen het hy 60,000 mense laat vermoor. Vrouens en hul mans is ten
aanskoue van mekaar lewendig verbrand of doodgeslaan; kinders is voor hul moeders
vermoor. Prins Ivan Viscovaty is onderstebo opgehang en doodgekerf; daama het
Ivan en sy seun na Viscovaty se bewoe weduwee en dogter gegaan en hulle verkrag.

*

In 1757 is 'n persoon, ene Damiens, wat gepoog het om Lodewyk XV te vermoor, in
Parys in die openbaar tereggestel deur eers sy regterhand af te brand. Daama is die
vleis van sy lyf afgetrek en gesmelte lood in sy wonde gegooi. Hy het nog vyf uur
geleef en is toe deur wilde perde uitmekaar getrek.

*

In 1740 het matrose, soldate en vryburgers ten minste 5,000 Chinese in 'n bloedbad
vermoor en hul huise afgebrand in Batavia. Die regering het niks gedoen om te keer
nie en selfs 'n beloning aangebied aan enigeen wat die kop van 'n vermoorde Chinees
buite die stad bring.

*

Petrus Vuyst, eens 'n wrede goewemeur op Ceylon, is in 1732 in Batavia in die
openbaar tereggestel. Nadat die beul horn op die skavot gebring het, is sy klere
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uitgetrek en sy keel met 'n krom mes afgesny. Daama is sy liggaam in vier stukke
gekap met 'n byl.

*

In 1728 is 22 opstandelinge by die Hollandse nedersetting Fort Lydsaamheid voor hul
mede-opstandelinge verwurg, geradbraak (hul ledemate is gebreek), onthoof en
opgehang.

Die optrede van die Europeer aan die Kaap sou ook as barbaars beskryf kon word:

*

In 1676 is twee slawe wat kool uit die tuin van een van die vryburgers gesteel het,
gegesel, gebrandmerk en is albei ore van elkeen afgesny. Daama is hulle in kettings
na hul eienaars teruggestuur. Die soort straf het so dikwels voorgekom dat niemand
hulle meer daaraan gesteur het nie.

*

Uitwissingsoorloe is deur die Nederlandse koloniste teen die Khoi en San gevoer - ene
Jan van der Walt van die Koude Bokkeveld is onder andere beloon met twee plase in
die Nieuwveld nadat hy en ene Jonker Afrikaner meer as 600 San doodgemaak het.
Die slagtings het veral na 1715 in felheid toegeneem - daar is jag gemaak op die San
en honderde het in slagtings deur die koloniste omgekom. Baron Joachim van
Plettenberg het die koloniale goewemeur, Gothfried Opperman in 1774 instruksies
gegee om die ganse San-volk uit te wis. Boonop het 'n Europese skip in 1715 pokkies
die land binnegebring, as gevolg waarvan duisende Khoi-mense gesterf het. (Pheko,
1984:26-34)

*

In 1712 is Moses van Bengalen, 'n slaaf, weens brandstigting veroordeel om met 'n
ketting aan 'n paal gebind te word en lewendig verbrand te word.

*

In 1713 is die slaaf Cobo, wat sy teenstander in 'n geveg met 'n klip gegooi het,
veroordeel om opgehang te word nadat sy regterhand eers afgekap is.

Sy

teenstanders is gegesel, gebrandmerk en hul ore is afgesny. In dieselfde jaar is 'n
slavin van Bengale veroordeel om verwurg te word.

*

In 1738 is twaalf lede van 'n slawebende tereggestel deur hulle aan kruise vas te bind,
hulle vleis met gloeiende ysters af te ruk en hulle met spiese te spit. Orie van hulle
is ook geradbraak nadat hulle gesterf het. In dieselfde jaar is twee slawe opgehang
omdat hulle gedros en gesteel het.

*

In 1741 is nog 'n slaaf, ene Fortuyn van Bengale, met 'n ketting aan 'n paal
vasgebind en lewendig verbrand weens brandstigting.

*

Die "edele" Voortrekkers het Zulu-statte aangeval, hulle tot op die grond afgebrand,
vrouens en kinders doodgemaak en vee van die Zulu's geroof in die naam van
beskawing.

*

Ook die "edele" Boerestryders was geen engele gedurende die Anglo-Boereoorlog nie.
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Gedurende

di~

oorlog het 'n Boerekommando onder andere 'n bruin man, ene

Abraham Esau, wat weerstand teen die Boerebesetting van Calvinia en die ideologie
van die Boere gebied het, herhaaldelik in die openbaar aangerand en met klippe
gegooi, en uiteindelik met voetboeie geketting tussen twee perde vasgemaak, na 'n
plek buite die munisipale grense van Calvinia gesleep en doodgeskiet.
Die apartheidsregering van die RSA het miljoene mense tweederangse burgers in hul eie
geboorteland gemaak deur as 'n minderheid met geweld oor 'n stemlose meerderheid te
regeer. Die agente van hierdie bewind het teenstanders roekeloos vervolg en uit die weg
geruim. Spesiale polisie-eenhede het bv. op koverte wyse slagoffers met dinamiet opgeblaas,
met rubberbuise verwurg, brandende stokke by hul anusse ingedruk, hulle elektriese skokke
aan hul borste of testikels toegedien, hulle opgehang en geslaan, en vleis gebraai terwyl
liggame verbrand het. Diejoernalis Jacques Pauw het onder andere hierdie modus operandi
met die Nazi-bewind vergelyk: "People did not know because they did not want to know.
Very much like what happened under the Nazi government in Germany" (Caoe Times, 31
Oktober 1996).

[4]

Die realiteit van en behoefte aan 'n nuwe benadering tot
Afrikaans: enkele tekste

(1)

"Vir bykans vier dekades is die Afrikaanse taal in sy wieg van Afrikaneroorheersing
vertroetel en bederf tot die bedorwe, eng brokkie waarin hy nou in sy naakte glorie
ontbloot is. Al wat stryder is (die stryd duur immers voort ... ),is deesdae puristies
gewapen met protes en boikot ... Die toekoms van 'n taal

I~

nie in die verskyning

daarvan op 'n bierblik of 'n wynbottel nie, maar wel in die mond van sy sprekers. Die
taal en sy spreker is een (ons is wat ons praat ... ) en Afrikaanssprekendes is immers
kanniedoods.

My gevolgtrekking dus:

Onderskei tussen die implikasies van

verwaandheid en trots, beskou die oenskynlike bedreiging as 'n tydige hupstoot, en
maak Afrikaans 'verbruikersvriendelik"'. (DB, Menings van ons lesers, 26 Junie
1995)
(2)

"... in Pretoria het ek en my broer en susters heel ordentlik grootgeword - maar met
enkele Engelse (?) woorde wat ons as Afrikaans beskou het ... My ma het haar hare
laat perm - en nie 'n vaste golwing laat toedien nie. 'n Beskinderde blondine-tante het
haar hare glo laat dye (daai?). Ma het ook nooit van 'n frokkie gepraat nie. Sy het,
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veral in die winter, altyd gevra: 'My kind, hetjy jou vestie aan? Niemand dra vandag
meer vests nie - en 'frokkie' klink vir my of dit iets met seks te doen het. Jou broek
is opgehou met 'n belt (nie 'n gordel nie) en jou susters het skirts (nie rompe nie)
gedra. Na die voorbeeld van Camaby Street was ons langbroeke bell-bottoms en
beslis nie klokpype nie. My regsgeleerde pa het gepraat van die outjie wat article en
van iemand wat as 'n leerling-prokureur dien nie. Ek het horn baie hoor praat van
details (dietyls), maar nooit van de-taai nie. Op tafel was daar partykeer kos soos
haddock en sweetcorn-fritters.

As die maaltyd as gerookte skelvis en

suikermieliepoffertjies aangekondig is, sou ons kinders verbouereerd gewees het. En
dit was water-cress wat onder die druppende tuinkraan gegroei het. (Bronkors sou
vir ons kinders soos die buurman op die hoek geklink het.) Trifle is nie koekstruif
genoem nie. Uit-eet was ook, veelal, 'n mixed grill en milk-shake en nie 'n allegaartjie
en melkskoinmel nie. Vandag nog gaan ek na 'n steakhouse en nie 'n braairestaurant
nie. Ek bestel vleissnitte op s'n Engels: rump, T-bone of fillet. Ek en die kelner sal
uitbars van die lag as ek horn om beeshaas/fie-jy vra. En hoekom 'n rietblits-met-kola
bestel as jy eintlik 'n cane & Coke wil he? My suster - en sy is ook geleerd - nooi: 'Wil
julle nie Sondag kom lunch nie?' As stokperdjie teel en skou ek honde - pugs. As jy
se jy teel mopse, gaap almaljou aan - of dinkjy is verwyfd. So kan 'n mens aangaan.
'n Mens se 'Pavarotti sing met balls.' Asjy se 'Pavarotti sing met teelballe,' beteken
dit iets anders. En Saterdagoggende word jou kredietkaart platgestryk vir CD's - nie
laserskywe nie. Mooi woorde sal natuurlik altyd mooi bly. Ek praat van 'hysbak' en
nie - na die Hollandse voorbeeld - van 'lift' nie ... " (Stephan Bouwer in Rapoort, 16
April 1995)
(3)

"... Net soos 'n vrou nie met haar nightie by 'n dinee sal opdaag of 'n man met sy
rugbyboots sal gaan dans nie, so weet elke taalgebruiker, deur sy/haar taalervaring,
watter styl of register hy/sy in watter omstandighede moet gebruik ... Lyk my die
bevrydingspropaganda dat Afrikaans haar borstrok moet uittrek en al jillende moet
paartie het nou die nadraai dat almal begin dink 'to mix is cool' ... Op hierdie soort
ge-mix word en sal daar nog steeds gefrons word as dit voorkom in diskoerse waar die
gebruik van Standaardafrikaans - die kultuurvorm van Afrikaans - verwag en vereis
word: in die openbare domein, soos in die hof, die onderwys en die media. Mens skryf
en praat (so na as moontlik) in hierdie varieteit van Afrikaans ... as jy dit het oor die
ekonomie, politiek, nuus en ander sake waar die styl heelwat meer formeel en die
geskrewe taalgebruik versorg moet wees. Probleem is dat dit ook die vari.eteit is wat

as die enigste vorm van Afrikaans voorgehou word, ten spyte daarvan dat ons almal
weet dat jy nie met hierdie soort kispak of tabberd die kroeg binnestap, met vriende
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kuier of grappies vertel nie ... Naas die basis van Standaardafrikaans, deel die meeste
van die mod.eme Afrikaanse omgangsvarieteite 'n massale ontlening aan Engels ...
In die omgangsvarieteite mix ons na hartelus, nie net omdat daar vir baie begrippe
nie [lekker) Afrikaf.mse woorde is nie, maar juis ook om informaliteit, intimiteit en
solidariteit oor te dra. Rubrieke is een so 'n plek waar die soort informaliteit kan pas,
maar dit kom ewe misplaas en vervreemdend voor as daar ge-mix en ge-match word
in omstandighede waar dit nog steeds vir die taalgevoel nie pas nie. Omgekeerd geld
dit ook dat die doelbewus geskepte Afrikaanse

woord {bv. duinebesi.e,

klinknaelbroek} i11; die omgangstaal ook vervreemdend kan werk. Die vorme kan

methul assosiasie van taalpurisme en taalnasionalisme die gesprek binne dring wat
in sommige gevalle nie bevorderlik is vir die verhouding tussen die gespreksgenote
nie. Die wering van omgangsvorme uit die standaardtaal skep 'n al hoe groter

wordende kloof tussen Omgangsafrikaans en Standaardafrlkaans.

In die

verlede was dit veral die anglisismevrees, gebore uit 'n soms misplaaste omvattender
suiwerheidstrewe, of die

d~lbewuste

skep van vervreemding in die Afrikaanse

taalgemeenskap, wat hierdie kloof vergroot het. Vandag is daar dan ook oproepe

dat die kloof oorbrug moet word deur veel meer van die omgangsvorme in
Standaardafrlkaans in te voer, om aan hulle amptelike erkenning in ons
woordeboeke en spelreels te gee. Die pleidooi is nie om Standaardafrlkaans
af te skaf nie, net om die twee nader aan mekaar te bring. Want dan sal
Standaardafrikaans ook 'n verenigende simbool kan word van die volle reenboog wat
sy sprekers is. Bemagtiging deur die mens se moedertaal le nie in die afskaf van
enige van sy varieteite nie, maar juis daarin datjy al hierdie U:itdrukkingsmiddele

totjou beskikking het om in elke soort diskoers die fynste van denke en emosionele
belewenisse tot woorde te kan maak." (Piet Swanepoel in Insig, 31 Maart 1995:48)
(eie kutsiverings en vetdruk)
(4)

"Standaardafrikaans bet nou 'n keerpunt bereik, wat te doen het met sy sosiale rol en
sy verhouding tot die Afrikaanse omgangstaal ... Dit is in elk geval duidelik dat die
broeiende politieke tifoon 'n ekonomiese getygolf oor

Standaardaf~ans

gaan laat

spoel ... Origens sal die vak Afrikaans self, soos wat hy aan sowel eerste- as
vreemdetaalgebruifers ondei;Tig word, wesenlik moet verander. Die vakinhoud en die
meeste handboeke is argaies ... Tussen die standaardtaal en omgangstaal is daar 'n
domeinverskil.

Die Standaardvarieteit wat in die sogenaamde hoe domeine

aangewend word as middel van die reg, die onderwys, die wetenskap en die literatuur.
Die omgangstaal

~ord

aangewend in die private sfeer, in die huisgesin en ondet

vriende. Dit is vir die gesonde groei van 'n standaardtaal noodsaaklik dat daar 'n
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organiese band met die omgangstaal bestaan, omdat die standaardtaal voortdurend
deur die omgangstaal venyk word en so 'n verbondenheid die toeganklikheid van die
standaard verhoog. 'n Toestand van diglossie heers wanneer daar 'n kloof tussen
standaardtaal en omgangstaal ontwikkel het, wanneer die standaardtaal en
omgangstaal weliswaar verwante taalvorme is, maar ingrypend van mekaar verskil.
. . . Daar is nou 'n diglottiese verhouding tussen die Afrikaanse standaardtaal en
omgangstaal, wat met verskeie faktore te doen het ... Standaardafrikaans is
oorgekultiveerd ... Die stigmatisering van die Afrikaanse omgangstaal is vererger deur
die kastestruktuur binne die Afrikaanse taalgemeenskap en die beklemtoning daarvan
deur Afrikaner-Nasionalisme, die dryfkrag agter die standaardisering van Afrikaans.
Die beweging vir "Swart Afrikaans" of" Altematiewe Afrikaans" is 'n reaksie teen die
ideologiese verbondenheid van Standaardafrikaans met Afrikaner-Nasionalisme in 'n
poging om Afrikaans met nuwe waarde-inhoud te vul. Hierdeur word die verskil
tussen Standaardafrikaans en omgangstaal nog duideliker gemaak. Die verwydering
tussen
Standaardafrikaans en die Afrikaanse omgangstaal is om verskeie redes te betreur.
Diglossie tussen omgangstaal en kultuurtaal is ongunstig.

Dit sny die

kultuurtaal los van die omgangstaal en bemoeilik die verryking van die
kultuurtaal deur die omgangstaal. Dit sal die verwerwing van geletterdheid
in die Afrikaanse kultuurtaal verder aan bande le en bemagtiging deur middel
van Afrikaans kompliseer ... Die invloed van Engels, veral op die omgangstaal, het
'n kloof laat ontst:aan tussen die hiperkonserwatiewe skryftaal en die omgangstaal."
(Ponelis, 1992: 76-84)
(5)

"Afrikaans is die taal van alle moontlike vorme van Afrikaans. Dus: RhehobothAfrikaans is Afrikaans, Jan Spies se Afrikaans is Afrikaans, standaard-Afrikaans is
Afrikaans, die taal van die Wes-Kaap is Afrikaans, die geradbraakte Afrikaans van die
Engelssprekendes is Afrikaans.

Afrikaans is daardie totaliteit.

Korn ons maak

Afrikaans dus 'n bietjie los, 'n bietjie wyer - rol horn uit soos 'n klomp deeg ... Binne
Afrikaans bestaan 'n ontsaglike ryk variasie. As jy dus vir my vra of dit verkeerd is
om te bry, dan moet ek vir jou se nee, dit is nie verkeerd om in Afrikaans te bry nie,
want in bepaalde varieteite van Afrikaans bry mense. Dus kan dit nie verkeerd wees
nie. Is dit verkeerd in Afrikaans om te se: 'Ek het gister kom gespeel '? Iemand wat
nie uit die suide van Suidwes kom nie, sal se dit is verkeerd. Maar dit is nie, want dit
word gese binne bepaalde varieteite van Afrikaans. Nou kan ek dus beweer dis reg
om in Afrikaans te se: 'My seun is in die army.' Want daar is 'n bepaalde varieteit
van Afrikaans waar mense van die army praat en dan is dit nie verkeerd nie." (Du
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Plessis, H., 1988:30)
(6)

"Ek dink dis (altematiewe Afrikaans en die Voelvry-beweging) goed, enige altematief
is goed . . . Nie omdat dit altematief is vir wat hy voor staan nie, maar omdat dit
oopmaak

is

vir

nog

meer

moontlikhede

'n

vermenigvuldiging

van

uitdrukkingsmiddele ... En ek hou van wat ek lees daarvan ... daar's 'n lekker
satiriese inslag ... Dis goed dat hulle daai vroomheid wegvat. En die Afrikaners is tog
so gekniehalter deur die geveinsdheid." (Breytenbach, 1990: 10)
(7)

"(Johannes) Kerkorrel se sinvolle lirieke en sy uitstekende backups ... onderskei horn
van die res. Sy musiek het 'n universaliteit wat 'n mens nie vind in die Afrikaanse
musiek watjy gewoonlik op die senders van die SAUK hoor nie ... Afrikaans het nog
nooit so sultry en sexy geklink soos in die liedjie Sy Beweeg nie. Volgens Kerkorrel
is dit 'n 'minor blues-stuk wat oor meer as twaalf bars strek' ... Dit is goed dat hy
deesdae ... blootstelling op SAUk-TV kry ... omdat soveel meer mense op hierdie
manier kan kennis maak met Bloudruk en goeie Afrikaanse musiek." (Albrecht,
1992:57)

(8)

"'Comrades, die struggle vra 'n groot commitment van ons,' het Randall van den

Heever een van sy leerlinge aangehaal.

'Die soort taal is nie versoenbaar met

staatsbeheerde Afrikaans nie. Die leerling wat horn op emosionele wyse oor die
struggle uitspreek, is die swakste taalleerling in die Afrikaanse klas, want hy is nie

vry om te praat soos hy wil nie. Taal is wat uit die monde van die gepeupel kom en
nie wat die taalfilosowe dink daaruit behoort te kom nie.

Daar behoort geen

standaard vir standaardtaal te wees nie - die boorlingspreker is altyd reg.

'n

Gemeenskap se taal is heilig ... Om dit te beskryf as afwykend of onbeskaaf, is die
hoogtepunt van arrogansie.'" (Randall van den Heever in Grobler, 1989:44)
(9)

"Die grootste probleem met Afrikaanse musiek tot dusver was dat bittermin daarvan
lewenskragtig was. Nou, terwyl baie mense beswaard is oor die toekoms van die taal,
sal dit interessant wees om te sien wat in die Afrikaanse musiekw~reld gaan gebeur.
Dit is belangriker om kreatief met die taal te woeker as om dit op 'n bierblik te sien.
Een ding is seker: Afrikaans lref in al sy werklikheid op Koos Kombuis se CD."
(Arnold, 1994:35)

(10)

"Hoe word Standaardafrikaans gepraat en geskryf deur ... standaardtaalgebruikers?
Probeer 'n mens hierdie vraag beantwoord, dan staan dit vir 'n feit soos 'n koei dat

440

die gesproke Omgangsafrikaans van geleerdes en nie-geleerdes, van oud en vanjonk,
van arm en ryk deurspek is van Engelse woorde en uitdrukkings ... floe omvattend
hierdie ontlenery aan Engels is, sien 'n mens elke dag in die Afrikaanse roman en die
Afrikaanse koerant, veral in skryfsels waarin daar gepoog word om die infonilele
Afrikaanse omgangstaal saam te vat ... Die punt is verder dat dit hierdie
Omgangsafrikaans is wat die voedingsbron vanformele geskrewe Afrikaans is, en dit
ook moet wees as ons nie 'n vorm van Standaardafrikaans wil skep wat radikaal van
Omgangsafrikaans verskil nie." (Swanepoel, l 995b:48)

[5]

Kritiek teen vernuwing in Afrikaans

(a)

"Hulle dink dit is h()Og in die mode om Nataniel na te praat; hulle lag vir horn, want
hy is tog te "cute", i:naar min besef hulle dat hy besig is om met hulle te spot ... Maar
wanneer onderwysers, predikante en ander grootmense begin praat van "stunning",
"cool", "fab", "obviously", ens., om aanklank by jongmense te vind, dan het dit tyd
gewotd om hulle reg te help want dan het hulle nie 'n "clue" nie. Sensitiewe tieners
sal baie gou aanvoel dat die oom of tannie nie eg is nie, selfs besig is om by hulle te
,,

kruip ... dit bring eerder 'n verlies aan respek mee ... Diegene wat met jongmense
kommunikeer, kan gerus maar hulle "cool" en "stunning performances" los. n
(DB, 11 April 1995)
(b)

"Is dit hoe Afrikaners Afrikaans praat - soos die mense in die nuwe TV-reeks
Paradys? As dit is, wil ek nie meer 'n Afrikaner wees nie. So ongelooflik common

is dit.

Die draaiboekskrywer ... het reeds in Konings daarmee begin; hierdie

brabbelagtige brousel deurspek met Engelse woorde waannee ons nou weer ...
geteister word, en wat sedert die sogenaamde bevryding van Afrikaans ook as 'loslitAfrikaans' bekend staan ... Daar is seker Afrikaners wat so praat, maar ek clink hulle
is ver in die minderheid. Beskaafde, opgevoede, ordentlike Afrikaners praat nie so nie
... verreweg die grootste meerderheid Afrikaners is uiters gesteld daarop om Afrikaans
so korrek en suiwer moontlik te praat .., (D)is tyd dat die organisasies wat hulle vir
die bevordering van Afrikaans beywer om dit ter wille van die "people" 'n
I

"vriendelike" taal te maak, minder gatoorkop slaan en Hewer hul ,aandag, geld en
energie daarop toespits om Afrikaners te leer om nie die Afrikaans van Paul C. Venter
in Paradys te praat nie, maar die Afrikaans van Langenhoven, NP van Wyk Lou:w en
Van Melle." (Die Volksblad, 24 April 1995)
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(c)

"Ek kan nie glo dat iemand van Afrikaans 'n common, brabbelagtige brouseltaal wil
maak sodat dit kan voortbestaan nie ... Hulle Afrikaans met 'n 'difference' ... Daar is
inderdaad 'n 'difference' tussen hulle en die meeste Afrikaanssprekendes . . . wat,
indien dit getoets kan word, oorweldigend ten gunste daarvan sal wees dat Afrikaans
in sy suiwerste vorm, sonder besoedeling uit watter oord ook al, gebruik moet word
om juis sy voortbestaan te verseker ... Dit beteken nie hoogdrawende ... kanselAfrikaans ... nie. Maar sekerlik ook nie die loslit-brousel van die wonderbaarlike BoKaap wat nou met tipiese Kaapse vermetelheid vol historiese mistastings as die
eintlike skeppers en hoeders van Afrikaans na vore tree nie ... Wat beteken dit alles?
Niks anders nie as dat die stryd voortduur.

Die volgehoue stryd om gewone,

verstaanbare, beskaafde, suiwer Afrikaans tot die dood toe te bevorder en te
beskerm." (Die Volksblad, 16 Februarie 1994).

[6]

Neerhalende en stigmatiserende lemmas en beskrywings in WAT

In die verduidelikings van die lemmas in Deel I van die WAT verskyn verskeie neerhalende,
verkleinerende en stigmatiserende aanhalings en verduidelikings. Die volgende is enkele
voorbeelde:
(a)

"b. (hoofs. veroud.) Nie-Blanke: Daar was drie kaffers ... Daar was op aarde geen
ruimte vir die blanke meisie en my aan die eenkant en die drie kleurlinge aan die
ander kant nie ... Die plundering wat ons hier moet verduur van die Kaffers en ander
kleurlinge ... 'n Kleurling beteken 'n persoon wat volgens sy voorkoms en ook deur
algemene aanvaarding en reputasie nie 'n blanke persoon is nie ... 2. Kleurling. Lid
van 'n onderskeibare, hoofs. Afrikaanssprekende ... bevolkingsgroep van heterogene
etniese verband, lig tot donker van kleur, gew. bruin, woonagtig veral in Kaapl. ...
histories voortgekom deur bloedvermenging, in wisselende mate en grade tussen
blankes (veral i/d vroee dae van die volksplanting) en nie-blankes en Negers uit O.Afr.
en Madagaskar en die inheemse bevolkingsgroepe, veral die Khoivolke ... Hierdie
kleurlinge praat almal 'n soort van vervormde Afrikaans ... Kleurling: -agterryer ... bediende . .. -jong . . . -plaasarbeider . . . -volkies."

(Bovermelde onder die lemma

kleurling.)
(b)

"... Dis slegs die taal van die afstammelinge van die eienaardige ras kleurlinge wat in
die sewentiende eeu aan die Kaap ontstaan het. Dit het byvoorbeeld geen betrekking
op die Afrikaanse uitspraak van Indiers en naturelle nie. Hierdie twee groepe praat

442
wat ons onderskeidelik "Koelie-Afrikaans" en "Kaffer-Afrikaans" kan noem ... en al
drie wyk baie van die standaard-uitspraak af ... "

(Onder die lemma kleurling-

Afrikaans, Kleurling-Afrikaans.)
(c)

"... eenvoudige volksliedjie, ontstaan onder die Kleurlinge, gew. met herhalings, soms
min of meer sinloos ... " (Onder die lemma Kleurlinglied.)

(d)

"Kleurling-persone wat die land afloop sonder blykbare middele van bestaan ... "
(Onder die lemma kleurlingpersoon.)

(e)

"... meer bep., eenvoudige rympie of s~goed op rym ... 'Wegskoffel, deurblaas,/Nog 'n
dop my baas!'" (Onder die lemma Kleurlingrympie.)

Onder ander lemmas van Deel I kom die volgende onder andere voor, sonder enige
kwalifikasie hoegenaamd:
*

aanklam: "(Kleurl.) 'n Dop wyn gee: Gaan Oubaas my dan nie 'n bietjie aanklam
nie?" (p.18)

*

afstamp: "(Kleurl.) (Droe, stywe kos) Vinnig insluk: Baas, ek gaan nou net eers 'n
bietjie mieliepap afstamp." (p. l 00)

*

aghoes (1): "III tw. (veral Kleurl.) Gesondheid! - deur volk aan mekaar ges~ wanneer
hulle sterk drank gebruik." (p.114)

*

agteruitbaster: "w. (i/d taal v/d Rehoboth-basters). Swart of basterbloed opneem.
Teenoor vooruitbaster." (p.124)

*
*

baasgoed: "(Kleurl.) 1. Baas-hulle 2. Baas." (p.313)
bang (1): "b.n en bw.: ... 5. (Kleurl.) Uitstekend; Die goed groei bang. Hy slaan die
ghitaar bang." (p.328)

*

bol (1): "13. (Kleurl.) Lawaai: Die volk het bol gemaak op straat en moet nou voor
die magistraat kom." (p.4 77)

*

brandvoetjie "2. (Kleurl.) Brandewyn." (p.522)

*

buikswaers "mv. (Kleurl.) Mans wat 'n gemeenskaplike vrou aanhou. Ook genoem
buikbroers." (p.550)

[7]

Enk.ele Afrikaanse uitdrukkings wat na aanleiding van die
Engelse

model

gevorm

is,

en

wat

sonder

meer

in
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Standaardafrikaans aanvaar kan word, aangesien teenkanting
teen hierdie vorme nie berus op grammatikale gronde nie, maar
op ideologiese oorwegings soos Anglisismevrees en taalpurisme:

Hy het 'n groot mislukking uitgedraai; Hy dink hy is die kat se snor; Hy het te veel
ysters in die vuur; Hulle het weer opgemaak; Agter geslote deure bespreek; Sy
verloor maklik haar humeur; die hardefeite; vraestelle inhandig; Dit sal handig te
pas kom; Kom asseblief tot die punt; Ons het baie in gemeen; 'n bus vang/kry; dis
algemene kennis; in iemand se slegte boeke wees; so oud soos die berge; elke Tom,
Dick en Harry; Dit vat die koek; Ek vang die grap; Wat isjou ouderdom?; Vatjou
tyd/Vat dit rustig; Wat is die tyd?; My pen is besig om op te pak/in te gee; die kat
uit die sak laat; 'n tweegesig; Hy het 'n slegte rekord; Volg jy my?; Dit het my
afgesit; katte en honde reen; 'n stryd om lewe en dood; Ek is tussen twee vure oor
die saak; Hy het groen vingers; Dis maar die verloop van die lewe; Hy is besig om
my 'n harde tyd te gee; Ons lei deesdae 'n lekker lewe; Sy het die deur in my gesig
toegeslaan; Hy het 'n gek van homself gemaak; Hy het altyd op alles 'n antwoord
gereed; Hy is baie vol van homselj; Die grap is op jou!; Hy gee my komplimente;
Botter kan nie in sy mond smelt nie; Dit gaan handig te pas kom; Tussenjou en my
ges~

... ;die emmer skop; Ek trek sommer jou been; Dit sal die dag wees!; Nou gaan

ek my voet neersit; 'n perd van 'n ander kleur; in iemand se keel ajklim; Ek het
niks tyd vir hom nie!; Dit gaan tyd vat; Hy het 'n besigheid; Ons gaan kamp; Ek
sien jou punt; In die

oe

van die wet is jy skuldig; Jy weet beter as dit; 'n brief

opskeur; Daar is baie onkostes verbonde aan die konstruksie; Ek gun myself maar
min; Almal van ons weet waaroor dit gaan; Ek het geen

s~

in die saak nie; Hy het

in Soweto opgegroei.

[8]

Vollediger response van leerlinge op Vraelys 1

I

(b)

Redes waarom die meerderheid resoondente nie van die Afrikaans-leernlan op
skool hou nie (presies soos hulle verskyn het):
"Dis vervelig"; "Want dit klink nie so oorspronklik soos Engels nie"; "Die
literatuur is lekker maar die res is jeg"; "Die taalonderwysers is te streng";
"Jy gaan nie iemand in die straat voorkeer en sy sinne begin ontleed in
woordsoorte, of vir horn redes noem hoekom woorde los of vas geskryf word
nie"; "Party van die taal is so onsinnig en salons nooit weer eens gebruik nie";
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"Ek dink nie dis bruikbaar in die lewe nie"; "Dis vervelig, Engels is baie meer
interessantl"; "Wat moet ek eendag daarmee doen?"; "Dis moeilik en vervelig";
"Ek sal die helfte van die taal nooit gebruik in die toekoms nie"; "Die boeke
wat voorgeskryf is, is nie goed nie"; "nie van toepassing"; "die idiome is
verouderd"; "Dis boring"; "Dit is simpel om te leer"; "Dis te langdradig"; "Daar
is sommige kinders wat nie HG kan verstaan nie. Hulle word dus gedwing";
"Daar is dele van die werk wat mens nie nodig het in jou latere lewe nie";
"Omdat ons te veel nonsens leer en te min dinge wat werklik belangrik is";
"Dit is nie van toepassing nie"; "Ek vind geen praktiese nut in goed wat ek leer
nie want wat wil ek eendag maak met dinge soos affrikate, doeblette"; "te veel
reels"; "Dit is te veel leerwerk"
2

(b)

Belangrike

opmerkings

oor

waarom

die

resoondente

naas

die

taalwetenskaplike sinsleer en morfologie die minste van idiome ll 7.8%) hou:
"dit is te langdradig en dit kry nooit end nie"; "Dit is te veel lyste"; "om
daar is te veel om te leer"; "Ek kan dit nie in my kop kry nie"; "dit is nie
lekker nie, verstaan dit nie"; "te moeilik om te leer"; "ek verstaan nie hulle
betekenisse nie"; "dis oudmodies"; "Dit moet altyd presies wees"; "DIT IS
OUTYDS EN HET NIE BETREKKING OP DIE LEWE NIE"; "Baie van die
idiome gebruik ons lankal nie meer nie".
6

(b)

Redes waarom die meerderheid van die resoondente nie die taal van
Afrikaanse taalhandboeke gebruik nie:
"Dis 'n stupid taal"; "Dit maak jou deurmekaar"; "As ek formeel praat lag
hulle my uit"; "Asjy moet praat soos die formele Afrikaans klinkjy baie "lady"
agtig"; "Dis te styf en formeel"; "Dit is vir ou mense"; "Want al my friende
(sic) praat so en hulle sal dink ek is mal"; "Die taalboek se taal is te moeilik
om als te

~.

Dit is te hoog"; "HULLE SAL NIE VERSTAAN WAT JY Se AS

JY SOOS 'N HOOGS GELEERDE PRAAT NIE, DIS TE FORMEEL"; "Dis te

hoog"; "Dis boring"; "Dis vervelig"; "Moderne Afrikaans is meer Engels"; "Dis
te lank en vervelig"; "Dis te hoogs Afrikaans. Almal verstaanjou nie"; "As
ek by my vriende is praat ons gewoonweg"; "Ek praat net party woorde
dieselfde as in die handboek"; "Taal is vir die skool, saam metjou vriende wil
jy nie afshow (taal praat) nie"; "Want dit is nie lekker om voor jou maats so te
praat nie"; "Wantons praat "slang" woorde"; "Dit klink beter in Engels, bv.
jeans"; "Dit klink te grand"; "Hui mag soms dink jy's mal"; "Dis te hoog
drawend (sic) (asofjy net die een is en dinkjy's baie goed)"; "Ek praat soos dit
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kom as ek 'n Engelse woord ken en nie die Afrikaanse een nie gebruik ek die
Engelse een"; "Dit klink te geleerd"; "Want ek gesels lekkerder daarsonder";
"sommer wantons praat slang"; "Dis uitl"; "dit klink simpel"; "Dis te snaaks";
"Dis te hoog en klink so hoogmoedig"; "Die jeug praat nie suiwer Afrikaans
nie"; "Die Afrikaans van jou taalhandboek is dikwels te hoogdrawend"; "Dis
te styf'; "Jy kan jouself beter uitdruk deur sommige woorde in Engels te
gebruik of op 'n ander manier"; "Dis te hoogs Afrikaans"; "Ons praat engels
(sic) tussen in"; "Jy voel uit die gesprek uit asjy sulke woorde gebruik"; "Dit
klink nie lekker nie"; "Jy moet in wees"; "'n Mens praat nie so formeel nie".

8

(b)

Redes waarom die meerderheid respondente van mening was dat die jag op
Anglisismes oordryf word:
"Omdat ons so grootgeword het"; "Die meeste mense praat so"; "hulle maak
te veel "fuss" daaroor"; "Dis ons manier van praat"; "Dis maklik op die tong";
"NATUURLIKE PROSES OMV. ANDER TALE OOR TE NEEM"; "Dit klink
ouderwets"; "Meeste mense ken nie eens die Afrikaanse woorde van sommige
dinge nie"; "Die mense is te streng daaroor"; "Alle mense gebruik Engelse
woorde in Afr."; "Iemand het altyd iets te se oor jou taal"; "Mens kan nie altyd
perfekte Afrikaans praat nie"; "Hulle is te taal-bewus"; "Almal verstaan
anglisismes wat ons praat"; "Dit is tog net allerdaag (sic) om sulke woorde te
gebruik"; "Hamer elke keer daarop"; "Nuwe woorde sal verwelkom word";
"Ons wil ook lekker woorde he"; "sommige woorde klink beter in Engels"; "dit
maak afrikaans (sic) makliker om te praat"; "Ons is tog tweetalig"; "alle mense
gebruik Eng. in Afr."; "Almal praat so"; "dis maklik om lekker te praat";
"almal

se

altyd jy moenie"; "Die kinders gebruik deesdae baie Engelse

woorde"; "Die mens praat allerdaag (sic) so"; "ons kan dit ook gebruik omjou
beter uit te druk"; "Die Engelse woord klink beter as die Afrikaanse s'n";
"Engels klink beter as Afrikaans"; "Laat die taal ontwikkel soos dit wil"; "want
dit word baie gebruik".
13

(b)

Opmerkings oor waarom die meerderheid resoondente se dat die sogenaamde
"kleurling-Afrikaans" "lekker" uitdrukkings het:
"'n Mens moet nie so styf wees nie"; "dit rol lekker oor die tong"; "Om aan te
pas by vandag"; "meer in die modeme tyd van toepassing"; "BAIE GEBRUIK
DIT"; "EK GEBRUIK DIT SELF"; "want dis lekker"; "klink lekker"; "Dis mooi";
"Dit is vinnig om te se"; "dit se makliker"; "klink rof''; "Dis 'n eerlike
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uitdrukking"; "Hulle

s~

alles so lekker"; "hulle

~

alles so anders"; "dit is

lekker om so te praat"; "dis glad op die tong".
14

(b)

Opmerkings oor waarom die meerderheid van die resoondente ten gunste was
van die opname van meer Engelse woorde in Afrikaans:
"Dit is 'n beter taalverskeidenheid"; "Afrikaans het lewe nodig"; "want dan sal
dit nogal lekker klink"; "dit klink beter"; "Dit sal die taal minder formeel
maak"; "Almal gebruik dit deesdae"; "Engels het party goeie woorde wat ons
baie gebruik"; "ons praat so"; "klink beter as Afrikaans"; "Afrikaans is droog";
"lets beter beskryf"; "Daar is woorde wat ons mee grootgeword het"; "Dis
lekker woorde"; "Want die mense praat so"; "Afrikaans sal makliker praat";
"Engels is 'n beskrywende taal"; "Dis soms meer beskrywend"; "Dit is hoe ons
in die lewe praat"; "Sommige woorde se Engelse woord word meer gebruik as
die Afrikaans"; "Gee meer lewe"; "sommige woorde is korter"; "Dit is al klaar
so"; "DAAR'S NIE VERTALINGS DAARVOOR".

15

(b)

Insiggewende redes waarom die meerderheid respondente "okay" verkies:
"DIS MY WOORDESKAT!"; "EK LAYK ENGELS!"; "Dit is algemeen"; "Dit
klink lekker"; "Almal gebruik dit"; "Want dis 'n gewoonte"; "Ek hou daarvan";
"Die ander is te hoogdrawend"; "Dis hoe ek praat"; "Dit is gou"; "vinnig en
kort"; "dis maklik op die tong"; "Dit
maklik en almal

[9]

Dialoog uit

~

~

lekker"; "klink in die mode"; "dit is

dit"; "Meer alledaags"; "Dit klink kwaai".

"Tussen Duiwels",

"Vetkoekpaleis",

"Lipstiek

Dipstiek" en "Orkney Snork nie 2 - nog 'n movie"
Tussen Duiwels
fed-up (gatvol); the more the merrier; ek soek dit nie; 'n skyf (sigaret); my uniform
short 'n lekker press; Ek het genuine geweet dis myne; Dis sommer 'n joke; Bennieboy staan agter in die queue; Jy hou jou bek van my af - try it!, Kyk of julle daai
skottelgoed kan tackle; jy't 'n white boyfriend gehad; Maybe kan jy dit disguise;
Moenie garter belts bydra nie; Jong, 'n mini-skirt - mens moet oppas vir pantyhose
wat wys; Ons fight om te survive; Jy skuld my hoeka 'n favour; Jou ~I trust my niks;
Op die sewende dag sal jy uitpass en rus; Van wanneer af is jy so 'n Christian?; Hy
moet net watch; Goed soos daai plat Twiggy is sexy; Bogger boyfriends; Ek sal fight
vir 'n huis in Rondebosch met speakers en 'n fancy Mere in die drive-way; Waar kry
jy so 'n bargain in 'n shop?; Oh well, sal maar myne fix - die ding kort net 'n
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transistor; Sy't al wat 'n gogga was getorture; Het sy maar geweet die genuine, total
bleddie monster kom nog; Die usual is te klein - maak dit 'n big orte; Ek short 'n
family hier; Ek sal nie split nie, moenie worry nie; Komaan, jy's die mechanic; Wat
soorte musiek like jy?; Bietjie lekker ou night shift vanaand; Vir wat loop jy dan net
'

so?; Ek watch vir jou, n@?; Never mind as jy my huis sien; Daai's nie fair nie
Vetkoekpaleis
sweet blue boggerol; geworried; my luck draai; that's it! (dis finaal,. dis al); relax!;
laaitie; hogger die familie;jy's welkom (you're welcome); so toe soos 'fl klei-os se gat;
shaddapl; sharrapl; smart; vetkoek.en mince; till (kasregister); tip; No problem!; Okay,
I

ek check net!; Ek sien nie juis customers toustaan nie; Glo my, sy't nie 'n clue nie;
Dis 'n baie sophisticated drankie - Cream Soda en cane; iets offer om te drink; oefen
dat die boobs nie hang nie; Hy't 'n geweldige hang-up oor kleur; Waar's die
inspekteur se doggy-bag?; Jy's besig om die dam onder die gans se gat uit te ruk; 'n
blind date; Ja, strue's bob; Julle lyk almal stressed out; bachelor's pahy; So dik soos
'n bus; Ek het goed met die tips gedoen; Okay, jy't jou punt gemaak; Net so 'n ou
katspoegie; Dankie vir diejop; in die agterste ry van die drive-in; Okay, baail; Migraine
se gwar - daai's babelas; Ek gaan vir my 'n flat kry; Ek's nie eintlik 'n waitress nie;
As Zonzo smile, sien mens oom se kroontjie; Mans is nie so geworried oor hul figures

nie; Mans koop oor die algemeen meer take-aways; No hard feelings; Daai blonde
cherry wat hier werk; Tussen I 0-uur en 12-uur is dit happy hour; G'n wonder Boeboe
het so 'n fabulous figure nie; Hy't nog 'n take-away ook georder; Ons het 'n spy in die
winkel; Vir jare dink ek hy verkoop net chicken peri-peri; Seker weer 'n motorbikeongeluk, net van afshow; Laat ons nie nou panic nie; met vreemde vrouens flirt;
Hier's die slippies vir die perde; Toe hulle die drip aansit, toe loop ek; Julle trek nogal
na mekaar; Hulle gaan 'n helse surprise kry; maagspiere soos 'n six-pack; Julle twee
is regte heroes; Dis n.ie so bad nie; Die baas like dit niks; Hy't gelike om my presente
te gee; Die movement kon net nie 'n beterder man gekry het nie; Julle soort is 'n dime
'n dozen; Is ditgenuine maar net 'n storie?; 'n Man's mos 'n bietjie ~hort, man; Net
'n half-jackie, komaan man; Ek's mos 'n ou customer
Lipstiek Dipstiek
Ek het my met die welding-rod gebrand; Miskien hou jy daarvan dat allerhande
perverts vir jou loer; Dis 'n hospitaal, nie 'n bar nie; Toe, toe, move julle mofgattel;
Is jou girlie preggies (verwagtend); Dis ek wat G-strings en suspenders moes gedra
het; Waar die shrink (sielkundige)?; Al daai vieslike pin-ups in sy ga'rage kom af; Ek
sit jou gou op hold (telefoon); Word ek gefire?; Bogger-offl;- Ek's die hele familie se
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handyman; lunch-box; 'n nut case; finish en klaar; Hy's 'n uitgeslape, lae rubbish;
Nou'sjy lekker diep in die kak; Dis daai blond op die bicycle; Hulle gyppo daai skaal
soos dit hulle pas; Ek weet nie eers hoe om 'n plug aan te sit nie; Hy kan nie sy voet
by die deur uitsit nie, dan's hy kniediep in die kak; Hierdie show gaan nog exciting
raak; Daai skuimbal sit vanaand agter tralies; Lekker deur die kak; Jy bestuur soos
jou gat; Is jy besig om koue voete te kry?; Hy worry oor die land se geboortesyfers;
Die troue is af; Ek dogjy werk net met computers; Dis belangriker asjou hang-up oor
kleur; Genuine, ek sweerl; Ons trou nie 'n donder in daai dominee se kerk nie; No way
is hy hieraan skuldig; Jy moet jou kop laat lees; Ek het horn behoorlik sy fortune
gelees; Ons het uitgevind van sy skewe neigings; Daai pad loop one way deur 'n man
se voel; Korn, Lovey.
Orkney snork nie 2 - nog 'n movie
Lukas het die TV [ti:vi:] in sy glory geskop; As ek nie so broke was nie, het ek wragtag
bedank; Het Tienie kom split? (verklik); Kry vir my security op die lyn; Ek het twee
hub-caps gesteel; Die perm (hare) het darem gehou; Dis hoekom ekjou bietjie wil opcheer; Smart horlosie,

h~?;

Dit gee my 'n helse hang-over; Sorry, Doll!; Kan ek vir

antie-hulle vanaand se special se?; Korn ons vier net ons anniversary; Jy was dan
preggies (verwagtend) met Ouboet; Dis lunch-tyd; Ek is gatvol vir elke dag peanut
butter en stroop; Ek kry nou nog hot flashes as ek daaraan dink; Ons kan nie vir
mekaar so koebaai

~

nie; Okay, okay! (bedaar); Dis

di~

klein paloeka en sy sker

(meisie); Die bubbeltjies in die champagne laat my poep; Hoeveel rand moet ek bet?;
Dis 'n groot jackpot; Dis 'n dead certainty; Hulle vertel my my fortune; Dis mos ou
Dikkes en sy side-kick daai; Moenie varkerige goed van ander cherries droom nie; Dis
so sweet!; Gaan en geniet julle honeymoon; Dit word deur auto-pilot beheer; Hier
moet ek soos 'n fool sit terwyl jy rondloop; Ek het skoon die giggles; Jy's so cute as
jy varkerig raak; No problem!; Dit was net good clean fun; Korn ons surprisejou ma
en pa; Ek soek horn! (wil dit he); Check daai nommer; Dis presies hoe my luck werk;
Wat is die odds?; Hy's lucky - daai uniforms is die heel sexyste; Ons paartie noul; so
dronk soos 'n lord; Check ook sommer die tappits; Shamel Het jy 'n nagmerrie
gehad?; In die centre, mister Venter!; Hulle het almal gefade; Julle is gefire - history!;
Dis sommer 'n kak plek die; Hier kom kak; Hy's die vark nogal getip ook; gespraypaint; 'n bussie met white-wall tyres; merry-go-round; Hy gaan ons 'n lift gee huis toe;
G-string; Hulle't lekker prawns geeet; Wat het ek onder my suit aan?; Wat's vir
poering?; Ek het ge~ ons moet disco toe gaan, maar jy wil mos na die larny plek toe
gaan; Ek ken van wyn; Die. bokse het almal plastic kraantjies; Hulle gee dit vir die
pilots; Dit het niks met julle uit te waai wat ek op die zink doen nie; off-cuts; welding
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rods; Hy's die groceries se geld vergeet; Speel die double, man (perdewedrenne); Ek
is dik vir horn; Elke blerrie dag dieselfde; Ek maak my eie samies (toebroodjies); Is dit
gesond as my beste ~l heeldag by haar kom sit en Irish coffees drink?; Fritz Maritz
die spietkop; la pa-side; Ek het 'n voel hoor fluit hier was 'n silwer anniversary vandag;
O dis beautiful, ek kry sommer goose-bumps; Oh no!; Jy moet sien hoe cheeky raak
sy; gin-'n-tonic; sockets; stupid; Laat hy val waar hy wil - bottoms up!; Jy's dit
anyway in die micro warm gemaak.

[ 1 O] Enkele neologistiese Afrikaanse idiome
Ek sal jou loer, my broer

Tot siens, sienjou weer.

'n Steek vang

Jaloers wees.

Ek is gegrou

Ek is baie honger.

Bobbejaankaal

Heeltemal kaal.

Teen die tak skop

Rebelleer.

Iemand bitterbek gee

Iemand verslaan; klop.

Hy is geklagga-die-kloggo

Hy is besope/mal.

Hy het 'n streep deur die perske

Hy is gek; mal.

Dit steekjou in die oog

Dit pas nie; dit skry.

Hy het nie tyd saamgebring nie

Hy is kort van draad.

'n Opstershuis

'n Dubbelverdiepinghuis.

'n Plathuis

'n Enkelverdiepinghuis.

Meisieneste

Maisonettes.

Hy's nie van hier rond nie

Hy het uitstaande kwaliteite.

Hy is kerkwerklik

Hy werk hard vir die kerk.

Hy het Chris gedraai

Hy was 'n Moslem wat 'n Christen geword het.

Die omkom van die bom

Die resultaat/gevolg.

Hy praat nie meer saam
met ons nie.

Hy het 'n ander geloof aanvaar.

Die Boereskool

Die Polisiekollege.

'n Klapperyster

'n Pistool.

In die bad gaan sit/
Jy gaan bad

Tronk toe gaan.

Ek is daar vir dit

Ek is gereed.

Die Gattas/Mapoesas

Die Polisie.

Die kind is die wil uit

Die kind is wederstrewig.

Hy is kort gekap

Hy is kort en dik/fris.
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Hy is witbene

Hy is dood.

Hy het gaan molle oppas

Hy is dood.

Hy is Lang bome toe

Hy is dood.

Die gat vat

Loop/wegvlug.

Gesig koop

Guns probeer wen.
Iemand doodmaak.

Iemand ghalk
Iemandg6ba

Iemand dophou.

Kap hom met 'n kraai!

Steek horn met 'n mes.

Druk hom met 'n klej/skiet!

Steek horn met 'n mes.

Saans gousblom,
smorens molshoop

Saans baie aktief, in die dag nutteloos.

Om te kazat

Om te deel.

Hoesit, my gazi?

Hoe gaan dit, my vriend? (lgazi

= isiXhosa:

"bloed";

dus letterlik: Hoe gaan dit,' my bloed?)
Hy staan op die dak
Moenie gaan

"fi.Jf'

nie

Hy is kwaad.
Moenie gaan oorvertel nie.

Sy's met die lyf

Sy is swanger.

Sy's dik geeet aan die liefde.

Sy is swanger.

Sy is in die rug geskop.

Sy is swanger.

Wanneer laaijy aft

Wanneer kraam jy?

Die tamatie is ryp

Die tyd is gelee.

Ek sal jou later volmaak

Ek sal jou later inlig/vergoed.

Kap zip!

Bly stil. (Hier kom die persoon wat dit nie moet hoor
nie).

Hy het die eier weggele

Hy het 'n buite-egtelike kind.

Jou naam loop in die pad

Almal skinder oor jou.

Slangband trek

Honger wees.

Ek het ook 'n vel oor my gesig

Ek het ook gevoelens/Ek kan ook seerkry.

'n Tetteband

'n Bra.

Ek het my werk opgegooi

Ek het my werk gelos.

Band trek/band stamp

Toilet toe gaan.

Ek het dit in die ore gekom

Ek het gehoor dat ...

'n Man in 'n broek

'n "Ware" man.

Teen die karre skop

Kwaad/oproerig word.

Die kind staan teen my op

Die kind is weerbarstig.

Ek is van my geld verlos

Ek is beroof.

Haar onderlyf le in die pad

Sy is losbandig.
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Hy het die meisie omgekrap

Hy het die meisie swanger gemaak.

My meisie is omgeloop

My meisie is swanger.

'n Plek donker maak met
jou mond

Baie praat.

Ek werk vir aantrek

Ek werk net vir kos en klere.

Dit word van die dale af geskree

Almal skinder daaroor.

My kind kry tande met ore

My kind ervaar oormoeilikheid weens tandekry.

Hy trek/vreet my vel van my
gesig af

Hy maak my skaam.

Hy is uit die vleis uit

Hy is dood.

Ek gaan agter die lyk aan

Ek gaan begrafnis toe.

Die hoenderhok

'n Polisie-vangwa.

Ek het hare op my kop nodig

Dit gaan swaar.

My skoonbroer

My swaer.

Agter tweejaar

Na tweejaar.

Nog one way gaan daai ding aan Dit duur voort.
My kind het 'n maag

My kind het maagmoeilikheid.

My kop is vol krone geslaan

My kop is vol knoppe (kaal kolle?) geslaan.

Ons het 'n hold-up gehad

Ons het huisrusie gehad.

Ek is buite werking

Ek is werkloos.

My man gee my afdraande

My man gee my moeilikheid.

My "ID"

My gesig.

'n Spesiale werker

'n Maatskaplike werker.

Hy is in my berusting

Hy is in my sorg.

Die kind het g 'n groeisel
op hom nie.

Hy wil nie groei nie.

Onbeskofte pensioen

Ongeskiktheidspensioen.

Doodsboekie/doodsvonnis

Begrafnispolis.

Vlamstokkies

Vuurhoutjies.

Hou jou plat soos 'n Minora-blade Beteuel jou.
Die Kerk

'n Derdeklas-treinwa.

Ek kry nie 'n oog op mekaar nie

Ek kan nie slaap nie.
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AANHANGSELS
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AANHANGSEL A

VRAELYS 1
Dit is 'n feit dat Afrikaanssprekendes al hoe meer Engelse woorde en Anglisismes in
alledaagse gesprekke (bv. teenoor maats) gebruik. Beantwoord asseblief die volgende vrae
EERLIK. Onthou: jy hoef nie jou naam te verstrek nie.

1

(a)

Hou jy van die Afrikaans-leerplan op skool?
(Skryf ja, nee of onseker.) ........................................................... .

2

(b)

Waarom sejy so? ...................................................................... .

(a)

Van watter afdeling van Taalkunde hou jy die minste?
(bv. sinsleer, morfologie, klankleer, idiome, ens.)

3

(b)

Waarom? .............................................................................. .

(c)

Van watter afdeling van Taalkunde hou jy die meeste?

(d)

Waarom? ............................................................................... .

(a)

Van watter afdeling van Letterkunde hou jy die meeste?
(bv. gedigte, dramas, storieboeke, kortverhale)

4

(b)

Waarom? ............................................................................... .

(c)

Van watter afdeling van Letterkunde hou jy die minste?

(d)

Waarom? ............................................................................... .

(a)

Voel jy Afrikaans as vak op skool is (baie moeilik/
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moeilik/redelikmaklik/maklik) ?....................................................... .

5

(b)

Waarom sejy so? ...................................................................... .

(a)

Hou jy van die voorgeskrewe werke vir Afrikaans?
(altyd/soms/nooit) .................................................................... .

6

(b)

Waarom? ............................................................................... .

(a)

Gebruik jy gewoonlik in informele gesprekke (bv. teenoor maats) die soort
Afrikaans wat jy in Taalhandboeke op skool kry?
(gewoonlik/soms nie/dikwels nie) ...................................................... .

7

(b)

Waarom se jy so? ...................................................................... .

(a)

Gebruik jy die idiome in jou taalhandboeke in alledaagse gesprekke?
(dikwels/soms/nooit) .................................................................. .

(b)

Indien jy DQQit of soms geantwoord het, geantwoord het, waarom se jy so?
(bv. verouderd/te moeilik om korrek te gebruik/klink hoogdrawend of
formeel/ ander rede (spesifiseer).) .................................................... .

8

(a)

Dink jy die jagtog op Anglisismes word oordryf?
Ga/nee/in 'n mate) ................................................................... .

9

(b)

Se korliks waarom jy so se: ........................................................... .

(a)

Watter een van die volgende groetwoorde sou jy gebruik om jou maats te
groet? Hoesit?/Hallo!/M6re! .......................................................... .

10

(b)

Waarom? ............................................................................... .

(a)

Watter woord sou jy gebruik om afskeid te neem?
Bye!/Cheers!/Totsiens!/Sienjou! ..................................................... .

11

(b)

Waarom? ............................................................................... .

(a)

Watter van die volgende uitdrukkings sou jy gebruik om iemand te beskryf
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wat dronk is?
Hyisaangeklam/Hyisdreunbek ....................................................... .

12

(b)

Waarom? .............................................................................. .

(a)

Watter woord sou jy gebruik om 'n huis te beskryf wat net een vlak het?
enkelverdiepinghuis/plathuis

13

(b)

Waarom? .............................................................................. .

(a)

Dinkjy die sogenaamde "kleurling-Afrikaans" bevat "lekker" uitdrukkings wat
jy kan gebruik?
Ga/weet nie/nee) .................................................................... .

14

15

(b)

Waarom se jy so? ..................................................................... .

(a)

Dink jy meer Engelse woorde moet aangeneem word in Afrikaans? Ga/nee)

(b)

Waarom? .............................................................................. .

(a)

Watter woord sou jy verkies om aan te dui dat jy saamstem?
(reg/goed/okay/raait) ................................................................ .

(b)

16

Waarom? .............................................................................. .

Kan jy enige wenke aan die hand doen waardeur die onderrig van Afrikaans op skool
verbeter kan word/"lekkerder" gemaak kan word?

Baie dankie!
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AANHANGSEL B

VRAELYS2
MODERNE AFRIKAANS
Die doel van hierdie vraelys is om vas te stel in watter mate modeme Afrikaans deur antler
tale bemvloed word. Die doel is geensins om te toets hoe "goed" of "sleg" u taalgebruik is
nie -daarom is die vraelys anoniem.
U mag geen woordeboeke gebruik nie - die doel is nie om te kyk hoe "goed" u is nie. U
hoef ook nie lank aan enige antwoord te sit en dink nie, aangesien die doel van die vraelys
is om natuurlike en spontane taalgebruik te toets. Absolute eerlikheid is belangrik.

A.
Ouderdom: ....................
B.
1.

Geslag: .................... Beroep: ............................. .

Kyk na die volgende woorde. Indien u die betekenis van die woord ken, maak
u slegs 'n regmerkie (~) langs (a). Indien u nie die "Suiwer Afrikaans" ken nie,
trek u slegs 'n strepie (-) by (b). As u wel die "Suiwer Afrikaans" ken, skryf u
dit neer by (b). Indien u nie die woord ken nie, maak u slegs 'n strepie (-) by
(a) en (b).

Byvoorbeeld:

Woord
(a) Ja of Nee
smile
(a) ~
(a)
china-cut ('n hou in krieket) (a) (b)
super tube
(a) ~
(a)
Woord

(2) flap-jack (gebak) (a)

glimlag

(b)

(b)
(b)

(4) rubber duck (soort boot) (a)
(5) Russian (wors)

(a)

(6) chedda-melt steak

(a)

(b)

(b)

(a)

(b)
(b)

(7) French fries (uie) (a)

(b)

(8) choke (van 'n motor) (a)

(b)

(9) gasket (van 'n motor) (a)

(b)

(10) pub crawling (by 'n paar kroee aandoen) (a)
(11) hamburger (voedsel)

(a)

(b)

"Suiwer Afrikaans"

-

(a) J of N

(1) bull-bar (aan 'n bakkie of vragmotor) (a)

(3) tenderised steak

(b)

(b)

"Suiwer Afrikaans"
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(12) licorice Oekkers)

(b)

(a)

(13) kit(Jl (klomp geld wat saamgegooi is) (a)

(b)

(14) pool (spel op 'n tafel. soos snoeker) (a)
(15) spare ribs (gereg)

(b)

(b)

(a)

(16) monkev gland (manier om steak te berei) (a)
(17) putt-putt (speletjie) (a)

(b)

(18) super tube (glyplank met water) (a)

(b)

(19) spanner (geree<lskap) (a)
(20) tantrum (humeur) (a)

(b)
(b)

(21) bung_v-jumping (sport) (a)

(b)

(22) dough-nut Oekkemy) (a)

(b)

(23) goblet (soort glas) (a)

(b)

(24) put(Jl <om venster mee vas te sit) (a)

(b)

(25) slap-stick (tipe komedie) (a)

(b)

(26) tumbler (soort glas) (a)

(b)

(27) cross-country (resies) (a)

(b)

(28) scrambler (soort motorfiets) (a)
(29) dir(Jl thirties (tydperk) (a)
(30) square cut (haarsnit) (a)

2.

(b)

(b)

(b)
(b)

Watter van die onderstaande konstruksies sou u se gebruik u die meeste teenoor
familie of vriende in informele, ontspanne, alledaagse gesprekke?

Byvoorbeeld:
(a) Hy het my so 'n knowing smile gegee (b) Hy het so alwetend geglimlag
(a) Dis 'n goeie movie (b) Dis 'n goeie rolprent
a
Konstruksies:
(1)

(a) Dis okay (niks is fout nie) (b) Dis in die haak - - - - - - - -

(2)

(a) 'n lift kry (b) 'n geleentheid kry

(3)

(a) disco (b) diskoteek

(4)

(a) vis en chips (b) vis en skyfies - - - - - - - - - - - -

(5)

(a) mash (b) kapokaartappels - - - - - - - - - - - - -

(6)

(a) mince (b) maalvleis - - - - - - - - - - - - - - -

---------------

b
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(7)

(a) char (b) huishulp

(8)

(a) clutch (b) koppelaar - - - - - - - - - - - - - - -

(9)

(a) starter (b) aansitter - - - - - - - - - - - - - -

(10)

(a) steak-and-kidney (b) biefstuk en niertjies - - - - - - - - -

(11)

(a) stapler (b) kramdrukker - - - - - - - - - - - - -

(12)

(a) lipstick (b) lipstiffie - - - - - - - - - - - - - -

(13)

(a) comic (b) tekenverhaal - - - - - - - - - - - - - -

(14)

(a) tissue (b) sneesdoekie - - - - - - - - - - - - - - -

(15)

(a) steak-house (b) braai-restaurant - - - - - - - - - - - -

(16)

(a) My kar is stukkend (b) My motor is stukkend - - - - - - - - -

(17)

(a) zip (b) ritssluiter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(18)

(a) cutex (b) naellak - - - - - - - - - - - - - - -

(19)

(a) 'bye! (b) tot siens! - - - - - - - - - - - - - - -

(20)

(a) stork party (b) ooievaarspartytjie

3.

Vind u enige fout met die volgende Afrikaanse uitdrukkings? Antwoord dan net
bloot deur 'n strepie te trek(-). Indien u wel fout vind, wat behoort dit te wees?

Byvoorbeeld:
Ek het nou uit sigarette uit gehardloop.
Ek het nie meer sigarette nie
Hy is goed op hoogte met die gebeure.

Uitdrukkings:
(1)

Hy verloor maklik sy humeur.

(2)

Die probleme wat ondervind is, is kortliks as volg:

(3)

Ek en hy kom goed oor die weg, wantons het baie in gemeen.

(4)

Hy is heeltemal ooreis; hy het te veel ysters in die vuur.

(5)

Sy was op 'n stadium heeltemal mismoedig oor die gebeure.
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(6)

Die twee het weer opgemaak en gaan nou weer gereeld saam uit.

(7)

Sy het die kat uit die sak gelaat; nou weet almal dit.

(8)

Dit is maar 'n druppel in die emmer.

(9)

Dit reen katte en honde.

(10)

Hy dink hy is die kat se snor.

(11)

Ek is tussen twee vure oor die saak; ek weet nie wat om te doen nie.

(12)

Hy het groen vingers; hy weet hoe om tuin te maak.

(13)

Dit gebeur; dis maar die verloop van die lewe.

(14)

Hy is besig om my 'n harde tyd te gee; ek weet nie meer wat om te doen nie.

(15)

Ons lei deesdae 'n lekker lewe.

(16)

Ek vertrou dit nie; daar is iewers 'n skroef los.

(17)

Hy het 'n gek van homself gemaak.

(18)

Dis nou genoeg, moenie dit invryf nie!

(19)

Hy het 'n nuwe blaadjie omgeslaan.

(20)

Sy blaf is erger as sy byt.

BAIE DANKIE!
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AANHANGSEL C

VRAELYS 3
MODERNE AFRIKAANS

A.
Ouderdom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beroep: ........................ Geslag: .................... .

B.
(a) Op die volgende vrae moet u slegs 'ja" of "nee" antwoord indien u weet wat die
uitdrukking beteken. Indien u "ja" antwoord, moet u asseblief die korrekte uitdrukking
ook verskaf.

NB:
U MAG GEEN WOORDEBOEKE OF NASLAANWERKE GEBRUIK NIE,
AANGESIEN DIE KLEM VAN DIE VRAESTEL OP NATUURLIKE AFRIKAANS
VAL. DAAROM IS DIT NIE NODIG OM LANK TE SIT EN DINK OOR ENI GE
VRAAG NIE - AS U NIE DADELIK WEET NIE, WEET U NIE. DIE DOEL VAN DIE
VRAESTEL IS NIE OM TE TOETS HOE GOED U AFRIKAANS IS NIE - DIT
TOETS BLOOT DIE LEWENSVATBAARHEID VAN SEKERE AFRIKAANSE
UITDRUKKINGS.

1.

'n Derdegelui .............................................................................. .

2.

Uit die skool klap ......................................................................... .

3.

'n Nimrod .................................................................................. .

4.

n·e
.
. s1"t ............................................................... .
1 t ermg
na d"1e nermg

5.

Die hond in die pot vind ................................................................... .

6.

Skapies bymekaar jaag ...................................................................... .

7.

lemand die hande smeer ..................................................................... .

8.

lets op stel en sprong doen ................................................................ .

9.

Boerematriek ............................................................................... .

10.

Bo-kerf trek ............................................................................... .
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11.

Die kat die bel aanbind .................................................................... .

12.

'n Deurgestoke kaart ........................................................................ .

13.

'n Klein jukskeitjie ....................................................................... .

14.

'n Bileamsesel ............................................................................. .

15.

'n Lunsriem ................................................................................ .

16.

Nie van iets kik of mik nie ................................................................. .

17.

'n Bok skiet ............................................................................... .

18.

'n Bok op die muur wees .................................................................... .

19.

Vir 'n handperd aanhou ..................................................................... .

20.

Die halter afhaal .......................................................................... .

21.

Sy skapies is op die droe .................................................................. .

22.

Op die stoppelland sit ..................................................................... .

23.

Die Kretie en die Pletie ................................................................... .

24.

'n Randeier ................................................................................ .

25.

Die neusie van die salm .................................................................... .

26.

Dis hotter by die vis ...................................................................... .

27.

lets in die doofpot stop ................................................................... .

28.

'n Draad vir elke naald he .................................................................. .

29.

'n Kruis aan die balk maak ................................................................. .

30.

Na sy kwas skop ............................................................................ .

31.

'n Krielhaantjie ........................................................................... .

32.

Die klok sal agter jou lui ................................................................. .

33.

Die vierskaar span ......................................................................... .

34.

Die pil verguld ............................................................................ .

35.

Op iemand se hand wees ..................................................................... .

36.

Die vel oor die ore trek ................................................................... .

37.

Die Gordiaanse knoop deurhak ............................................................... .

38.

Die grond is te koud vir horn .............................................................. ..

39.

Die gety waameem .......................................................................... .

40.

Iemand 'n knop draai ....................................................................... .

41.

Hy het van Koerland se vleis geeet ......................................................... .
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42.

Iemand aan die tand voel ................................................................... .

43.

'n Slag om die elmboog he .................................................................. .

44.

Die hemp is nader as die rok ............................................................... .

45.

Opskeploer ................................................................................. .

46.

'n Sabbatsreis ............................................................................. .

47.

Die versene teen die prikkels slaan ........................................................ .

48.

In Abraham se skoot sit .................................................................... .

49.

Boompie groot, plantertjie dood ............................................................ .

50.

Deur 'n Sondagse bril kyk .................................................................. .

(b)

Dink u daar is enigiets onafrikaans of fout met die volgende uitdrukkings?
Indien wel, wat?

1.

In die

2.

Hy is lief om sy eie trompet te blaas ..................................................... .

3.

Dis algemene kennis ....................................................................... .

4.

Wat is verkeerd met horn? .................................................................. .

5.

Hy gee my altyd komplimente ............................................................... .

6.

Nou is die vet in die vuur ................................................................ .

7.

Die stuk gereedskap gaan handig te pas kom ................................................ .

8.

Dat hy dit gese het, vat die koek! ........................................................ .

9.

Hy het gister die emmer geskop ............................................................ .

10.

Ek lag lekker in my mou daaroor ........................................................... .

11.

Nee, dis genoeg, nou gaan ek my voet neersit .............................................. .

12.

Wat jy nou se, is 'n perd van 'n ander kleur .............................................. .

13.

Hy het sy mes in vir jou .................................................................. .

14.

Dit was 'n geveg om lewe en dood ......................................................... .

15.

Korn asseblief tot die punt - ek is haastig ................................................ .

16.

Ons gaan die naweek in Phalaborwa kamp .................................................. .

17.

Hy het 'n geboortemerk op sy voorkop ...................................................... .

18.

Daar is baie onkostes verbonde aan die konstruksie ...................................... .

19.

Ek het geen se in die saak nie ............................................................ .

20.

Almal van ons weet waaroor die saak gaan .................................................. .

oe van die wet is hy skuldig ....................................................... .
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AANHANGSEL D

VRAELYS 4

VRAELYS OOR GEBRUIKSAFRIKAANS
Huistaal: ...................... Geslag (manlik of vroulik): ............... .

Let wel: Hierdie vraelys is nie om te toets hoe goed of hoe sleg
u Afrikaans is nie.
Die doel van die vraelys is om u
belangstelling en hoe Afrikaans in werklikheid gepraat word te
toets. U hoef ook nie u naam te verskaf nie. Antwoord dus gerus
eerlik op die vrae.
1.

Is Engels 'n Germaanse taal?

2.

Wat beteken die stelling dat Afrikaans 'n "Germaanse taal" is vir u?

3.

(a)

Watter taalhandboek gebruik u vir Afrikaans?

(b)

Is die Afrikaans van u handboek/wat u op skool leer verouderd?
(Ja/Nee)

(c)

Verskaf 'n rede/redes vir u antwoord in (b) hierbo.

(a)

Praat u
(Ja/Nee)

(b)

Indien "Ja", in watter situasies?

4.

ooit

"suiwer

(Ja/Nee/Weet nie)

Afrikaans"

in

die

daaglikse

omgang?
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5.

Veronderstel u besoek 'n restaurant en u hou van rooivleis. Sou u 'n
"rump" of 'n "kruisstuk" (die Standaardafrikaanse ekwivalent) bestel?

6.

Soos hierbo, dui elke keer die woord aan wat u sou verkies in
alledaagse omgangstaal deur die woord te onderstreep.
(As u bv.
verkies om mechanic bo werktuigkundige te gebruik, onderstreep u
mechanic.)

(a)

Voedsel:

(b)
(c)
(d)

7.

8.

9.

popcorn of springmielies
vis en chips of vis en skyf ies
hamburger of frikkadelbroodjie
milk-shake of melkskommel
Sport/ontspanning:
tackle of laagvat
togs of rugbystewels
ref of skeidsregter
Vervoer/voertuie: wipers of ruitveers
bumper of buffer
four by four of vierwielaangedrewe
Algemeen:
Ek het nie 'n clue nie/Ek het geen benul nie
Ek is broke/Ek is platsak
Sy het baie ge-moan/Sy het verskriklik gekla
Wat is die suiwer Afrikaans vir die volgende?
(a)

kick-boxing

(b)

hot dog (voedsel) ..................................... .

(c)

goblet (soort glas) .................................... .

(d)

super tube (soort glyplank) ............................. .

(a)

Behoort daar meer leenwoorde uit Engels in Afrikaans opgeneem te
word - bv. clue, chips, stunning, cute, hy het baie ge-moan, ek
is broke? (Ja/Nee)

(b)

Gee 'n rede/redes vir u antwoord in (a) hierbo.

Wat dink u van Afrikaans en sy toekoms?

Baie dankie vir u samewerking!

(Kortliks)
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AANHANGSEL E

VRAELYS 4 (b)

VRAELYS OOR GEBRUIKSAFRIKAANS
Huistaal: ...................... Geslag (manlik of vroulik): ............... .

Let wel: Hierdie vraelys is nie om te toets hoe goed of hoe sleg
u Afrikaans is nie.
Die doel van die vraelys is om u
belangstelling en hoe Afrikaans in werklikheid gepraat word te
toets. U hoef ook nie u naam te verskaf nie. Antwoord dus gerus
eerlik op die vrae.
1.

Is Engels 'n Germaanse taal?

2.

Wat beteken die stelling dat Afrikaans 'n "Germaanse taal" is vir u?

3.

(a)

Watter taalhandboek gebruik u vir Afrikaans?

(b)

Is die Afrikaans van u handboek/wat u op skool leer verouderd?
(Ja/Nee)

(c)

Verskaf 'n rede/redes vir u antwoord in (b) hierbo.

(a)

Praat u
(Ja/Nee)

(b)

Indien "Ja", in watter situasies?

4.

ooit

"suiwer

(Ja/Nee/Weet nie)

Afrikaans"

in

die

daaglikse

omgang?
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5.

Veronderstel u besoek 'n restaurant en u hou van rooivleis. Sou u 'n
"rump" of 'n "kruisstuk" (die Standaardafrikaanse ekwivalent) bestel?

6.

Soos hierbo, dui elke keer die woord aan wat u sou verkies in
alledaagse omgangstaal deur die woord te onderstreep.
(As u bv.
verkies om mechanic bo werktuigkundige te gebruik, onderstreep u
mechanic.)

(a)

voedsel:

(b)
(c)
(d)

7.

8.

9.

hot dog of worsbroodjie
vis en chips of vis en skyf ies
hamburger of frikkadelbroodjie
milk-shake of melkskommel
Sport/ontspanning:
tackle of laagvat
kick-boxing of skopboks
super tube of waterwurm
Vervoer/voertuie: wipers of ruitveers
bumper of buffer
four by four of vierwielaangedrewe
Algemeen:
Ek het nie 'n clue nie/Ek het geen benul nie
Ek is broke/Ek is platsak
Sy moan graag/Sy kla graag
Wat is die suiwer Afrikaans vir die volgende?
(a)

dough-nut (lekkerny) ................................... .

( b)

licorice ( lekkers) ..................................... .

( c)

goblet ( soort glas) .................................... .

(d)

choke (motoronderdeel) ................................. .

(a)

Behoort daar meer leenwoorde uit Engels in Afrikaans opgeneem te
word - bv. clue, chips, stunning, cute, hy het baie ge-moan, ek
is broke? (Ja/Nee)

(b)

Gee 'n rede/redes vir u antwoord in (a) hierbo.

Wat dink u van Afrikaans en sy toekoms?

Baie dank.ie vir u samewerking!

(Kortliks)
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AANHANGSEL F

VRAELYS 5
NEO-AFRIKAANS: 'N OPNAME
Geagte ...... .
NAVORSING VIR DOKTORALE STUDIE OOR AFRIKAANS:
MNR J P DE WET, UNISA, STUDENTNOMMER 372-8854
Ek is tans besig met 'n doktorale studie oor Afrikaans aan die Universiteit
van Suid-Afrika. Ek wil graag u mening in die studie opneem as deel van die
navorsing.
Die titel van die studie is Nee-Afrikaans: 'n ideologiese besinning in 'n
multilinguistiese Suid-Afrikaanse bestel, en my promoter is dr Babs Meiring
(tel. (012) 429-6408).
Die studie handel oor die ideologie agter Standaardafrikaans, en besin oor die
behoefte al dan nie aan 'n Nuwe Afrikaans, 'n standaardvorm wat aan die
behoeftes van al sy sprekers voldoen.
Ek sal dit baie waardeer indien u u mening kan uitspreek oor die volgende:
(1)

Die studie besin oor die wenslikheid van die opname al dan nie van die
sogenaamde informele vorme in Afrikaans, m.a.w. gevestigde Engelse
leenwoorde socs clue, cute, stunning, cool, with-it, CD, hibridiese
konstruksies socs Ek het nie 'n clue nie, 'n sucker vir punishment, om
broke te wees, baby-sitting doen, Ek het die kar opge-jack, Ek is glad
nie geworried nie, "Anglisismes" socs algemene kennis, 'n grap vang,
Volg jy my?, dit vat die koek, en die sogenaamde loslit-Afrikaans, socs
'n geldgat, 'n rubbertjek, hy' s 'n fees, hy is skeef, sy kop het
uitgehaak.
Wat is u mening hieroor?

(2)

Dink u Afrikaans word steeds as die taal van die onderdrukker gesien?

( 3)

Dink u Christelik-Nasionalisme en Cal vinisme het enige invloed op
Standaardafrikaans gehad?

( 4)

Dink u die Afrikaans pers is oar die algemeen konserwatief (in die
ondersteuning van sekere politieke denkrigtings, asook die handhawing
van 'n sekere sedelike standaard)?

(5)

Wat dink u oor die erotiese literatuur wat nou in Afrikaans verskyn,
bv. die werk van Marita van der Vyver?

( 6)

Wat dink u van die al ternatiewe Afrikaanse musiek,
Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis?

(7)

Wat dink u van die geskiedskrywing oor Afrikaans?

( 8)

Dink u die skoolsillabusse van Standaardafrikaans weerspieel
behoeftes en wereldbelewenis van al die moedertaalsprekers
Afrikaans?

soos die van

die
van
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(9)

Dink u taalbeplanning het te doen met die handhawing van die status
quo? Is dit 'n gewenste/ongewenste ding?

(10)

Het u enige raad vir die toekoms van Standaardafrikaans? Dink u daar
is 'n behoefte aan 'n nuwe standaard vir Afrikaans, wat frekwente
omgangstaal - insluitende leenvorme - as standaard gebruik en aangevul
word deur funksionele elemente uit die bestaande Standaardafrikaans en
ander varieteite?

Ek sal dit waardeer indien u die tyd kan vind om 'n kart (of lank, indien u
wil!) mening in verband met bovermelde aan my by bostaande adres te stuur.

U samewerking word waardeer!
Hannes de Wet
Tel: ( 021) 467-6143 (werk)
(021) 559-3533 (huis)
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Geagte mnr. De Wet
AANSOEK OM VERSPREIDING VAN VRAELYS IN SKOLE ONDER BEHEER VAN DIE
WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT

U brief, gedateer 13 Maart 1996, verwys.
Die Departement het geen beswaar teen die verspreiding van die
voorgelegde vraelys in die skole nie. U navorsing blyk nuttig en
relevant te wees.
Dit sal waardeer word as u 'n eksemplaar van u voltooide tesis
aan die Departement beskikbaar sal stel.
Geliewe daarop te let dat die finale besluit vir die verspreiding
van die vraelys by die prinsipaal van 'n bepaalde skool berus.
'n Afskrif van hierdie brief sal dus die vraelys moet vergesel
wanneer u die vraelys aan skole stuur.
Voorspoed met u studies.
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